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THE IMPACT OF THE  
COVID-19 PANDEMIC ON QUALITY  

OF CARE IN ISRAELI HOSPITALS

Dalia Dreiher
Free International University of Moldova,

Supervisor at the Research and Development Division, 
Employee of Ministry of Education, Israel 

E-mail: dreiher@gmail.com

Summary

The study goal was to assess the impact of the COVID-19 
pandemic on strategies used by Israeli hospitals to improve 
quality of care, patient safety, patient experience and clinicians’ 
well-being. Leaders of public hospitals in Israel were asked to 
complete questionnaires regarding the impact of COVID-19 
on quality. Fourteen of 29 public hospitals participated. Sta-
tistically significant differences were noted in the impact of 
COVID-19 on infection control and clinician well-being by 
hospital ownership, but no other differences were found, The 
COVID-19 pandemic had mixed impacts on most domains. 
Positive impacts were noted to some extent in patient safety 
and infection control, while waiting times for outpatients and 
clinicians’ well-being were more likely to be negatively influ-
enced. The most common topics which were advanced during 
the COVID-19 pandemic were infection control, performance 
in national quality indicators, reporting of adverse events and 
near-miss events and care of diabetes, patient and family sup-
port in the COVID-19 unit, care in the emergency department, 
care of labor and delivery, supplying information for patients 
and the development of online services and telemedicine. 

Keywords: quality, patient experience, infection control, 
COVID-19, pandemic

Резюме

Влияние пандемии COVID-19 на качество помощи в 
израильских больницах

Цель исследования состояла в том, чтобы оценить 
влияние пандемии COVID-19 на стратегии, 
используемые израильскими больницами для улучшения 
качества обслуживания, безопасности пациентов, 
качества обслуживания пациентов и благополучия 
врачей. Руководителей государственных больниц 
в Израиле попросили заполнить анкеты о влиянии 
COVID-19 на качество. В нем приняли участие 14 
из 29 государственных больниц. Были отмечены 
статистически значимые различия во влиянии CO-
VID-19 на инфекционный контроль и благополучие 
врачей в зависимости от принадлежности больниц, 
но других различий обнаружено не было. Пандемия 
COVID-19 оказала неоднозначное воздействие на 
большинство областей. Положительные последствия 
были отмечены в некоторой степени в отношении 
безопасности пациентов и инфекционного контроля, в 
то время как время ожидания амбулаторных пациентов 
и самочувствие клиницистов, скорее всего, подверглись 
негативному влиянию. Наиболее распространенными 
темами, которые поднимались во время пандемии 
COVID-19, были инфекционный контроль, выполнение 
национальных показателей качества, отчетность о 

CZU: [616.98:578.834.1]-036.21:614.21(569.4)

нежелательных явлениях и критических ситуациях, 
а также лечение диабета, поддержка пациентов и 
их семей в отделении COVID-19, уход в отделение 
неотложной помощи, родовспоможение, предоставление 
информации пациентам и развитие онлайн-сервисов и 
телемедицины. 
Ключевые слова: качество, опыт пациента, инфекционный 
контроль, covid-19, пандемия

Rezumat 

Impactul pandemiei de CoVID-19 asupra calității îngri-
jirii în spitalele israeliene 

Scopul studiului a fost de a evalua impactul pandemiei de 
COVID-19 asupra strategiilor utilizate de spitalele israeliene 
pentru a îmbunătăți calitatea îngrijirii, siguranța pacienților, 
experiența pacientului și bunăstarea clinicienilor. Liderii spita-
lelor publice din Israel au fost rugați să completeze chestionare 
cu privire la impactul COVID-19 asupra calității. Au participat 
paisprezece din cele 29 de spitale publice. Au fost observate 
diferențe semnificative din punct de vedere statistic al impac-
tului COVID-19 asupra controlului infecției și asupra bunăstării 
clinicianului în funcție de afilierea spitalelor, dar nu au fost 
găsite alte diferențe. Pandemia COVID-19 a avut impacturi 
mixte în majoritatea domeniilor. S-au observat într-o oarecare 
măsură impacturi pozitive în siguranța pacienților și controlul 
infecțiilor, în timp ce timpii de așteptare pentru pacienții am-
bulatori și bunăstarea medicilor erau mai susceptibile de a fi 
influențate negativ. Cele mai frecvente subiecte care au fost 
avansate în timpul pandemiei de COVID-19 au fost controlul 
infecțiilor, performanța în indicatorii naționali de calitate, 
raportarea evenimentelor adverse și a evenimentelor aproape 
de accident și îngrijirea diabetului zaharat, sprijinul pacientu-
lui și familiei în unitatea COVID-19, îngrijirea în departamentul 
de urgență, îngrijirea travaliului și a nașterii, furnizarea de 
informații pentru pacienți și dezvoltarea serviciilor online și 
telemedicină. 
Cuvinte-cheie: calitate, experiența pacientului, controlul 
infecțiilor, COVID-19, pandemie

Introduction

this paper describes the impact of the co-
vid-19 pandemic on israeli hospitals’ efforts to im-
prove the quality of care, patient safety, and patient 
experience, based on a survey conducted by the 
author.  

 the covid-19 pandemic was officially declared 
in march 2020, after a rapid vehement global spread-
ing of the disease [4, 8]. the pandemic has caused 

https://doi.org/10.52556/2587-3873.2022.2(93).01
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overwhelming effects on hospitals and healthcare 
facilities [3]. some of these effects – the risk of being 
in the “frontline” fighting the disease, the high surge 
in workload burden –  had compelling effects on 
healthcare workers [3, 5. 17]. 

the degree of investigation of the problem at 
present, the purpose of the research

the covid-19 pandemic had a very strong 
influence on healthcare systems worldwide. Where 
people got used to certain standards of care, some 
compromises need to be done. sabetkish & Rah-
mani [14] lists several influences of the covid-19 
pandemic on the healthcare system. these include 
postponement of elective procedures and non-
urgent medical care, increased use of telemedicine, 
decrease in outpatient visits and negative impact on 
training programs [14]. Additional aspects include 
limited access for hospital visitors and suspension 
of volunteer programs [10]. A drop in the number 
of emergency department visits was seen in many 
countries, including the us, united Kingdom, italy, 
thailand, Jordan and israel [1, 18]. in a study of 1.3 
million visits to the emergency department during 
2018-2021, a 22% decrease in visits to the medical 
Ed was noted, while visits to the surgical Ed dropped 
by 19%. thirty-days mortality following a visit to the 
medical Ed increased by 8%, while for the surgical Ed 
it increased by 18% [18]. several reports regarding 
quality indicators in various countries reported de-
creased compliance with the measures. in the usA, 
the centers for medicare and medicaid suspended 
the reporting of quality indicators, and data for the 
first six months of 2020 was announced to be ex-
cluded from the evaluation and payment programs 
of American hospitals [12]. in contrast, reporting 
to the national Quality indicator Program in israel 
continued as before. A report by Konson et al. [12] 
showed that while the caseload for many indicators 
decreased, performance rates in general hospitals 
were preserved and even increased. As in previous 
epidemics, a disproportionate burden on the poorest 
and most disadvantaged populations was noted in 
Jordan [1] and in israel, leading to widening social 
inequalities. obviously, the pandemic had a negative 
impact on the well-being of clinical staff. in a study 
of 600 frontline clinicians in Australia, concerns were 
raised regarding infecting family members, friends 
and colleagues with covid-19, the proper use of 
protective equipment, and its effect on patient care, 
concerned regarding the quality of care provided, 
and various personal concerns [10]. in a study of 
israeli healthcare workers, the negative impact of 
quarantine was noted mainly among nurses, with 
feelings of shame related to the need for quarantine 
especially noted [9]. 

the goal of the present study, conducted 
as a part of a broader study of strategies used to 
improve quality in israeli hospitals, focuses on 
the question whether there could be some op-
portunities to learn from the experience gathered 
in this harsh period in order to further advance 
healthcare systems. it could be hypothesized that 
some of the “energy” of leaders of the healthcare 
system in these countries was focused on coping 
with covid-19 and that less focus was available for 
continuing routine quality monitoring activities. in 
addition, the performance in some indicators (e.g., 
adherence to preventive measures) could be de-
clining due to reduced compliance and lockdowns. 
the study’s hypothesis was that the covid-19 
pandemic will have mainly negative impacts on 
hospital performance, but some positive trends 
will also be found.   

Methods and materials applied

the goal of the present study was to examine 
the impact of covid-19 on quality and patient 
safety, patient experience and clinicians’ well-being. 
senior leaders (director generals, deputy director 
generals, nursing directors and Administrative 
directors) in israeli general public hospitals were 
interviewed regarding initiatives related to quality, 
patient safety, patient experience and clinicians’ 
well-being, as well as the positive and negative 
impacts of the pandemic. Questionnaires were filled 
by the respondent and sent by mail. Questionnaires 
included questions about topic related to clinical 
quality and patient experience that were advanced 
during the pandemic. similar questions were asked 
in each domain (“did the covid-19 pandemic had 
positive, negative, mixed, or no effect on this do-
main?”; “Which positive impacts did the covid-19 
pandemic had on this domain?”; “Which negative 
impacts did the covid-19 pandemic had on this 
domain?” data was cross-tabulated against the 
various domains of quality. the results are graphi-
cally described using pie chart. For the description 
of specific questions related to quality and patient 
safety, results were listed in a table or are quoted 
in the text.     

in israel, there are 329 hospitals. of these, 43 
are general hospitals. of the 43 hospitals, there are 
29 public hospitals. of these, 18 representatives 
responded. 

Results obtained and discussion

most respondents (15, 83%) were cEo or 
deputy cEo, male (12, 67%), and in the age group 
of 41-50 years (11, 61%). the impact of covid-19 on 
various domains is listed in table 1. 
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Table 1 

Positive, negative and mixed impact of COVID-19 on quality in Israeli hospitals

Domain Positive impact Mixed impact Negative 
impact

No Impact

Quality (n=17) 3 (18%) 11 (65%) 3 (18%) 0 (0%)

Patient safety 6 (33%) 7 (39%) 1 (5.6%) 4 (22%)

Infection control 8 (44%) 8 (44%) 1 (5.6%) 1 (5.6%)

Patient experience 5 (28%) 8 (44%) 5 (28%) 0 (0%)

Waiting times for outpatients 1 (5.6%) 6 (33%) 6 (33%) 5 (28%)

Clinicians’ well-being 0 (0%) 10 (56%) 8 (44%) 0 (0%)

Source: elaborated by the author based on a survey of Israeli public hospitals

the covid-19 pandemic had mixed impacts on 
most domains. Positive impacts were noted to some 
extent in patient safety and infection control, while 
waiting times for outpatients and clinician’s well-
being were more likely to be negatively influenced. 

We examined the association between hospi-
tal attributes, including ownership (government or 
clalit healthcare provider organization), hospital size, 

location within israel, and accreditation status on 
hospital’s responses (table 2). the only statistically 
significant difference found was that in hospitals 
owned by the government there was a higher per-
centage of responders indicating positive impact 
of the pandemic on infection control, while also a 
higher percentage indication negative impact on 
clinician well-being (table 2). 

Table 2 
The association between impact of COVID-19 on quality in Israeli hospitals and hospital attributes

in terms of clinical quality, the most commonly 
cited positive impact was the use of telemedicine 
and digital services, while the most commonly cited 
negative impact was less focus from management / 
resource allocation. the most common topics related 
to quality which were advanced during the covid-19 
pandemic were infection control, performance in na-
tional quality indicators, reporting of adverse events 

and near-miss events and care of diabetes (Figure 1).   
the most commonly cited positive impacts of 

covid-19 on patient safety were increased aware-
ness to infection prevention and safety, better 
monitoring equipment and infrastructure and better 
strategies for patient safety. the most commonly 
cited negative impact was resource allocation and 
attention by leaders. 

Domain Hospital size Hospital 
ownership

Location 
(periphery 
vs. center)

Accreditation 
status

Quality 0.808 0.768 0.742 0.410

Patient safety 0.969 0.374 0.142 0.854

Infection control 0.258 0.009* 0.488 0.862

Patient experience 0.603 0.207 0.538 1.000

Waiting times for outpatients 0.512 0.963 0.854 0.199

Clinicians’ well-being 0.386 <0.001** 0.180 0.680

data presented are p-values for the cross-tabulation of hospital attributes and impact of covid-19 on the various domains.
* in government owned hospitals. 86% indicated positive impact while none indicated negative impact; in clalit-owned 
hospitals, 18% indicated positive impact while 9% indicated negative impact
** in government owned hospitals, none indicated positive impact while 100% indicated negative impact; in clalit-
owned hospitals, none indicated positive impact while 9% indicated negative impact and most (91%) indicated mixed 
impact. 
source: elaborated by the author based on a survey of israeli public hospitals
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the covid-19 had several positive impacts on 
infection prevention, such as improved infrastruc-
ture and increased adherence to hand hygiene 
and universal precautions. the most commonly 
cited negative impacts were resource allocation 
to non-covid issues and difficulties in adhering to 
protocols.

several topics were noted as positive im-
pacts on patient experience, including improved 
communication channels with patients and fami-
lies, making the patient stay more pleasant, and 

Figure 1. Quality topics advanced during the COVID-19 pandemic in Israeli hospitals

Source: elaborated by the author on a survey of Israeli public hospitals

increased telemedicine capabilities and digital 
services. the most commonly cited negative 
impacts were the need to limit the number of 
visitors and resource allocation by management 
and staff. the most common topics advanced 
during the covid-19 pandemic were patient 
and family support in the covid-19 unit, care in 
the emergency department, care of labor and 
delivery, suppling information for patients and 
the development of online services and tele-
medicine (figure 2). 

Figure 2. Patient experience topics promoted during the COVID-19 pandemic in Israeli hospitals

Source: elaborated by the author on a survey of Israeli public hospitals
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the covid-19 pandemic had both positive 
impacts on waiting times for outpatients, such as 
the use of telemedicine, and increased availability 
for those willing to come, while the most commonly 
cited negative impact was longer waiting times due 
to decreased availability of outpatient services dur-
ing quarantine.

Finally, the pandemic had mainly negative 
impacts on clinician well-being (increased burnout 
and workload, social distancing from patients, un-
certainty, and fear of infection). the most commonly 
cited positive impact was gratitude to staff from 
management and the public.  

the main findings in this study show mixed 
impacts on quality of care, infection control and 
patient experience, with a mainly negative impact 
on burnout and clinician well-being. this is in line 
with several previous studies, both from israel and 
abroad. sabetkish & Rahmani [14] also noted nega-
tive influence of the covid-19 pandemic on waiting 
times for elective procedures and non-urgent medi-
cal care, and a decrease in outpatient visits. Konson 
et al. [12] showed that performance rates in quality 
indicators in general hospitals were preserved and 
even improved. in the national Program for Quality 
of care in the community, a decrease in performance 
related to preventive care was noted. For example, 
annual hbA1c testing among persons with diabetes 
decreased from 91% in 2019 to 88% in 2020. in addi-
tion, 4.5% fewer mammograms were performed in 
2020 compared with 2019 [13].  several studies re-
ported negative impacts of the covid-19 pandemic 
on clinician well-being [2, 6, 9, 11, 15, 16]. in a study 
of israeli healthcare workers, the negative impact of 
quarantine was noted mainly among nurses, with 
feelings of shame related to the need for quarantine 
especially noted [9]. similarly, high levels of burnout 
were noted in icu nurses following the covid-19 
pandemic [11]. in a study of hospital residents [15], 
common problems included depression and anxi-
ety (47%), post-traumatic symptoms, burnout, and 
substance abuse such as alcohol and cannabis (11%). 
israeli emergency physicians reported high burnout 
levels, which increased during the pandemic. spe-
cific burnout factors were fear of infecting family 
members, lack of care centers for the physician’s 
children, increased workload, and insufficient logis-
tic support [16]. in a survey of healthcare workers, 
concerns for family members and apprehension 
were noted [2]. the way the crisis was managed was 
negatively precepted. A regression model showed 
that low self-assessment of coping with the crisis, 
deep concerns at the organizational level, negative 
perceptions of crisis management, and providing 
care for covid-19 patients were predictors of burn-

out [2]. however, a small study among physicians in 
northern israel noted a decrease in burnout levels 
[6] during the pandemic.

this study is the first study to deal with the 
impact of the covid-19 pandemic on quality of 
care in its broadest sense, in israeli hospitals, from 
the viewpoint of leaders. Furthermore, is deals with 
various domains of quality in a comprehensive 
way, not focusing solely on patient safety, infection 
control or clinician well-being. its main limitations 
are the small sample size (18 respondents) and the 
selective nature of hospitals included (for example, 
public hospitals not owned by the government or 
clalit chose not to participate). A more extensive 
study is needed with the representation of all israeli 
public hospitals.  

Conclusions

We can conclude that during the covid-19 
pandemic, hospital leaders reported generally mixed 
effects of the pandemic, with some positive impacts 
noted, while many negative impacts were similarly 
reported. the chief domains positively influenced by 
the pandemic include infection control and patient 
safety, while decreased availability of outpatient 
services and worse clinician well-being were noted. 
Among the specific aspects mentions, positive 
impacts included increased awareness to the hand 
hygiene and the proper use of protective equipment, 
more stress on patient safety, and the increased 
use of telemedicine. Among the negative impacts 
listed, the main ones included resource allocation 
and managerial focus on covid-19, shifting atten-
tion away from routine quality issues, limitations on 
visitors, and the impact of burnout and increased 
workload on staff’s well-being. 

similar to other countries, the covid-19 pan-
demic caused decreased availability of services, 
increased use of telemedicine, limited access for 
hospital visitors and a negative impact on clinicians’ 
well-being. given that a previous study [7] found 
that the monitoring of clinicians’ well-being is an 
especially neglected aspect of quality in israel, the 
increased burnout and workload reported by hos-
pital leaders is especially concerning.
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Summary 
Cancer has a great impact on the quality of life in terms of 
physical, mental, and social functions and affects the quality 
of life of patients. The aim of the study was to compare health-
related quality of life (HRQL) in patients with gastric cancer 
to that of the general population and to analyze the impact 
of gastric cancer on quality of life by all subscale components. 
The matched pair case-control study was performed. The 
Case group of 50 patients with gastrointestinal cancer was 
compared with the control group of 50 study participants 
without cancer, to whom the EORTC QLQ-C30 questionnaire 
was similarly applied. The results showed a decrease of HRQL 
in many aspects for patients with cancer compared to those 
without cancer. According to functional scales, role and emo-
tional functioning were found lower in patients with cancer 
by more than 20 points, qualified as major clinical interest 
change (p < .001). According to the symptoms scale, only in 
the occurrence of pain do we observe major HRQL decline in 
patients with cancer (p < .001). Financial difficulties were also 
identified for a major decrease in HRQL in cancer patients (p 
<.001). It is concluded that patients with cancer report a lower 
HRQL predominantly related to the social and psychological 
aspects than to the cancer disease somatic conditions. In clini-
cal care, it should be considered that the majority of cancer 
patients are quite concerned about their emotional and role 
functioning. Efforts to reduce these worries should be made 
in decision-making with clinicians while making care more 
patient-centered in order to improve their HRQL.
Keywords: quality of life, health, gastric cancer

Rezumat
Calitatea vieții la pacienții cu cancer gastric: studiu caz-
control
Cancerul are un impact mare asupra calității vieții în ceea 
ce privește funcțiile fizice, mentale și sociale și afectează ca-
litatea vieții pacienților. Scopul studiului a fost de a compara 
calitatea vieții în termeni de sănătate la pacienții cu cancer 
gastric cu cea a populației generale și de a analiza impactul 
cancerului gastric asupra calității vieții pe componentele 
acesteia. S-a efectuat studiul caz-control în pereche. Grupul 
de caz de 50 de pacienți cu cancer gastric a fost comparat cu 
grupul de control de 50 de participanți fără cancer, cărora li 
s-a aplicat în mod similar chestionarul EORTC QLQ-C30. 
Rezultatele au arătat o scădere a calității vieții pe mai multe 
aspecte pentru pacienții cu cancer în comparație cu cei fără 
cancer. Conform scalelor funcționale, rolul și funcționarea 
emoțională au fost găsite mai scăzute la pacienții cu cancer 
cu peste 20 de puncte, calificate drept modificare majoră sub 
aspectul semnificației clinice (p < 0,001). Conform scalei 
simptomelor, doar la apariția durerii am observat o scădere 
majoră a calității vieții la pacienții cu cancer (p < 0,001). La 

fel, dificultățile financiare au fost identificate pentru o scădere 
majoră a calității vieții la pacienții cu cancer (p <0,001). Se 
conchide că pacienții cu cancer semnalează o calitate a vieții 
mai scăzută centrată în principal pe aspecte sociale și psi-
hologice decât simptomele propriu-zice ale bolii canceroase. 
În abordarea clinică, ar trebui luat în considerare faptul, că 
majoritatea pacienților cu cancer sunt destul de preocupați 
de funcționalitatea lor emoțională și de capacitatea îndepli-
nirii rolurilor sociale. Eforturile de reducere a acestor griji ar 
trebui făcute în luarea deciziilor de către clinicieni, asigurând 
o îngrijire mai centrată pe pacient în vederea îmbunătățirii 
calității vieții lor.
Cuvinte-cheie: calitatea vieții, sănătate, cancer gastric

Резюме
Качество жизни больных раком желудка: исследование 
случай-контроль
Рак оказывает большое влияние на качество жизни с точки 
зрения физических, психических и социальных функций и 
влияет на качество жизни пациентов. Целью исследования 
было сравнить качество жизни у больных раком желудка с 
населением в целом и проанализировать влияние рака же-
лудка на качество жизни по ее компонентам. Исследование 
случай-контроль проводилось с подбором пар. Группу случаев 
из 50 пациентов с раком желудка сравнивали с контрольной 
группой из 50 участников исследования без рака, к кото-
рым аналогичным образом применялся опросник EORTC 
QLQ-C30. Результаты показали снижение качества жизни 
в нескольких аспектах для больных раком по сравнению с 
теми, у кого не было рака. По функциональным шкалам 
выявлено снижение ролевого и эмоционального функциони-
рования у онкологических больных более чем на 20 баллов, 
что по клинической значимости квалифицируется как 
большое изменение (p <0,001). Согласно шкале симптомов, 
только присутствие боли обусловило значительное сниже-
ние качества жизни у онкологических больных (p <0,001). 
Также, финансовые трудности были отмечены при значи-
тельном снижении качества жизни онкологических больных 
(p <0,001). Сделан вывод, что онкологические больные сооб-
щают о более низком качестве жизни, ориентированном в 
основном на социальные и психологические аспекты, чем на 
собственно симптомы рака. При клиническом подходе следу-
ет учитывать, что большинство онкологических больных 
весьма обеспокоены своей эмоциональной функционально-
стью и способностью выполнять социальные роли. Усилия 
по уменьшению этих опасений должны быть предприняты 
клиницистами при принятии решений, обеспечивая более 
ориентированную на пациента помощь ввиду улучшения 
качества их жизни.

Ключевые слова: качество жизни, здоровье, рак желудка
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Introduction

cancer is a common disease in many countries 
in the 21st century [1]. international Agency for Re-
search on cancer estimated worldwide 19.29 million 
new cases and 9.96 million cancer deaths in 2020. by 
2040, the number of new cancer cases is expected to 
increase to 29.5 million per year, and the number of 
cancer-related deaths to 16.4 million. in general, the 
incidence of cancer is higher in the countries with 
the highest life expectancy, education and standard 
of living [2]. 

cancer rank second in the overall structure of 
mortality, the standardized cancer rate of mortality 
in the Republic of moldova are quite comparable 
to the similar values of the European standardized 
rate, especially in women. however, the structures of 
cancer mortality in the Republic of moldova compar-
ing to other European countries are different. in the 
Republic moldova the level of mortality from cancer 
of the digestive system, especially gastric cancer and 
liver cancer, is very high, both in men and women 
(respectively, three and more than twice in both 
sexes), regardless of the easy general lowering trend 
observed in recent decades [3, 4].

cancer has a great impact on quality of life in 
terms of physical, mental, and social functions and 
affect the quality of life of patients [5, 6]. 

health-related quality of life (hRQl) is a complex 
concept that has different connotations depending 
on individual perception and understanding and 
required careful consideration when providing pa-
tient-centered care. According the hRQl approaches, 
people should feel physically well, socially connected 
and have optimal independence [7]. Quality of life is 
a criterion that can be measured by accessible and 
feasible methods in order to be widely used as an 
additional source of information about the health 
status of cancer patients based on patient-reported 
outcome measures [8, 9]. health-related quality of 
life knowledge allows care providers to facilitate care 
that keeps cancer patients ‘quality of life as a priority. 
Quality of life indicators provide the opportunity in 
daily clinical practice to obtain data on a variety of 
aspects in cancer patients’ life: physical, psychologi-
cal, social, and economic [10]. their measurement in 
dynamics allows clinicians to objectively assess the 
effectiveness, toxicity of cancer treatment, to moni-
tor the negative symptoms experienced by patients, 
and then to take corrective measures to improve 
the general condition based on changes in cancer 
patients hRQl scores [11]. the patient-centered 
approaches based on quality of life measuring are 
vital to achieve a treatment and healthcare program 
focused on the patient’s needs, and not just based 
on the clinical stage of the cancer or other its specific 
problems in quantitative aspects [12]. the progress 
in cancer treatment prolong life and improve the 

quality of life of patients, some of treatments are 
highly effective but costly [13].

the conditions of gastric cancer as chronic 
disease quite often have long-term impacts on 
emotional, social and physical health of patients 
and determine the need to continuously ensure 
the improvement of quality of life centered on all 
its components.

The aim of the study was to compare hRQl 
in patients with gastric cancer to that of the general 
population and to analyze the impact of gastric 
cancer on quality of life by all subscale components.

Material and Methods

the present study is based on a case-control 
study design. Patients diagnosed with gastric can-
cer (case group, n=50) at the institute of oncology 
from the Republic of moldova and participants from 
the general population (control group, n=50) were 
enrolled in a quality of life study.  the groups were 
matched by age (p=0.992) and sex (p=1.000). the 
sample size (n=100) was based on statistical (stat-
calc, Epininfo) consideration, as follows: two-side 
confidence level (95%), study power (80%), ratio of 
controls to cases (1), odds Ratio (oR=4).

We enrolled patients regardless of cancer 
evaluation (locally advanced, metastatic, or recurrent 
cancer) and treatment history with the following 
eligibility criteria: aged 18 or above with gastroin-
testinal cancer. We excluded those who are not able 
to respond to the applied questionnaire. All enrolled 
subjects gave written informed consent before study 
inclusion. 

the European organization for Research and 
treatment of cancer (EoRtc) Quality of life Ques-
tionnaire (QlQ-c30) has been used as a tool for as-
sessing the quality of life in patients with cancer [14].  
the EoRtc QlQ-c30 questionnaire is one of the most 
widely used cancer-specific hRQl questionnaires 
worldwide [15]. 

Applied QlQ-c30 questionnaire (version 3) 
contains 30 questions structured, as follows: 

global health status (Qol);
Functional scales:
2.1. Physical functioning (5 items);
2.2. Role functioning (2 items);
2.3. Emotional functioning (4 items);
2.4. cognitive functioning (2 items);
2.5. social functioning (2 items);
 symptom scales:
3.1. Fatigue (3 items);
3.2. nausea / vomiting (2 items);
3.3. Pain (2 items);
individual items (dyspnoea, insomnia, appetite 

loss, constipation, diarrhea, and financial difficulties).
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the scores on a range of 1 to 100 points were 
calculated according to the methodology provided 
by the EoRtc QlQ-c30 scoring manual [16]. higher 
scores on functional scales represent better func-
tionality, while higher scores on symptom scales 
represent more severe symptomatology.

in addition to the EoRtc QlQ-c30 instrument, 
we collected data on patients’ demographic char-
acteristics: age, sex, residence, and education level.

case group of 50 patients with gastrointesti-
nal cancer was compared with the control group 
of 50 study participants without cancer, to whom 
the EoRtc QlQ-c30 questionnaire was similarly 
applied. normality checking for numerical variable 
was assured by Kolmogorov-smirnov test perform-
ing. When not normally distributed, the data were 
expressed as median along with interquartile range 
(iQR).  statistical analysis was carried out applying 
independent samples mann – Whitney u-test or 
chi-square test where appropriate. Analysis was 
performed using sPss software (version 22). 

Results

in the control group, the median age of the 
subjects was 65 (iQR 58.8 to 67.3) years, while for 
the group of patients diagnosed with cancer the 
median age was 64.5 (iQR 58.8 to 68.0) years. the 
sex representativeness was similar in the control 
and case groups (p=1.000). other baseline socio-
demographic characteristics are shown in table 1. 

Table 1
Baseline characteristics of study participants by the 
comparing groups

Case (n=50) Control (n=50)
Age median (IQR) 64.5  

(58.8 to 67.3)
65  

(58.8 to 68.0)
Sex

Male 27 (54%) 27 (54%)
Female 23 (46%) 23 (46%)

Residence
Urban area 17 (34%) 21 (42%)
Rural area 33 (66%) 29 (58%)

Education level
Middle school 16 (32%) 20 (40%)
High school 26 (52%) 24 (48%)
University   8 (16%)   6 (12%)

As recommended by others, differences of 5-10 
points in health-related quality of life scores are con-
sidered to be important clinically, indicating a “little” 
change, while differences of 10-20 points indicate a 
“moderate” change, and greater than 20 – “very much” 
considering major change in quality of life [17]. 

see table 2 for a presentation of score diffe-
rence in health-related quality of life indicators was 
found ranged from non-significant to major change 
in patients with cancer compared to those without 
cancer.

Table 2
Health-related quality of life (HRQL) subscale score difference in patients with cancer compared to those without cancer

HRQL indicators Case Control p-value*
Global health status (QoL) 65,4999966 80,5399966 < .001
Functional scales
Physical functioning (PF) 73,0199976 86,4333312 < .001

Role functioning (RF) 70,9999962 94,5333326 < .001

Emotional functioning (EF) 63,9999968 88,6666632 < .001

Cognitive functioning (CF) 93,9999988 96,3333326    .125

Social functioning (SF) 81,9999976 95,8888884 < .001
Symptom scales / items
Fatigue (FA) 35,2222184 25,2222198    .003

Nausea and vomiting (NV) 15,3333314   3,9999994  < .001

Pain (PA) 29,3333296   7,9999976 < .001

Dyspnoea (DY)   7,9999992   8,6666658    .686

Insomnia (SL) 27,1111084 21,3333312    .105

Appetite loss (AP) 21,9999978   7,3333326 < .001

Constipation (CO) 10,6666658   3,3333330    .018
Diarrhea (DI) 21,3333312   5,3333328 < .001

Financial difficulties (FI) 66,6666634 27,9999974 < .001
*Independent samples Mann-Whitney U Test
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the results showed a decrease of hRQl in many 
aspects for patients with cancer compared to those 
without cancer. According to functional scales, role 
functioning (RF) and emotional functioning (EF) were 
found lower in patients with cancer by more than 
20 points, being qualified as major clinical interest 
change (p < .001). Withal, the score difference for 
physical functioning (PF) and social functioning (sF) 
were registered in interval for “moderate” clinical 
importance change (p < .001).

 According to symptoms scale, we observed in 
patients with cancer increased score by 21 points in 
the occurrence of pain (PA) and increasing by 10-16 
points in the occurrence of fatigue (p=0.003), nausea 
and vomiting, appetite loss, and diarrhea (p < .001).

criteria such as cognitive functioning (p=.125), 
dyspnea (p=.686), and insomnia (p=.105) were not 
found changed significant statistically.

At the same time, cancer patients were found 
“very much” affected by financial difficulties (Fi), with 
a difference of 39 points in health-related quality of 
life scores (p < .001).

the observed difference between scores was 
more than 10 points above the general population 
for global health-related quality of life (Qol) status 
in patients with cancer.

When looking at all aspects registered with 
“very much” change qualified as major hRQl decline, 
the financial difficulties were found with the most 
hRQl score difference followed by emotional func-
tioning, role functioning and pain. the highest level 
of problems was more reported by patients for the 
social and psychological aspects than for the cancer 
disease symptoms aspects according the decline 
measurement of hRQl based on EoRtc QlQ-c30 
score difference (Figure 1). 

Figure 1. Ranking of HRQL decline in cancer patients based on EORTC  QLQ-C30 subscale score difference
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Discussion

the obtained results confirm statistically signifi-
cantly lower hRQl in cancer patients compared to 
those of the general population. the higher impact 
on the components of quality of life produced by 
cancer was found for emotional aspects and financial 
issues. 

in this study, clinical significance, in most cases, 
was found along with statistical significance which 
demonstrates that identified difference between 
patients with cancer and individuals without cancer 
are of clinical relevance. this suggests the possibil-
ity of improving the effects of cancer treatments 
by ensuring an appropriate level of all quality of life 
components, in particular those related to emotional 
aspects. the findings support previous results high-
lighting the importance of the psychosocial distress 
consideration in the hRQl improvement in cancer 
patients [18, 19], as well in the survival prognostic 
[20, 21]. overall, many researchers suggested that 
baseline quality of life and future expectations of life 
seem to be key determinants of preference for qual-
ity of life versus length of life in cancer patients [22].

Financial issues reported by cancer patients in 
the present study is one of the important problems 
related to cancer treatments and their cost high-
lighted by many researchers in recent years [13, 23]. 
taking into account the main hRQl decline related 
in particular to the financial issues, the evaluation of 
costs and benefits are important to be considered 
in future studies. in conditions with limited medical 
resources is important to evaluate not only the ef-
fectiveness of cancer treatments but also their cost-
effectiveness [24–26].

Conclusions. Patients with cancer report a 
lower hRQl predominantly related to the social 
and psychological aspects than to the cancer dis-
ease somatic conditions. in clinical care, it should 
be considered that the majority of cancer patients 
are quite concerned about their emotional and role 
functioning. Efforts to reduce these worries should be 
made in decision-making with clinicians while mak-
ing care more patient-centered in order to improve 
their hRQl.

Limitations of the Study

We recruited only inpatients with gastric can-
cer using convenience sampling, so not collecting 
a variety of data on health status that outpatients 
with gastric cancer could experience, which could 
be considered a study limitation.
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Rezumat
Pacienții cu maladii psihice au un risc sporit de îmbolnăvire 
de tuberculoză. Scopul studiului a constat în identificarea 
tipurilor de patologii psihice și a altor factori asociați îmbol-
năvirii de tuberculoză. A fost realizat un studiu de tip selectiv, 
analitic și retrospectiv în care au fost incluși 71 de bolnavi 
de tuberculoză diagnosticați cu patologii psihice, înregistrați 
în perioada 2015-2019. Rezultatele studiului au stabilit că 
particularitățile pacienților au constituit sexul masculin (58 
(81,7%) de cazuri), vârsta între 35 și 64 de ani (48 (67,9%) de  
cazuri), statutul socioeconomic redus (67 (85,9%) de cazuri), 
condițiile paupere de trai  (58 (81,7%) de cazuri). Factorii 
de risc sporit de îmbolnăvire au fost contactul tuberculos în 
12 (16,9%) și patologiile asociate, inclusiv co-infecția HIV 
în 11 (15,5%) cazuri. Localizarea pulmonară a tuberculozei 
s-a stabilit în 61 (85,9%) de cazuri. Succesul terapeutic s-a 
stabilit doar în 37 (52,1%) de cazuri și decesul a survenit la 20 
(28,1%) de pacienți. Rata redusă a succesului tratamentului 
antituberculos a demonstrat că tratamentul trebuie  indivi-
dualizat conform necesităților pacientului.
Cuvinte-cheie: patologii psihice, factori de risc, tuberculoză

Summary

The psychic pathologies and factors associated with tu-
berculosis
Patients with psychological patologies have an increased 
risk for tuberculosis. The aim of the study was to identify the 
types of the psychic pathologies and other factors associated 
with development of tuberculosis. A selective, analytical and 
retrospective study was conducted, which included 71 tuber-
culosis patients diagnosed psychic pathologies registered in 
the period 2015-2019. The results of the study established that 
the particularities of the patients were male sex (58 (81.7%) 
cases), age between 35 and 64 years (48 (67.9%) cases), 
low socio-economic status (67 (85.9%) cases), poor living 
conditions - 58 (81.7%) cases. The risk factors for acquiring 
the disease were the tuberculosis contact - 12 (16.9%) and 
associated pathologies, including TB/HIV co-infection in 
11 (15.5%) cases. Pulmonary localization of tuberculosis 
predominated in 61 (85.9%) cases. Therapeutic success was 
established in only 37 (52.1%) cases and death occurred in 20 
(28.1%).. The low success rate of tuberculosis treatment has 
shown that the treatment requires individualized according 
to the patient’s needs.
Keywords: psychic diseases, risk factors, tuberculosis

Резюме

Психические расстройства и факторы, связанные с 
заболеванием туберкулезом
Пациенты с психическими расстройствами имеют 
повышенный риск заболевания туберкулезом. Целью 

исследования было выявление психических заболеваний 
и других факторов, связанных с заболеванием 
туберкулезом. Было проведено выборочное аналитическое 
и ретроспективное исследование, в которую были 
включены 71 больных туберкулезом с психическими 
расстройствами, зарегистрированным в период 2015-
2019 гг. По результатам исследования установлено, что 
особенностями пациентов были мужской пол (58 (81,7%) 
случаев), возраст от 35 до 64 лет (48 (67,9%) случаев), 
низкий социальный и экономический статус (67 (85,9%) 
случаев), плохие условия жизни 58 (81,7%) случаев). 
Факторами повышенного риска заболевания были 
туберкулезный контакт в 12 (16,9%) и коморбидность, 
в том числе ко-инфекция ТБ/ВИЧ в 11 (15,5%) случаев. 
Легочная локализация туберкулеза установлена в 61 
(85,9%) случаях. Терапевтический успех был установлен 
только у 37 (52,1%) случаях и умерло 20 (28,1%) больных. 
Низкий уровень терапевтического успеха показывает, 
что лечение требует адаптации в соответствии с 
потребностями пациента.

Ключевые слова: психические патологии, факторы 
риска, туберкулез

Introducere
tuberculoza reprezintă una din prioritățile sis-

temului de sănătate al oricărui stat, iar prevenirea şi 
combaterea bolii sunt obiective strategice naționale 
[1]. la nivel global  au fost estimate 10 milioane de 
cazuri noi de tuberculoză în 2019 şi 1,2 milioane 
de decese prin tuberculoză în 2019 [1]. Regiunea 
Europeană include 5% din cazurile de tuberculoză, 
iar Republica moldova face parte din țările unde 
controlul tuberculozei este prioritar şi este inclusă 
în lista țărilor cu cea mai mare povară a tuberculozei 
multidrog-rezistente (tb-mdR) [1]. de asemenea, 
Republica moldova percepe un impact major asu-
pra sănătăţii publice cauzat de maladiile psihice şi 
tulburările mentale şi comportamentale datorate 
utilizării de substanțe psihoactive (alcool, opioizi şi 
alte subtanțe psihoactive) [2]. Prevalența maladiilor 
psihice în Republica moldova a constituit 2.468/100 
mii de locuitori, iar în mun. chişinău 2.197/100 mii de 
locuitori în 2015 [2]. consumul de alcool determină 
o pondere majoră în structura maladiilor psihice prin 
tulburările mentale şi comportamentale. Perioada 
evenimentelor social-politice din anii 1990, agrava-
tă de criza socioeconomică profundă, malnutriția 
populației, supraaglomerarea, stresul au contribuit 
la creşterea consumului de produse psihoactive. 
uzul de alcool este una dintre cauzele majore care 
afectează sănătatea populaţiei. cele mai frecvent 
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pacienții cu un uz cronic de alcool sunt afectați de 
ciroze, cancer hepatic, pancreatite, cancer buco-fa-
ringian, esofagian şi al tractului gastro-intestinal. Prin 
metabolismul său, alcoolul induce dishomeostazii 
glucidice, lipidice şi proteice cu impact sever asupra 
întregului organism. Posedă un efect proinflamator, 
reduce rezistenţa nespecifică a arborelului respira-
tori, a imunităţii înnăscute şi a  celei  dobândite [3]. 
Alcoolismul ,,aşterne patul tuberculozei”, datorită 
complexității factorilor de risc: personalitatea  dez-
adaptată social şi sociovulnerabilitatea, asocierea cu 
tabagismul activ şi consumul de droguri, tulburările 
metabolice şi imunosupresia asociată [4, 5]. con-
sumatorii de alcool se îmbolnăvesc de 18 ori mai 
frecvent decât persoanele care nu consumă abuziv 
alcool şi au un risc mărit de a abandona tratamen-
tul antituberculos şi a deceda [6, 7]. în majoritarea 
cazurilor, alcoolismul precede îmbolnăvirea de 
tuberculoză şi doar într-o proporție redusă alcoo-
lismul se dezvoltă la pacientul deja diagnosticat cu 
tuberculoză. Aceste cazuri sunt afectate de forme 
severe de tuberculoză, care au beneficiat de multiple 
tratamente antituberculoase cu rezultate terapeutice 
reduse, nivel social şi economic redus [5]. 

utilizarea drogurilor intravenoase este un factor 
de risc de contractare a infecției hiv, infecției cu viru-
sul hepatitei b, c şi d şi, respectiv, de îmbolnăvirre de 
tuberculoză, datorită imunosupresiei asociate. majo-
ritatea pacienților utilizatori de droguri bolnavi de tu-
berculoză sunt în vârstă aptă de muncă şi neatrenați în 
câmpul de muncă [9]. Factorii care agravează influența 
comună a consumului de alcool, utilizării de droguri 
și a altor substanțe psihotrope la pacienții cu tuber-
culoză sunt: tulburările toxice ale metabolismului, 
datorită afectării tractului gastro-intestinal, afectarea 
organelor interne, depresia psihică, dezadaptarea 
socială, condițiile igienico-sanitare de trai reduse şi 
riscul de îmbolnăvire de sindromul imuno-deficienței 
dobândite şi hepatitelor virale [3]. scopul studiului a 
constat în identificarea tipurilor de patologii psihice şi 
a altor factori asociați îmbolnăvirii de tuberculoză pen-
tru îmbunătățirea conduitei terapeutice a pacienților.

Material și metode
A fost realizat un studiu retrospectiv, analitic, 

pe o serie cazuri care a evaluat particularitățile bio-
logice, sociale, economice şi epidemiologice ale 71 
de pacienți cu tuberculoză diagnosticaţi cu patologii 
psihice în perioada anilor 2015-2019 în municipiul 
chişinău. criteriile de includere în studiu au fost 
următoarele: pacient diagnosticat cu tuberculoză şi 
patologie asociată psihică, înregistrat în municipiul 
chişinău în perioada anilor 2015-2019, investigat şi 
tratat în subdiviziunile clinice ale spitalului munici-
pal de Ftiziopneumologie al municipiului chişinău 
şi consimțământul informat semnat. criteriile de 
excludere au fost următoarele: pacient diagnosticat 
cu tuberculoză fără comorbidități psihice, înregistrat 
în alte localități decât municipiul chişinău, înregistrat 
în altă perioadă calendaristică, pacient care nu a fost 

investigat şi tratat în subdiviziunile clinice ale spita-
lului municipal de Ftiziopneumologie al municipiului 
chişinău şi absența acordului informat semnat. A fost 
stabilit că 15 (21,2%) pacienți au fost luați la evidența 
dispensarului Republican de narcologie.

Ancheta studiului a inclus informații despre sex 
(maculin-feminin), vârstă (distribuție în grupuri de 
vârstă conform recomandărilor oms), caracteristi-
cile demografice (urban/rural), originea pacientului 
(cetățean al Rm), statutul educațional (ultimul nivel 
al studiilor), statutul economic (angajat, neangajat, 
pensionat, invalid, student), asigurare medicală 
(prezența/absența), factorii de risc (vulnerabilitatea 
socială, contactul tuberculos, istoricul de migrație şi 
detenție, comorbiditățile), caracteristicele focarului 
tuberculos (statutul microscopic al pacientului), 
calea de depistare a pacientului, personalul medical 
implicat în managementul pacientului, caracteristi-
cile imagistice: localizare, extensibilitate, destrucții 
parenchimatoase, localizări extrapulmonare, re-
zultatele examenului microbiologic (microscopia 
sputei, cultura pe mediile de cultură convenționale, 
testul molecular genetic de stabilire a rezistenței 
(geneXpert mtb/Rifampicină, rezultatele testului 
de sensibilitate la medicamentele antituberculoase), 
regimul terapeutic, rata reacțiilor adverse, rezulta-
tul final al tratamentului. toți pacienții selectați au 
fost diagnosticați şi tratați conform Protocolului 
clinic național – 123 „tuberculoza la adulți” [10]. 
diagnosticul de  tuberculoză a fost confirmat clinic, 
radiologic şi microbiologic. Rezultatele au fost co-
lectate din fişele de observație a pacientului şi din 
sistemul de monitorizare simEtb. Analiza statistică 
a fost efectuată utilizând programul sPss statistics 
23.0. Au fost considerate concludente diferenţele cu 
probabilitatea de peste 95% (p<0,05). 

Rezultate
conform diagnosticului patologiei psihice s-a 

stabilit că 7 (9,8%) pacienți au fost diagnosticați 
cu schizofrenie, 9 (8,5%) cu epilepsie, 6 (5,6%) cu 
tulburări organice de personalitate, 6 (8,5%) cu 
retard mintal. s-au constatat tulburări mentale şi 
de comportament datorate utilizării de substanțe 
psihoactive, şi anume:alcoololismul cronic la 22 
(31,5%) de pacienți, utilizarea intravenoasă a drogu-
rilor la 11 (16,1%) sau al altor substanțe la 2 (2,8%) 
persoane. tulburarea psihotică acută s-a stabilit la 7 
(9,8%) pacienți, iarparalizia cerebrală infantilă a fost 
diagnosticată la 1 (1,4%) copil (figura 1).

Pacienţii care s-a adresat din propria voinţă 
pentru îngrijiri medicale la instituțiile specializate în 
pneumoftiziologie au constituit 12 (16,9%) cazuri. 
medicul de familie au depistat prin examinarea 
pacienților simptomatici 12 (16,9%) cazuri şi 3 
(4,2%) prin examinarea grupurilor cu risc sporit 
de îmbolnăvire, în pofida faptului că pacienții cu 
patologii psihice sunt incluşi în grupurile cu risc 
sporit de îmbolnăvire desemnate pentru examina-
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rea radiologică anuală. specialiştii psihiatri şi pne-
umoftiziologii au depistat 23 (32,4%) de pacienți 
prin examinarea pacienților simptomatici şi 17 
(23,9%) prin examinarea grupurilor cu risc sporit 
de îmbolnăvire. 

Repartizând pacienţii în dependenţă de sex a 
fost constată predominarea statistic semnificativă 
a barbaților comparativ cu femeile, respectiv 58 
(81,7%) vs. 13 (18,3%) femei şi un raport bărbaţi/
femei de 5/1 (p<0,001). 

distribuind pacienţii în grupuri de vârstă, 
conform recomandărilor oms, a fost identificată o 
diferență a repatizării pacienților în grupuri, majo-
ritatea lor fiind adulți - 68 (87,9%) comparativ cu 3 
(12,1%). din categoria adulților s-a constatat predo-

minarea pacienților incluşi în grupurile 35-44ani - 18 
(25,3%) cazuri şi în aceeaşi proporție cei din grupurile 
de vârstă 45-54 ani şi 55-64 ani cu câte 15 (21,3%) 
cazuri respectiv. Au urmat pacienții din grupurile de 
vârstă 18-24 ani 12 (16,9%) cazuri. în proporții minore 
au fost pacienții din grupurile cu vârstă de peste 65 
de ani - 6 (8,5%) cazuri şi cei din grupurl de vârstă 
18-24 ani (2,8%) – o persoană.

distribuind pacienţii în grupuri în dependenţă 
de mediul de reşedinţă, s-a constatat o predominare 
semnificativă a pacienţilor cu reşedinţă urbană - 60 
(84,5%) comparativ cu 10 (15,5%) cu reşedinţă rura-
lă. totuşi, 12 (16,9%) pacienți nu aveau o reşedință 
legală, nici medic de familie referent, nici viză de 
reşedință (figura 2). 

Figura 1. Tipurile patologiilor psihice diagnosticate la pacienții cu tuberculoză

Figura 2. Distrbuția pacienților în funcție de sex, vârstă și domiciliu
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distribuind pacienţii conform statutului so-
cioeconomic, s-a stabilit că majoritatea pacienților, 
40 (56,4%), au fost pacienți cu diferite niveluri de 
dizabilități. Aceştia au beneficiat de pensie de in-
validitate. o pondere mică de pacienți, 4 (5,6%), 
au fost angajați în câmpul muncii. de asemenea, 4 
(5,6%) pacienți au fost studenți şi au fost integrați 
în instituții de învățământ special pentru copii cu 
necesități speciale. Au fost pensionați 11 (15,5%) 
pacienți şi 16 (22,5%) au fost persoane neangajate în 
câmpul muncii. Asigurați medical au fost 42 (59,1%) 
de pacienți, neasigurați -  29 (20,8%).

Evaluând nivelul de studii s-a stabilit că 38 
(39,4%) de pacienţi au absolvit doar şcoala primară, 
24 (33,8%) de pacienți aveau studii gimnaziale, 4 
(5,6%) pacienți aveau studii medii complete şi 5 
(7,1%) pacienți aveau studii medii de specialitate.

Evaluând formele clinico-radiologice ale tu-
berculozei, s-a constatat predominarea afectării 
pulmonare în 61 (85,9%) de cazuri. la 10 (14,1%) 
pacienți s-a constatat localizarea extrapulmonară, 
inclusiv 4 (5,6%) pacienți aveau localizări mixte: 
pulmonară şi extrapulmonară. în cazul localizării 
pulmonare a predominat tuberculoza pulmonară 
infiltrativă - 52 (72,3%), urmată de forma disemina-
tă - 6 (8,4%) şi  fibrocavitară la 3 (4,2%) pacienți. din 
categoria formelor extrapulmonare a predominat 
pleurezia tuberculoasă la 3 (4,2%) persoane, urmată 
de tuberculoza ganglionilor limfatici intratoracici la 2 
(2,8%) pacienți, tuberculoza generalizată - 1 (1,4%), 
adenopatia tuberculoasă  -  1 (1,4%) caz şi 3 (4,2%) 
cazuri au fost diagnosticate cu alte forme de tuber-
culoză extrapulmonară.

Evaluând tipul de caz în dependență de anam-
neza tratamentului antituberculos au fost identifica-
te  cazuri noi - 44 (61,9%) de pacienți. bolnavii care 
au primit tratament antituberculos au constituit 27 

(39,1%). distribuind pacienții anterior tratați pentru 
tuberculoză s-a stabilit predominarea recidivelor în 
18 (25,3%) cazuri, urmând cei recuperați după pier-
dere din supraveghere sau eşec -6 (8,4%) cazuri şi 3 
(4,2%) au fost transferați din străinătate.

Evaluarea condiţiilor de viaţă ale bolnavilor 
de tuberculoză s-a realizat pe baza următoarelor 
criterii de clasificare a condiţiilor satisfăcătoare de 
trai: prezenţa spaţiului domiciliar stabil, accesul la 
grupul sanitar comun, prezenţa obligatorie a electro-
casnicelor şi a încălzirii centralizate. Respectiv, lipsa 
criteriilor menţionate a caracterizat condiţiile de trai 
nesatisfăcătoare. bolnavii locatari ai habitatelor cu 
condiții nesatisfăcătoare de trai în condiții igienico-
sanitare precare au constituit 58 (81,7%) de cazuri. 
Au fost în contact strâns cu pacienți diagnosticați cu 
tuberculoză în cadrul focarelor infecțioase familiare 
12 (16,9%) persoane.

Excluzând patologiile psihice şi tulburările com-
portamentale legate de dependența de substanțe 
psihoactive (alcool, droguri şi alte substanțe ac-
tive), au fost stabilite următoarele comorbidități: 
co-infecția tb/hiv în 11 (15,5%) cazuri, 1 (1,4%) caz 
cu diabet zaharat, iar 19 (26,7%) pacienți au fost 
diagnosticați cu alte tipuri de patologii, inclusiv he-
patita cronică în 9 cazuri, boli ale aparatului cardio-
vascular în 6 cazuri, gastrită/ulcer gastro-intestinal 
în  3 cazuri şi bronşita cronică la 1 pacient. 

indicatori cu pericol epidemiologic, precum 
statutul bacilar pozitiv la microscopia optică şi 
procesul etiologic tuberculos, au fost stabiliți la 12 
(16,9%) pacienți, confirmați printr-un rezultat pozitiv 
la culturile pe mediile convenţionale la 19 (26,8%) 
bolnavi şi metoda molecular genetică geneXpert 
mtb/Rif în 27 (38,1%) de cazuri, care au confirmat 
rezistența la rifampicină sau tb-mdR la 8 (11,3%) 
pacienți (figura 3). 

Figura 3. Distrbuția pacienților în funcție de localizarea tuberculozei, tipului de caz și rezultatelor examenelor 
microbiologice



21

A RTICO L E  O R IG I N A L E

managementul pacienţilor pe durata spitalizării 
a fost realizat conform standardului clinic în vigoare. 
Rezultatul tratamentului definit ca succes terapeutic 
s-a stabilit în 37 (52,1%) de cazuri şi au decedat 20 
(28,1%) de pacienți, dintre care 6 (8,4%)  în primul 
an de la diagnosticul de tuberculoză confirmat. Au 
fost pierduți din supraveghere 11 (15,5%) bolnavi 
şi au dezvoltat eşec terapeutic 2 (2,8%) cazuri. un 
singur pacient (1,4%), înregistrat în 2019, continuă 
tratamentul antituberculos pentru tb-mdR. 

Discuții 

Pacienţii cu patologii psihice şi tulburări men-
tale diagnosticați cu tuberculoză au fost afectați mai 
frecvent de consecințele consumului de substanțe 
psihoactive (alcool, droguri), urmat de schizofrenie, 
epilepsie şi retard mental. Rezultate similare au fost 
obținute şi în cadrul altor studii [4, 5]. specialiştii au 
depistat tuberculoza mai frecvent decât personalul 
medical al Asistenței medicale Primare [11, 12]. dis-
tribuind pacienții în dependență de sex şi de vârstă, 
am stabilit predominarea bărbaților şi a persoanelor 
cu vârstă între 35 şi 64 de ani, fapt ce demonstrează 
impactul factorilor de risc sociali cumulativi implicați 
în îmbolnăvirea de tuberculoză, înregistrați  şi în 
alte studii în specialitate [1, 4-9]. Reşedința urbană 
s-a stabilit într-o proporție semnificativă şi absența 
unui loc de trai stabil a fost demonstrată la fiecare 
al şaptelea pacient. Rezultate  asemănătoare au fost 
prezentate în cercetări autohtone şi internațioanle 
[13]. condițiile de trai în locuințele pacienților au fost 
apreciate ca fiind nesatisfăcătoare într-o proporție 
semnificativă. datele confirmă că atât tuberculoza, 
cât şi patologiile şi tulburările mentale se asociază cu 
urbanizarea şi promiscuitatea socială, confirmate de 
alte cercetări [13, 14]. un număr minor de pacienți 
au fost angajați, iar fiecare al doilea a beneficiat de 
alocații sociale pentru dizabilitățile diagnosticate an-
terior îmbolnăvirii de tuberculoză. Ponderea persoa-
nelor cu dizabilități şi pensionate a constituit două 
treimi din lotul evaluat. studii internaționale au de-
monstrat ponderea înaltă a pacienților cu dizabilități 
diagnosticați cu tuberculoză, fapt ce demonstrează 
necesitatea suportului psihosocial pe toată dura-
ta tratamentului antituberculos pentru creşterea 
complianței terapeutice [15-17]. Evaluând tipul de 
caz în dependență de anamneza tuberculoasă, am 
stabilit că deşi cazurile noi au predominat, fiecare al 
treilea pacient a necesitat tratament antituberculos 
repetat.  Au predominat recidivele şi pacienții care 
au fost incluşi în tratament după pierderea din supra-
veghere sau eşec. Există studii care confirmă o rată 
înaltă a consumatorilor de alcool printre pacienții 
care au întrerupt tratamentul antituberculos [4, 6-8]. 

Fiecare al şaptelea pacient a fost co-infectat hiv, 
fapt ce demonstrează asociarea  altor factori de risc 
în dezvoltarea tuberculozei la pacienții cu patologii 
psihice şi tulburări mentale [5]. Abordul standardizat 
s-a finalizat cu succes terapeutic doar la fiecare al doi-
lea pacient şi decesul a survenit la fiecare al treilea. 
Recomandările internaționale accentuează necesita-
tea centrării îngirjirilor medicale în dependență de 
necesitățile pacientului şi evitarea managementului 
standardizat a pacienților cu patologii psihice [18]. 
Pierderea din supraveghere şi eşecul terapeutic ca 
indicator al incomplianței terapeutice a fost stabilit 
la fiecare al şaptelea pacient. Evoluția nefavorabilă a 
tuberculozei la pacienții cu tulburări mentale a fost 
constatată, de asemenea, în alte cercetări în domeniu 
[4-9, 13-17].

Concluzii

1. Au fost diagnosticați cu tuberculoză mai 
frecvent pacienții cu tulburări mentale asociate 
consumului de substanțe psihoactive, schizofrenie, 
epilepsie şi retard mental.

2. Particularitățile pacienților predispuşi la  îm-
bolnăvire au constituit: sexul masculin şi vârsta între 
35 şi 64 de ani, statutul socioeconomic nefavorabil, 
precum şi condițiile igienico-sanitare precare. Printre 
comorbidități a predominat co-infecția tb-hiv în 11 
(15,5%) cazuri.

3. managementul standardizat s-a soldat cu 
succes terapeutic doar la fiecare al doilea pacient, 
incompleanţa terapeutică a fost stabilită la fiecare 
al cincilea şi decesul a survenit la fiecare al treilea 
pacient.

în calitate de recomandări pentru prevenirea 
îmbolnăvirii de tuberculoză la pacienții cu patologi 
psihice, stabilim: 

1. Pentru autoritățile publice locale necesitatea 
ameliorării condițiilor de trai, combaterea şomajului, 
acordarea alocațiilor sociale pentru persoanele cu 
patologii psihice şi dizabilitățile mentate, accesul 
gratuit la studii şi incluziune în societate. 

2. Pentru colaboratorii Asistenței medicale Pri-
mare din municipiul chişinău se recomandă organi-
zarea screeningului activ pentru depistarea precoce 
a tuberculozei la persoanele cu patologii psihice 
sau tulburări mentale prin efectuarea examenului 
radiologic anual la adulți sau testarea tuberculinică 
la copii.

3. Pentru instituțiile medico-sanitare specializa-
te în domeniul psihiatrie/narcologie se recomandă 
investigarea radiologică anuală sau mai frecvent a 
cutiei toracice, conform indicațiilor, a pacienților luați 
la evidență cu patologii psihice şi a pacienților cu 
tulburări mentale asociate consumului de alcool sau 
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droguri, şi pacienților care au beneficiat de tratament 
antituberculos sau au sechele posttuberculoase.

4. individualizarea managementului terapeu-
tic cu utilizarea metodelor centrate pe pacient în 
dependență de necesitățile acestuia pentru asigura-
rea complianței terapeutice şi finalizarea cu succes a 
tratamentului antituberculos. 
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Rezumat
Procesul continuu de îmbătrânire este un fenomen demo-
grafic comun tuturor țărilor, ponderea persoanelor vârstnice 
crește în fiecare an. Calitatea vieții populației vârstnice este 
însoțită de un declin fizic, cognitiv și senzorial, care deter-
mină limitarea mobilității fizice cu afectarea funcționalității 
la acest grup de persoane. În cadrul proiectului instituțional 
20.80009.8007.25 „Fragilitatea: diagnosticul și profilaxia în 
coraportul problemelor medico-psiho-sociale ale vârstnicului 
vulnerabil”, s-a propus evaluarea tulburărilor funcționale în 
fenotipul de fragilitate la persoanele vârstnice. Studiul de tip 
epidemiologic a fost efectuat pe un grup de 188 de vârstnici, 
divizați în trei loturi pe baza criteriilor de fragilitate Fried: 
lotul I (fragili) – 53,19%, lotul II (prefragili) – 26,06% și lotul 
III (robuști) – 20,74%. Toți participanții au fost examinați 
conform evaluării geriatrice complexe, criteriile de fragilitate 
Fried, scorul Gröningen, The Short Physical Performance 
Battery, SARC-F și scala geriatrică de depresie. Au fost utili-
zate următoarele metode statistice pentru mărirea gradului 
de obiectivitate - de tip analiză corelaţională, iar pentru 
evaluarea dereglărilor de mobilitate în funcție de tipul de 
fragilitate s-a efectuat analiza clusteriană a k-mediilor care a 
evidențiat asocierea manifestărilor clinice (apreciate calitativ 
– absenţă/prezenţă: 0/1 și cantitativ) prin repartiţia acestora 
în 3 clustere: (1) cu fragilitate fizică și cognitivă sporită, (2) 
cu fragilitate fizică moderată și (3) cluster „funcțional înalt”. 
Fragilitatea cuprinde aspecte multidimensionale și are o 
prevalență crescută în rândul vârstnicilor. Datele obținute au 
elucidat corelații pozitive și negative cu diverși biomarkeri, 
sindroame și scoruri geriatrice, ceea ce sugerează fragilitate 
fizică, cognitivă și socială cu diminuarea autonomiei și insta-
larea dependenței la vârstnicii incluși în studiu.
Cuvinte-cheie: fragilitate, vârstnic, funcționalitate

Summary 
Assessment of functional fengility phenotypic disorders in 
the elderly, provisional data
The continuous aging process is a demographic phenomenon 
common to all countries, the share of the elderly is increas-
ing every year. The quality of life of the elderly population is 
accompanied by a physical, cognitive and sensory decline, 
which determines the limitation of physical mobility with 
impairment of functionality in this group of people. Within 
the institutional project 20.80009.8007.25 Fragility: diagnosis 
and prophylaxis in corelation to the medical-psycho-social 
problems of the vulnerable elderly, it was proposed to evaluate 
the functional disorders of the phenotype of fragility in the 
elderly. The epidemiological study was performed on a group 
of 188 elderly people, divided into three groups based on the 
Fried criteria of fragility: group I (fragile) - 53.19%, group 
II (prefragile) - 26.06% and group III (robust) - 20.74%. All 
participants were examined according to the comprehensive 
geriatric assessment, the Fried fragility criteria, the Gröningen 
score, The Short Physical Performance Battery, SARC-F and 

the geriatric depression scale. The following statistical methods 
were used to increase the degree of objectivity, such as: cor-
relational analysis type, and to evaluate mobility disorders 
according to the type of frailty, cluster analysis of k-media was 
performed which showed the association of clinical manifesta-
tions (qualitatively assessed - absence/presence: 0/1 and quan-
titatively) by dividing them into 3 clusters: (1) with increased 
physical and cognitive fragility, (2) with moderate physical 
fragility and (3) „functionally high” cluster. Frailty syndrome 
includes  multidimensional aspects and has an increased 
prevalence among the elderly. The data obtained presented 
positive and negative correlations with various biomarkers, 
syndromes and geriatric scores, suggesting physical, cognitive 
and social fragility with decreased autonomy and the instal-
lation of dependence in the elderly included into the study.
Keywords: fragility, aging, functionality

Резюме 
Оценка функциональных нарушений фенотипа стар-
ческой астений у пожилых, предварительные данные
Непрерывный процесс старения является демографи-
ческим явлением общим для всех стран, доля пожилых 
людей увеличивается с каждым годом. Качество жиз-
ни пожилого населения сопровождается снижением 
физических, когнитивных и сенсорных способностей, 
что определяет ограничение физической подвижно-
сти с нарушением функциональных возможностей у 
этой группы лиц. В рамках государственного проекта 
20.80009.8007.25 «Старческая астения: диагностика 
и профилактика в отношении медико-психосоциаль-
ных проблем уязвимых лиц пожилого возраста» было 
предложено оценить функциональные нарушения при 
фенотипе старческой астений у лиц пожилого воз-
раста. Эпидемиологическое исследование проведено на 
группе из 188 лиц пожилого возраста, разделенных на 
три подгруппы на основании критериев Старческой 
астений Фрида: I группа (старческая астения) - 53,19%, 
II группа (предстарческая астения) - 26,06% и III группа 
(здоровые) - 20,74%. Все участники были обследованы в 
соответствии с комплексной гериатрической оценкой, 
критериями Старческой астений Фрида, шкалой Грё-
нингена, The Short Physical Performance Battery, SARC-F 
и шкалой гериатрической депрессии. Для повышения 
степени объективности были использованы следую-
щие статистические методы - корреляционный тип 
анализа, а для оценки двигательных нарушений по 
типу старческая астения проведен кластерный анализ 
к-медиа, который показал ассоциацию клинических 
проявлений (качественно оценивается - отсутствие/ 
наличие: 0/1 и количественно) путем разделения их на 
3 кластера: (1) с повышенной физической и когнитив-
ной старческой астенией, (2) с умеренной физической 
старческой астенией и (3) «функционально высокий» 
кластер. Старческая астения охватывает многомер-
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ные аспекты и широко распространена среди пожилых 
людей. Полученные данные выявили положительные и 
отрицательные корреляции с различными биомарке-
рами, синдромами и гериатрическими показателями, 
предполагая физическую, когнитивную и социальную 
старческую астению со сниженной автономией и раз-
витием зависимости у пожилых людей, включенных в 
исследование.
Ключевые слова: старческая астения, старение, 
функциональность

Introducere

Populația lumii este într-un proces continuu de 
îmbătrânire, fiind un fenomen demografic comun 
tuturor țărilor. în anul 2019 circa 703 de milioane de 
persoane de pe glob aveau vârsta mai mare de 65 de 
ani. Ponderea acestor persoane în totalul populației 
s-a majorat de la 6% în anul 1990 până la 9% în anul 
2019, iar până în anul 2050 se estimează că aceasta 
va creşte până la 16% [11]. diminuarea calității vieții 
vârstnicilor este adesea determinată de un declin 
fizic, reducerea capacității cognitive şi senzoriale, 
care poate provoaca limitarea mobilității fizice. 

una dintre provocările majore ale îmbătrânirii 
populației este evitarea tulburărilor de mobilitate, 
care reprezintă un proces dinamic caracterizat prin 
etape frecvente de tranziție între independență şi 
dependență. Aproximativ 50% dintre persoanele 
cu vârsta de peste 65 de ani raportează dificultăți de 
mers, adesea fiind asociate cu scăderea progresivă a  
forței musculare şi/sau a performanței fizice, carac-
teristici principale ale  sarcopeniei [2]. 

sarcopenia este descrisă de EWgsoP2 ca o 
tulburare progresivă şi generalizată a musculaturii 
scheletice, care este asociată cu risc crescut de 
căderi, fracturi, imobilizare şi mortalitate [5]. Acest 
sindrom poate reflecta o scădere treptată a rezervei 
funcționale într-un proces dinamic care poate mo-
difica starea de sănătate a unei persoane, ceea ce 
se referă la conceptul de fragilitate [17, 18]. Experții 
geriatri din cadrul societăților europene şi america-
ne au definit fragilitatea ca „un sindrom medical cu 
cauze multiple care se caracterizează prin scăderea 
rezistenței şi funcției fiziologice reduse care cresc 
vulnerabilitatea unei persoane pentru dezvoltarea 
dependenței şi/sau morții crescute” [18].

Fragilitatea, asociată în special cu sindromul 
sarcopeniei, este principalul punct central pentru 
stabilirea unui program de intervenție preventivă. de 
fapt, există dovezi că, fără intervenție, sarcopenia şi 
fragilitatea duc adesea la invaliditate, căderi, un risc 
crescut de spitalizare şi o scădere a calității vieții [18, 
19]. de aceea, prevenirea pierderii mobilității devine 
o prioritate pentru această categorie de populație. 

Astfel, am fost interesați, în cadrul proiectului de 
stat, să studiem tulburările de mobilitate la pacienții 

internați în secțiile de geriatrie şi de la azilul republi-
can pentru invalizi şi pensionari, să constatăm şi să 
evaluăm fragilitatea fizică şi impactul acesteia asupra 
fenotipului de fragilitate a pacienților vârstnici incluşi 
în studiu.

identificarea şi integrarea acestor factori ar ajuta 
medicii şi echipele de îngrijire geriatrică în elabo-
rarea strategiilor de profilaxie şi tratament pentru 
populația fragilă. 

Scopul studiului a constat în evaluarea 
tulburarilor funcționale conform fenotipului de 
fragilitate la vârstnici în vederea stabilirii indicilor 
informaționali de valoare  şi a legăturilor asociative 
ale mobilității funcționale.

Material și metode

studiul de tip epidemiologic descriptiv 
este parte componentă a Proiectului de stat 
20.80009.8007.25 „Fragilitatea: diagnosticul și profi-
laxia în coraportul problemelor medico-psiho-sociale 
ale vârstnicului vulnerabil”, cu aviz pozitiv al comite-
tului de etică cu nr. 51 din 16.06.2020, care a inclus 
vârstnicii din secțiile de geriatrie ale imsP spitalul 
clinic al ministerului sănătății şi Azilul Republican 
pentru persoane cu grad de dizabilitate şi pensionari, 
în perioada 2020-2022. vârstnicii au fost înrolați în 
cercetare doar după semnarea acordului informat 
de participare în studiu.

drept criterii de includere au servit: vârstni-
cii mai mari de 65 de ani cu sindroame geriatrice 
(sarcopenie, durere, cădere, riscul de cădere), iar de 
excludere: persoanele cu vârsta de  până la  65 de 
ani cu diverse forme de demență şi maladii oncolo-
gice, lipsa acordului de participare în cercetare. toți 
participanții au fost examinați conform instrumentu-
lui standard „Evaluarea geriatrică complexă” [24], care 
a inclus: examenul clinic, evaluarea fragilității - crite-
riile fenotipice Fried şi indicele de fragilitate grönin-
gen (gFi) [1, 3, 14], autonomia – Activity daily living 
(Adl) şi instrumental Activity daily living (iAdl) [7], 
mersul şi echilibrul tinetti  [21], the short Physical 
Performance battery (sPPb) [3]; sarcopenia – A sim-
ple Questionnaire to Rapidly diagnose sarcopenia 
(sARc_F)  [16]; evaluarea neuropsihologică – mini 
mental state Examination (mmsE) şi scala geriatrică 
de depresie (sgd)  [13],  în contextul aspectelor de 
funcționalitate globală a vârstnicilor incluți în  studiu. 

Fragilitatea fizică sau statusul funcțional a fost 
evaluat cu ajutorul a cinci instrumente: (1) Activities 
of daily living (Adl),  (2) instrumental Activities of 
daily living (iAdl), (3) starea mersului şi a echilibrului 
(chestionarul tinetti), (4) forța musculară măsurată 
prin dinamometrie şi (5) sPPb, care ne-au  oferit   
informații cu privire la capacitatea unei persoane 
de a efectua activitățile cotidiene uzuale [7, 14]. 
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cu ajutorul acestor metode putem identifica atât 
persoanele fragile, cât şi pe cele cu risc crescut de a 
deveni fragile.

Fenotipul de fragilitate Fried include cinci crite-
rii: scăderea ponderală involuntară (>5% g/ultimul 
an), scăderea forței de prehensiune digitopalmară 
(forța de strangere a pumnului), măsurată cu ajutorul 
dinamometrului, fatigabilitatea, viteza de mers în pas 
obişnuit scăzută pe distanța de 5 m (≤1 m/s) şi nivel 
scăzut de activitate fizică [9].

Pentru perfectarea sistemelor de testare, identi-
ficare a indicilor informaţionali de valoare, elucidarea 
variabilităţii caracterului, dependenţei între diverşi 
factori şi clasificarea parametrilor/vârstnicilor au 
fost folosite  metode statistice care măresc gradul 
de obiectivitate la interpretarea datelor.    Analiza 
corelaţională a permis analiza legăturii dintre valori 
dependente [6]. Analiza clusteriană a k-mediilor [15] 
a pus în evidenţă asocierea manifestărilor clinice 
(apreciate calitativ – absenţă/prezenţă: 0/1 şi canti-
tativ), ceea ce a condiționat repartiţia pacienților în 
3 clustere, descrierea cărora urmează mai jos.  datele 
obţinute în urma investigaţiilor de program au fost 
analizate prin metode de analiză descriptivă, varia-
ţională şi clusteriană în pachetul soft STATISTICA 7,0. 

Rezultate și discuții

studiul a fost efectuat pe un grup de 188 de 
persoane vârstnice, ulterior divizați în trei loturi: 
lotul i (fragili) – 100 (53,19%), care au îndeplinit 
trei şi mai multe criterii, media de vârstă fiind de 
75,25±0,68 ani, lotul ii (prefragili) – 49 (26,06%) care 
au îndeplinit unul sau două criterii, cu vârsta medie 
de 72,08±0,84 ani şi lotul iii (robuşti) care nu au în-
deplinit niciun criteriu Fried – 39 (20,74%) cu vârsta 
medie de 72,36±1,03 ani. în lotul general de studiu 
au predominat persoanele de sex feminin (70,21% de 
cazuri) versus persoanele de sex masculin (29,79%). 
Referitor la domiciliu, peste 68,61% de pacienți au 
avut locul de trai în zona urbană, iar 31,39% – în 
zona rurală. 

cercetările contemporane se focalizează pentru 
un model mai complex al fragilității, de tip bio-psiho-
social, care include domenii precum funcționalitatea, 
funcția cognitivă şi factorii sociali [4, 9]. datele eva-
luării autonomiei pacienților au relevat o valoare 
medie a scorului Adl de 10,09±0,19 puncte şi a 
iAdl de 12,18±0,32 puncte, ceea ce reprezintă o 
capacitate de autoîngrijire diminuată la vârstnicii 
din studiu. valoarea medie a dinamometriei a con-
stituit 22,83±0,77 kg. Astfel, dereglările de mers şi de 
echilibru au fost determinate la 46,41% de pacienți 
vârstnici, iar valoarea medie a scorului tinetti a fost 
de 21,57±1,38 din totalul de 28 de puncte.

conform grupului de lucru la care a ajuns 
institutul internațional de nutriție şi chimie a îmbă-

trânirii (iAnA) [12] în 2013, s-a propus identificarea 
„fragilității cognitive” ca manifestare clinică hetero-
genă caracterizată prin prezența simultană atât a 
fragilității fizice, cât şi a tulburărilor cognitive. Factorii 
de decizie care definesc o astfel de afecțiune includ: 
(a) coexistența fragilității fizice şi a tulburărilor cogni-
tive şi (b) excluderea concomitentă a bolii Alzheimer 
sau a altor tipuri de demențe [12], adică a tulburărilor 
cognitive cauzate de factori fizici. cercetările existen-
te [23] relatează că fragilitatea fizică predispune la 
creşterea riscului de demență la populațiile cu statut 
cognitiv normal [20]. 

nivelul de educație şi capacitatea cognitivă 
a fiecărui individ conduc la crearea unei rezerve 
cognitive individuale, care este corelată cu capaci-
tatea de adaptare a structurii şi a funcției cerebrale 
în prezența unei patologii. Evaluarea nivelului de 
studii, care are importanță la stabilirea concluziei 
stării statutului cognitiv (mmsE), a demonstrat un 
procentaj înalt de pacienți cu studii superioare – 
61,17%, urmate de studii şcolare primare – 54,25%, 
medii – 22,34% şi pacienții fără studii – 13,83%. sta-
rea psihică a fost stabilită prin examenul obiectiv în 
ziua internărilor în secțiile de geriatrie. Astfel, stare 
psihică clară a fost stabilită la 80,85% de pacienți, 
stare confuzională – la 8,5%, anxietate – 15,42%, 
apatie – 6,38% şi irascibilitate – 5,8%. 

manifestările stărilor de boală se caracterizează 
nu doar prin prezenţa anumitor indici clinici, ci şi 
prin asocierile corelative ale acestora [6]. Astfel, s-au 
constatat dependenţe semnificative între tulburările 
funcționale, sarcopenie şi sindromul de fragilitate, 
pe de o parte, şi  între diverse particularități clinice, 
pe de altă parte.

Rezultatele analizei corelaționale Pearson a 
scorurilor geriatrice ale vârstnicilor fragili au esti-
mat corelații pozitive stabilite între sPPb – tinetti 
(r = 0,62*), gFi – hamilton (r = 0,49*), gFi – sARc_F 
(sarcopenie) (r = 0,46*), cât şi negative între sARc_F – 
mmsE (r = -0,64*), iAdl – sARc_F (r = -0,58*), p<0,05. 
totodată, au fost stabiliți biomakeri importanți drept 
factori declanşatori ai tulburărilor de mobilitate în 
lotul de vârstnici fragili, precum ar fi: 25(oh) vitamina 
d – iAdl (r = 0,68*), 25(oh) vitamina d – tinetti (r = 
0,64*), 25(oh) vitamina d – sPPb (r = 0,49*), cK – ti-
netti (r = 0,50*), cK – lawton (r = 0,39*), Pth – tinetti 
(r = 0,44*), p<0,05. studiul nostru a arătat că diverse 
scoruri geriatrice şi nivelurile scăzute ale vitaminei 
d 25 (oh) demonstrează că, odată cu înaintarea în 
vârstă, există o tendință crescută de tulburări de 
mobilitate şi musculo-scheletale în rândul vârstni-
cilor fragili [18].

Analiza rezultatelor statistice ale unui studiu din 
2020 pe un grup de 140 de pacienți a arătat că pre-
fragilitatea reprezintă cea mai critică perioadă dintre 
fragilitatea fizică şi cea cognitivă [10]. în cercetarea 
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noastră, analiza corelațională a datelor lotului 2 (vârstnici 
prefragili) a stabilit interdependențe între gFi – risc de 
cădere (r = 0,37*) şicădere – activitate fizică redusă (r = 
0,29*) p<0,05, iar biomarkerii clinici evaluați (vitamina 
d 25 (oh), Pth, Fosfataza alcalină de origine osoasă 
(ostaza), PcR înalt sensibilă ar servi drept factori de risc 
în apariția tulburărilor de funcționalitate la vârstnicii 
prefragili: 25(oh) vitamina d – scor tinetti (r = 0,59*), 
Pth – fatigabilitate (conform criteriilor Fried) (r = 0,38*), 
25(oh) vitamina d – reducerea vitezei de mers (r = 
-0,76*), fosfataza – încetinirea  vitezei de mers (r = -0,75*), 
PcR – scăderea  vitezei de mers (r = -0,75*), fosfataza 
– slăbiciune musculară la dinamometrie (r = -0,50*), 
tnF – reducerea vitezei de mers (r = -0,50*), ceea ce de-
monstrează că grupul de persoane prefragilie reprezintă 
grupul vulnerabil care cumulează riscuri pe dimensiunea  
înrăutățirii funcționalității calității vieții, conducând la 
apariția şi severitatea sindromului de fragilitate. 

Analiza clusteriană reprezintă o metodă utilă 
pentru identificarea profilurilor asociate cu aspec-
te multifactoriale. Autorii Fried l. et al (2001) şi 
Rockwood (2005) et al., care sunt pilonii conceptului 
de fragilitate, au evidențiat prin acestă metodă prin-
cipalele aspecte ale modelului fenotipic şi al indicelui 
de fragilitate [8, 22]. 

în prezentul studiu, prin analiza clusteriană k-
medii, s-au utilizat cei mai relevanți indicatori care au 
separat clusterele după valorile posibile ale parame-
trilor aflați în studiu (mici, medii, mari) cu elucidarea 
frecvenţelor de legături asociative relevante ale 
tulburărilor de mobilitate, şi anume: date ale sindroa-
melor şi ale scorurilor geriatrice, cât şi despre genul 
vârstnicului, în funcție de fenotipul fragilității, care 
vor servi în calitate de markeri ai evoluției dereglări-
lor de funcționalitate şi vor fi aplicate cu uşurință în 

trialurile clinice de către specialiştii în gerontologie 
şi medicii clinicieni [15].

în scopul evaluării dereglărilor de mobilitate în 
funcție de fenotipul de fragilitate s-a recurs  la analiza 
clusteriană a k-mediilor, în care pentru separarea 
loturilor de vârstnici s-a utilizat un şir de indici în 
calitate de criterii de clasificare. întrucât în studiu 
au fost 3 loturi de bolnavi, clasificarea s-a efectuat 
pentru 3 clustere după posibilele asocieri, grad sau 
frecvenţă de afecţiuni. 

clasificarea vârstnicilor în clustere pe baza a 
16 indicii ce prezintă sindroame geriatrice   (date 
calitative) – sarcopenie (3), durere (4), cădere (5), 
riscul de cădere (6), gradul de dependență iiiA (12) 
şi iiib (13), sexul – femei (1) şi bărbați (2) şi fenotipul 
de fragilitate – fragili (14), a pus în evidenţă faptul 
că cea mai bună capacitate de separare a clusterelor, 
adică de diferenţiere a loturilor de bolnavi au avut-o 
indicii 1-6, 12-13, care reprezintă incidenţă diferită a 
anumitor sindroame geriatrice. indicii care, practic, 
nu separă clusterele, precum ar fi: 7-9 – consecințe 
traumatice, psihologice şi pierderea totală a autono-
miei datorate căderilor, 11 – gradul de dependență 
iic s-au atestat cu frecvenţă mai mică (figura 1).

clasificarea vârstnicilor în clustere pe baza a 13 
indici ce reprezintă scoruri geriatrice (date cantitati-
ve) şi tipul fenotipului de fragilitate (date calitative 
0/1), a pus în evidenţă faptul că cea mai bună capa-
citate de separare a clusterelor, adică de diferenţiere 
a loturilor de bolnavi au avut-o indicii (3) – scorul 
tinetti, (4) – mmsE, (5) – gds, (6) – gFi, (7) – sARc_F, 
(9) – sPPb care reprezintă incidenţă diferită a anumi-
tor sindroame geriatrice. Având în vedere decalajul 
înalt al rezultatelor cantitative al scorurilor utilizate, 
repartizarea în clustere s-a efectuat nu doar pe baza 
entității scorurilor, dar şi a valorilor acestora (figura 2). 

Figura 1. Analiza clusteriană (k-medii) a vârstnicilor cu sindroame geriatrice



27

A RTICO L E  O R IG I N A L E

Indicii frecvenți în clustere Clusterul I, n=94 Clusterul II, n=20 Clusterul III, 
n=74

Fenotipul de 
fragilitate

Fragili 95,0 9,4 3,5
Prefragili 5,0 85,2 33,6
Robuști 0,0 5,5 62,9

Categoria de 
vârstă

65-74 ani 16,0 10,0 55,4
75-84 ani 83,0 30,0 37,8
≥85 ani 1,5 60,0 6,8

Genul Femei 69,2 65,0 73,0
Bărbați 29,8 35,0 27,0

Sindroame 
geriatrice

Sarcopenie 70,0 63,5 13,8
Durere 85,0 89,2 86,2
Cădere 85,0 59,5 40,4

Risc de cădere 100 78,4 60,6

Consecințele 
căderilor

traumatice 45,0 20,3 8,5
psihologice 65,0 29,7 5,3

pierderea autonomiei 40,0 8,1 0,0

Grad de 
dependență

IIA 35,0 9,4 0,0
IIC 25,0 8,1 0,0
IIIA 20,0 47,3 55,3
IIIB 0,0 17,6 43,6

Scoruri 
geriatrice

ADL 6,6 9,0 11,7
IADL 3,9 10,5 15,3

Tinetti 4,6 17,7 25,8
MMSE 19,2 23,3 27,1

GDS 10,8 4,7 2,1
GFI 6,5 5,0 3,6

SARC_F 9,8 6,7 2,3
VES-13 8,0 5,1 1,9
SPPB 4,6 8,1 5,1
SVA 2,5 5,8 9,4

Figura 2. Analiza clusteriană (k-medii) a vârstnicilor cu scoruri geriatrice

Tabelul 1 

Profilul pacienților din diferite clastere în funcție de fenotipul de fragilitate, vârstă, gen și manifestări geriatrice (%)

în acelaşi timp, aplicând analiza clusteriană 
(k-means), vârstnicii cu tulburări de mobilitate au 
fost împărțiți în 3 subloturi, folosind 30 de parametri 
diferiți, cei mai relevanți indicatori fiind: subtipul de 
fragilitate, categoria de vârstă, genul, sindroame şi 
scoruri geriatrice, care pot fi aplicate cu uşurință 
în clinicile de studii de către clinicieni (tabelul 1). 

Analiza clusteriană prin metoda centroidă a k-

mediilor a stabilit că grupurile de vârstnici, separate 
în 3 clustere, s-au deosebit după nivelul şi variabilita-
tea parametrilor cercetaţi. membrii clusterelor cerce-
tate în majoritatea cazurilor au fost de gen feminin. 

Persoanele din clusterul i au fost constitui-
te din participanți fragili din punct de vedere al 
fenotipului de fragilitate, din categoria de vârstă 
75-84 de ani, cu cele mai afectate tulburări de 
performanță fizică, exprimate prin scorurile Adl, 
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iAdl, tinetti, sPPb, gFi, sARc_F şi afectări mode-
rate ale statutului neurologic, denumit  cluster cu 
fragilitate fizică şi cognitivă sporită. membrii din 
clusterul ii au fost formați din participanți prefragili 
din punct de vedere al fenotipului de fragilitate, 
din categoria de vârstă mai mari de 85 de ani, cu 
tulburări moderate de funcționalitate însă aspectul 
psihoneurologic mai puțin afectat, denumit  cluster 
cu fragilitate fizică moderată. clusterul iii a fost con-
stituit din vârstnici robuşti din categoria de vârstă 
de 65-74 de ani cu performanță cognitivă excelentă 
şi doar performanțe fizice uşor afectate, definindu-l  
cluster funcțional înalt.

Concluzii
Fragilitatea prin aspectele multidimensionale 

pe care le întruneşte prezintă o prevalență crescută în 
rândul vârstnicilor având un prognostic nefavorabil.

grupurile de vârstnici fragili, prefragili şi robusti 
cu tulburări de funcționalitate, au prezentat corelații 
pozitive şi negative cu diverşi biomarkeri, sindroame 
şi scoruri geriatrice, sugerând astfel necesitatea mă-
surilor de depistare şi prevenție precoce în controlul 
fragilității cu dereglari de mobilitate.

conform analizei clusteriene (metoda k-medii) 
vârstnicii fragili s-au repartizat in 3 clustere, după 
posibilele asocieri şi frecvenţă  de afecţiuni: (1) cu 
fragilitate fizică şi cognitivă sporită, (2) cu fragilitate 
fizică moderată şi (3) cluster „funcțional înalt”, care 
pot fi aplicate cu uşurință în medicina practică de 
către clinicieni. 

Rezultatele obținute caracterizează profilul 
vârstnicilor şi pot fi utilizate ca bază pentru dezvol-
tarea unor strategii şi recomandări eficiente care 
vizează menținerea autonomiei populației vârstnice 
prin diminuarea fragilității fizice, cognitive şi sociale 
cu evitarea dependenței.
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Rezumat
Dereglările cognitive reprezintă o importantă problemă de 
sănătate publică din cauza incidenței înalte pe fundalul pro-
cesului de îmbătrânire și sindromului de fragilitate. Pe lângă 
declinul fizic se atestă un declin cognitiv și neurosenzorial care 
determină scăderea autonomiei, limitarea performanței fizice 
cu afectarea funcționalității la acest grup de vârstnici. Scopul 
studiului dat a constat în evaluarea rezultatelor provizorii ale 
tulburărilor cognitive și neurosenzoriale pe fundalul sindro-
mului de fragilitate și stabilirea unor corelații dintre factorii 
determinanți la persoanele vârstnice. Studiul de tip epidemio-
logic, descriptiv, transversal a fost realizat în perioada în peri-
oada noiembrie 2020 – august 2022 pe un lot de studiu de 400 
de vârstnici, cu media de vârstă 72,70±0,30 ani, divizați în trei 
grupuri de vârstă în dependență de criteriile screeningului de 
fragilitate Fried: grup I (fragili) – 179 (44,75%) de cazuri, grup 
II (pre-fragili) – 115 (28,75%) cazuri și grup III (robuști) – 106 
(26,5%) cazuri. Ulterior, toți participanții au fost examinați 
conform evaluării geriatrice complexe (Scorul Katz, Lawton, 
Tinetti, MMSE, Hamilton). Sindromul de fragilitate a fost sta-
bilit conform următoarelor criterii: screeningul de fragilitate 
Fried, scorul Gröningen(GFI), performanța fizică - The Short 
Physical Performance Battery(SPPB), sarcopenia - SARC-F, 
statutul nutrițional – MNA și depresia – Scala geriatrică de 
depresie(SGD). Datele obținute au relevat o frecvență înaltă a 
sindromului de fragilitate la vârstnici, inclusiv corelații pozi-
tive și negative cu diverse scoruri geriatrice, ceea ce sugerează 
tipul de fragilitate fizică, cognitivă și senzorială cu scăderea 
autonomiei și instalarea dependenței la vârstnicii incluși în 
studiu. Această categorie de populaţie reprezintă un grup cu 
o vulnerabilitate crescută, asociat cu un declin fizic și cognitiv. 
Cuvinte-cheie: vârstnic, fragilitate, statut cognitiv, 
neurosenzorial
Summary
Cognitive and neurosensory status as determinants of 
frailty in the elderly
Cognitive disorders represent an important public health 
problem due to the high incidence against the background 
of the aging process and the frailty syndrome, in addition to 
physical decline, there is a cognitive and neurosensory decline, 
which causes a decrease of autonomy, limitation of physical 
performance with impairment of functionality in this group of 
elderly people. The aim of this study was to evaluate the provi-
sional results of cognitive and neurosensory disorders against 
the background of the frailty syndrome and to establish some 
correlations between the determining factors in the elderly. The 
study, of an epidemiological, descriptive, transversal type, was 
carried out between November and August 2020 - 2022, on 
a study group of 400 elderly, average age 72.70±0.30 years, 
divided into three age groups depending on the Fried frailty 
screening criteria: group I (frail) – 179 (44,75%) cases, group 
II (pre-frail) – 115 (28,75%) cases and group III (robust) – 106 
(26,5%) cases. Subsequently, all participants were examined 
according to the complex geriatric assessment (Katz score, 

Lawton, Tinetti, MMSE, Hamilton), the frailty syndrome was 
established according to the Fried frailty screening criteria, 
Gröningen score(GFI), physical performance - The Short 
Physical Performance Battery(SPPB), sarcopenia - SARC-F, 
nutritional status - MNA and depression - Geriatric Depres-
sion Scale(GDS). The obtained data revealed a high frequency 
of the frailty syndrome in the elderly, including positive and 
negative correlations with various geriatric scores, which 
suggests the type of physical, cognitive and sensory frailty 
with decreasing autonomy and establishing dependence in 
the elderly included in the study. This category of population 
presents a group with increased vulnerability, associated with 
a physical and cognitive decline.
Keywords: elderly, frailty, cognitive status, neurosensory

Резюме
Когнитивный и нейросенсорный статус как детерми-
нанты старческой астений у пожилых людей
Когнитивные расстройства представляют собой важ-
ную проблему общественного здравоохранения в связи 
с высокой заболеваемостью на фоне процесса старения 
и синдрома старческой астений, помимо физического 
упадка наблюдается когнитивный и нейросенсорный 
спад, что вызывает снижение самостоятельности, 
ограничение физической работоспособности с наруше-
нием функциональных возможностей у этой группы лиц 
пожилого возраста. Целью настоящего исследования было 
оценить предварительные результаты когнитивных и 
нейросенсорных расстройств на фоне синдрома стар-
ческой астений и установить некоторые корреляции 
между детерминирующими факторами у лиц пожилого 
возраста. Эпидемиологическое, описательное, поперечное 
исследование проведено в период с ноября по август 2020-
2022 гг. на исследуемой группе из 400 человек пожилого воз-
раста, средний возраст 72,70±0,30 года, разделенных на 
три возрастные группы в зависимости от скрининговых 
критериев старческой астений Фрида: I группа (стар-
ческая астения) – 179 (44,75%) случаев, II группа (пре-
старческая астения) – 115 (28,75%) и III группа (крепкие) 
– 106 (26,5%) случаев. В последующем все участники были 
обследованы по комплексной гериатрической оценке (шка-
ла Каца, Лоутон, Тинетти, MMSE, Гамильтон), синдром 
старческой астений устанавливался по критериям 
скрининга старческой астений Фрида, шкала Грёнингена 
(GFI), физическая работоспособность - The Short Physical 
Performance Battery (SPPB), саркопения — SARC-F, статус 
питания — MNA и депрессия — шкала гериатрической 
депрессии (SGD). Полученные данные выявили высокую 
частоту синдрома старческой астений у лиц пожилого 
возраста, в том числе положительные и отрицательные 
корреляции с различными гериатрическими баллами, что 
свидетельствует о типе физической, когнитивной и сен-
сорной старческой астений со снижением автономности 
и началом зависимости у включенных в исследование по-
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жилых людей. Эта категория населения представляет 
собой группу с повышенной уязвимостью, связанной с 
физическим и когнитивным снижением.
Ключевые слова: пожилой возраст, старческая 
астения, когнитивный статус, нейросенсорика

Introducere

dereglările cognitive reprezintă una dintre pro-
blemele de sănătate publică din cauza prevalenței 
înalte în rândul persoanelor vârstnice. concomitent 
cu creşterea speranței de viață şi a tendinței de 
îmbătrânire demografică accelerată a populației se 
estimează şi o creştere a incidenței vârstnicilor cu 
sindrom de fragilitate. schimbările demografice la 
nivel mondial se manifestă nu numai prin creşterea 
speranței medii de viață, ci şi printr-o creştere ac-
centuată a proporției vârstnicilor din societate, în 
mediu persoanele peste 60 de ani reprezintă cca 25% 
din totalul populației [1]. în al doilea rând, această 
categorie de populație este supusă mai frecvent 
riscului pentru declinul cognitiv şi debutul tulbură-
rilor psihice. una dintre cele mai frecvente schimbări 
neurologice fiziologice de vârstă este dereglarea 
funcțiilor cognitive. deoarece funcția cognitivă este 
intercalată cu activitatea integrativă a creierului în 
ansamblu, tulburările cognitive se dezvoltă în mod 
natural în cadrul unei varietăți de leziuni cerebrale 
focale şi difuze. în special, tulburările cognitive apar 
la vârste înaintate [2]. 

tendința actuală de creştere a speranței de viață 
şi, în consecință, creşterea numărului de persoane 
vârstnice din carul populației face ca problema de-
clinului cognitiv şi neurosenzorial să fie extrem de 
relevantă pentru neurologi şi alți medici specialişti 
[3]. cercetările efectuate inițial erau fost axate pe 
expresia dereglărilor cognitive, la atingerea stadiului 
de demență atunci când este afectată serios calitatea 
vieții pacienților şi a celor din jurul lor [2, 4]. Evaluarea 
geriatrică complexă şi corectă a dereglărilor cogniti-
ve, cunoscând problemele geriatrice particulare, ce 
ţin de vârsta înaintată, va permite acordarea ajuto-
rului medical, social, psihologic şi psihiatric pentru 
cca 400 000 de persoane din Republica moldova care 
depăşesc vârsta de 65 de ani, ceea ce constituie 10% 
din populaţia generală a țării. ţinând cont de faptul 
că 66% dintre vârstnici locuiesc în mediul rural, iar 
34% în mediul urban, este important să se cunoască 
ponderea dereglărilor cognitive printre persoanele 
ce depăşesc vârsta de 65 de ani.

identificarea timpurie a persoanelor care pot 
dezvolta ulterior demență este un obiectiv important 
în domeniul cercetării neurogeriatriei, iar tratamen-
tul precoce la etapa tulburărilor de „predemență“ 
poate încetini progresia bolii şi întârzia manifestările 
deficitului cognitiv. Este necesar a cunoaşte care sunt 
efectele îmbătrânirii asupra organismului uman, atât 

pe plan fizic, cât şi pe plan cognitiv, neurosenzorial, 
în special pe fundal de sindrom de fragilitate, pen-
tru a le putea preveni şi trata [4, 5, 6]. înrăutățirea 
calității vieții vârstnicilor este adesea determinată 
de un declin al statutului fizic, cognitiv şi senzorial, 
care poate induce limitarea mobilității fizice şi insta-
larea dependenței. una dintre provocările majore 
în geriatrie pe fundalul procesului de îmbătrânire 
a populației este evitarea dereglărilor cognitive şi 
neurosenzoriale.

vârstnicii cu sindrom de fragilitate asociat 
cu declin cognitiv şi neurosenzorial necesită un 
program de intervenție precoce, iar prevenirea 
agravării declinului cognitiv trebuie să fie una dintre 
prioritățile pentru această categorie de populație. 
Reieşind din cele expuse, în cadrul acestui studiului 
am fost interesați să cercetăm tulburările cognitive 
şi neurosenzoriale la pacienții vârstnici internați în 
secțiile de geriatrie şi de la azilul republican pentru 
invalizi şi pensionari, să evaluăm impactul declinului 
cognitiv asupra evoluției fragilității în vederea elabo-
rării ulterioare a unor programe de îngrijire, măsuri 
de profilaxie şi strategii de tratament şi menținere.

Scopul studiului a constat în evaluarea re-
zultatelor provizorii ale tulburărilor cognitive şi 
neurosenzoriale la vârstnici pe fundalul sindromului 
de fragilitate pentru stabilirea unor corelații dintre 
factorii determinanți ai declinului cognitiv la persoa-
nele vârstnice. 

Material și metode

studiul de tip epidemiologic descriptiv trans-
versal este parte componentă a Proiectului de 
stat 20.80009.8007.25 „Fragilitatea: diagnosticul şi 
profilaxia în coraportul problemelor medico-psiho-
sociale ale vârstnicului vulnerabil”, cu aviz pozitiv al 
comitetului de etică cu nr. 51 din 16.06.2020, care a 
inclus vârstnicii din Azilul Republican pentru invalizi 
şi pensionari şi din secțiile de geriatrie nr. 1 şi 2 ale 
imsP spitalul clinic al ministerului sănătății şi în 
perioada noiembrie 2020 – august 2022.

drept criterii de includere au servit: vârstnicii cu 
vârsta ≥65 de ani, vârstnicii la care se putea efectua 
evaluarea (anamneza, completarea chestionarelor, 
examenul fizic) şi cei care şi-au exprimat acordul 
informat pentru includerea în studiu, iar criteriile de 
excludere au fost: vârstnicii cu maladii oncologice, 
cei care refuzau să participe la studiu şi persoanele 
a cărui evaluare nu era posibil de efectuat. 

toți pacienții vârstnici au fost examinați aleato-
riu, consecutiv, pe măsura internării în secția speciali-
zată de geriatrie, după semnarea acordului informativ 
de participare la studiu. Pacienții au fost examinați 
conform evaluării geriatrice complexe cu evaluarea 
statutului fizic, cognitiv şi psiho-emoțional [24], care a 
inclus: autonomia – scorul Katz (Adl) şi lawton (iAdl)
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[7], mersul şi echilibrul – scorul tinetti[9], evaluarea 
neuropsihologică – mini mental state Examination 
(mmsE), scorul de depresie hamilton [10]. sindro-
mul de fragilitate a fost stabilit conform criteriilor de 
screening al fragilității Fried [11, 12, 13], în contextul 
aspectelor de funcționalitate globală a vârstnicilor 
incluşi în studiu - indicele de fragilitate gröningen 
(gFi), pe lângă astea, evaluarea a cuprins şi aspecte 
mai complexe - examenul clinic, performanța fizică - 
the short Physical Performance battery (sPPb) [12], 
sarcopenia - sARc-F şi statutul nutrițional – mnA. 

sindromul de fragilitate a fost stabilit prin apli-
carea criteriilor de screening al fragilității Fried [14], 
adică prezența a cel puțin 3 din cele 5 criterii Fried: 
scădere ponderală involuntară (>5%g/ultimul an); 
scăderea forţei de prehensiune digito-palmară (forţa 
de strângere a pumnului) măsurată cu ajutorul unui 
dinamometru; fatigabilitate, evaluată prin întrebări 
derivate dintr-un chestionar de depresie (Center for 
Epidemiologic Studies Depression Scale); viteza de 
mers în pas obişnuit scăzută, pe distanţa de 5 m 
(≤1m/s); nivel scăzut al activităţilor fizice (evaluat 
printr-un chestionar). Pentru fiecare dintre criterii se 
folosesc valori-prag specifice. la un indice rezultat 
de peste ≥3 criterii, pacienţii sunt consideraţi fragili, 
prefragili la o valoare de 1-2 criterii, absenţa criteriilor 
(indice zero) definind pacienţii robuşti. un rol impor-
tant în formarea manifestărilor fenotipice ale sF o 
are sarcopenia - pierdere generalizată şi progresivă 
a masei şi forței musculare [15]. 

Rezultatele obținute au fost supuse analizei 
statistice în pachetul de soft statistica 10.

Rezultate și discuții
studiul de tip epidemiologic descriptiv trans-

versal a fost realizat pe un lot de 400 de pacienți, cu 
vârste cuprinse între 65-99 de ani, cu media de vârstă 
72,79±0,27 ani, divizați în trei grupuri în dependență 
de criteriile de fragilitate Fried: grup i (fragili) – 179 
(44,75%) de cazuri, care au îndeplinit trei şi mai mul-
te criterii Fried, media de vârsta fiind de 74,7±0,50 
ani, grup ii (prefragili) – 115 (28,75%) cazuri care au 
îndeplinit unul sau două criterii, cu vârsta medie de 
71,40±0,52 ani şi lotul iii (robuşti) care nu au îndepli-
nit niciun criteriu Fried – 106 (26,5%) cazuri cu vârsta 
medie de 70,74±0,44 ani. 

în lotul general de studiu (400 respondenți) a 
predominat genul feminin – 281 (70,25%) de cazuri 
versus genul masculin cu 29,75% cazuri. Referitor la 
domiciliu, peste 45,5% de pacienți au avut locul de 
trai în zona urbană, iar 54,5% – în zona rurală. unul 
dintre obiectivele cercetării a fost de a stabili dacă 
este o corelație directă între funcționalitate, funcția 
cognitivă şi factorii sociali. datele evaluării geriatri-
ce standardizate - autonomia pacienților (scorurile 
Katz, lawton) au relevat o valoare medie a scorului 
Katz (Adl) de 10,44±0,10 puncte şi lawton (iAdl) 
de 12,62±0,18 puncte pentru lotul general de stu-
diu, ceea ce reprezintă o capacitate de autoîngrijire 
diminuată la vârstnicii incluşi în studiu, valoarea 
medie a scorului tinetti a fost de 21,23±0,67 din 
totalul de 28 de puncte, astfel, dereglările de mers 
şi de echilibru s-au constatat la 46,41% de pacienți 
vârstnici (figura 1).

Figura 1. Prezentarea grafică a valorilor medii ale scorurilor evaluării geriatrice standardizate la persoanele 
vârstnice instituționalizate pentru lotul general de studiu
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în urma analizei datelor evaluării factorilor cog-
nitivi şi celor psiho-emoționali, sindromul depresiv s-a 
constatat la 49,25% de persoane vârstnice din lotul 
general de studiu, evaluat prin scorul de depresie hamil-
ton, cu valoarea medie de 6,56±0,27 puncte. Aprecierea 
depresiei pe cele 3 grupuri de studiu a stabilit  80,62% 
de cazuri în grupul i (fragili), cu valoarea medie a scorului 
hamilton de 8,03±0,41 puncte, 51,16% cazuri în grupul 
ii (prefragili), cu valoarea medie a scorului hamilton 
de 5,01±0,39 puncte şi 18,82% de cazuri în grupul iii 
(robuşti), cu valoarea medie a scorului hamilton de 
3,7±0,84 puncte.

Fragilitatea cognitivă este un concept relativ nou 
introdus în geriatrie şi reprezintă un termen general 
pentru a defini existența unui anumit deficit cognitiv 
la persoanele cu vârstă înaintată. Fragilitatea cognitivă 
constă în prezența declinului cognitiv sau a stadiului de 
predemență asociată cu alte probleme de sănătate, în 
special de ordin fizic [16]. o serie de cercetări demon-
strează faptul că tipul de fragilitate fizică poate cataliza 
riscul pentru fragilitate cognitivă sau prezența unui 
anumit grad de dereglări cognitive [17, 18]. cercetările 
din cadrul institutului internațional de nutriție şi chimie 
a îmbătrânirii (iAnA) [19] în 2013, au propus identificarea 
fragilității cognitive ca manifestare clinică heterogenă 
caracterizată prin prezența simultană a fragilității fizice şi a 
tulburărilor cognitive. Rezultatele analizei statistice a unui 
studiu observațional realizat în 2015, pe un număr de 66 
de pacienți, în clinica universitară de geriatrie a spitalului 
„sf. luca” din bucureşti, România, a relevat că fragilitatea 
în aspectul multidimensional se corelează cu vârsta şi 
demența. ceea ce sugerează că fragilitatea cognitivă 
poate fi un marker pentru depistarea bolii Alzheimer [20].

nivelul de educație şi capacitatea cognitivă a 

fiecărui individ favorizează crearea rezervei cognitive 
individuale, care este corelată cu capacitatea de adap-
tare a structurii şi a funcției cerebrale în prezența unei 
patologii, de aceea nivelul de studii are importanță la 
formarea statutului cognitiv (mmsE). Kelaiditi E. şi co-
laboratorii definesc fragilitatea cognitivă drept o scă-
dere a rezervei cognitive [20]. studiul a demonstrat un 
procentaj înalt de vârstnici cu studii medii – 62,75%, 
iar studii superioare - 22,25% de cazuri şi, într-o pon-
dere mai mică, pacienții fără studii – 15% de cazuri. 
Evaluarea nivelului de studii, care are importanță la 
stabilirea concluziei stării statutului cognitiv (mmsE), 
a demonstrat un procentaj mai înalt de pacienți cu 
studii generale şi superioare.

Ponderea dereglărilor cognitive reprezintă cca 
30,5% de vârstnici, evaluate prin scorul mmsE, cu o 
valoare medie a punctajului de 24,95±0,19 puncte. 
impactul dereglărilor cognitive şi psiho-emoționale 
asupra autonomiei şi funcționalității vârstnicilor a fost 
demonstrat prin metoda corelațională Pearson. Astfel, 
valorile medii ale scorului mmsE au avut o corelație 
directă cu valorile medii ale scorului lawton (r=0,49; 
p<0,05) şi cu valorile medii ale scorului sPPb (r=0,42; 
p<0,05) la vârstnicii incluşi în studiu.

Rezultatele evaluării statutului cognitiv pe cele 3 
grupuri de studiu au stabilit că în grupul i (fragili) s-au 
constatat dereglări cognitive în 47,48% de cazuri, cu 
valoarea medie a scorului mmsE de 23,43±0,27 puncte; 
în grupul ii (pre-fragili)  dereglări cognitive au prezentat 
19,13% de cazuri, cu valoarea medie a scorului mmsE 
de 25,40±0,31 puncte, iar în grupul iii (robuşti)  dere-
glări cognitive au fost identificate în 15,09% cazuri, cu 
valoarea medie a scorului mmsE de 27,05±0,35 puncte 
(figura 2). Prin analiza corelațională Pearson a fost stabi-

Figura 2. Prezentarea grafică a valorilor medii a scorului MMSE pe loturi de studiu – grupul I (fragili), grupul II 
(pre-fragili) și grupul III (robuști) la persoanele vârstnice instituționalizate
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lită o corelație slabă negativă între vârsta pacienților şi 
valorile medii ale scorului mmsE (r=-0,36; p<0,05), ceea 
ce demonstreaza că odată cu înaintarea în vârstă există 
o tendință de diminuare a funcției cognitive.

statutul psiho-emoțional a fost evaluat în ca-
drul examenului obiectiv în ziua internării în secțiile 
de geriatrie. Astfel, starea psihică clară a fost stabilită 
la 86% de pacienți, starea confuzională – 4,75% de 
cazuri, anxietate – 9,5% de cazuri, apatie – 4,25% de 
cazuri, irascitabilitate – 4,5% de cazuri.Evaluând statutul 
senzorial al pacienților în lotul general de studiu a fost 
stabilită ponderea hipoacuziei în 46,50% de cazuri 
şi scăderea acuității vizuale în 73,75% de cazuri la 
vârstnicii incluşi în acest studiul, dintre care grupul 
i (fragili) – vârstnici cu hipoacuzie 60,33% de cazuri, 
scăderea acuității vizuale 82,12% de cazuri, grupul 
ii (prefragili) – vârstnici cu hipoacuzie 40% de cazuri, 
scăderea acuității vizuale 75,65% de cazuri, grupul iii 
(robuşti) – vârstnici cu hipoacuzie 22,34% de cazuri, 

scăderea acuității vizuale 34,07% de cazuri (figura 3).
din totalul de pacienți, 21,25% au declarat că 

locuiesc singuri. totodată, s-a stabilit că 21,25% de 
vârstnici sunt izolați social, iar 11,75% de cazuri pre-
zintă izolare familială.

manifestările stărilor patologice se caracteri-
zează nu doar prin prezenţa anumitor parametri 
clinici, ci şi prin asocierile corelative ale acestora [21]. 
Astfel, s-au constatat dependenţe semnificative între 
valorile de funcționalitate, sarcopenie şi sindromul 
de fragilitate. 

Relația funcționalității şi a statutului cognitiv a 
fost determinată prin analiza corelațională nonpara-
metrică spearman, demonstrând impactul dereglări-
lor cognitive asupra funcționalității diminuate. Astfel, 
valorile medii ale scorului mmsE au avut o corelație 
medie directă cu scăderea autonomiei – valorile sco-
rului lawton (Rr=0,47; p<0,05), cu performanța fizică 
scăzută - sPPb (Rr=0,46; p<0,05) şi cu dereglările de 

echilibru şi mers - tinetti (Rr=0,46; p<0,05), corelații 
indirecte au fost stabilite cu sarcopenia - sARc-F 
(r=-0,44; p<0,05), indicele gFi (r=-0,47; p<0,05), 
prezentate grafic în figura 4.

coeficientul de corelaţie (r) relativ jos pentru 
dependenţa statutului cognitiv x nivel şi, totodată, 
abaterile spaţiale semnificative ale punctelor (paci-
enţilor) de la linia teoretică de regresie, denotă că 
dependenţele constatate sunt mai curând o tendinţă 
decât o relaţie strictă.

Rezultatele analizei corelaționale Pearson 
a scorurilor geriatrice ale vârstnicilor fragili din 
grupul i au stabilit corelații negative între sARc_F 
– mmsE, r =-0,36), p<0,05. în cercetarea noastră, 
analiza corelațională a datelor lotului ii de studiu 

(vârstnici prefragili) a stabilit interdependențe 
între mmsE şi scorurile: Katz(Rr=-0,44; p<0,05), 
lawton(Rr=-0,70; p<0,05), tinetti(Rr=-0,42; p<0,05), 
hamilton(r=-0,48; p<0,05), sARc-F(r=-0,59; p<0,05), 
indicele gFi(r=-0,46; p<0,05), vEs-13(r=-0,41; 
p<0,05), sPPb(Rr=0,41; p<0,05), mnA(r=0,39; 
p<0,05), ceea ce demonstrează că grupul de per-
soane prefragile reprezintă grupul vulnerabil pentru 
apariția şi agravarea sindromului de fragilitate pe 
fundalul dereglărilor cognitive. 

în ultimele decenii, în literatura de specialitate 
se discută despre interrelația între declinul cognitiv 
şi sindromul de fragilitate atât ca factor al apariției 
fragilității, cât şi al severității acestui sindrom. toto-
dată, sindromul de fragilitate conduce la agravarea 

Figura 3. Reprezentarea grafică a valorilor medii ale statutului neurosenzorial – hipoacuzia și scăderea 
acuității vizuale,%
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Figura 4. Prezentarea grafică a corelației între valorile MMSE și indicatorii de funcționalitate ale persoa-
nelor vârstnice instituționalizate

statutului cognitiv şi neurosenzorial al vârstnicilor 
[22, 23]. luând în considerație informația cunoscută, 
am fost interesați să stabilim interelația între statu-
tul cognitiv şi sindromul de fragilitate şi severitatea 
acestuia la pacienții vârstnici instituționalizați, pe 
loturi de studiu. conform rezultatelor screeningului 
fragilității, criteriile Fried, persoane vârstnice robuste 
au fost 26,5%, persoane prefragile -28,75% şi, respec-
tiv, fragile au fost 44,75%. 

Discuții
dereglările cognitive reprezintă o problemă 

majoră în evaluarea geriatrică complexă, de aceea 
problema dată preocupă lumea medicală. datele 
multiplelor studii efectuate până acum sugerează 
faptul că tulburările cognitive sunt cauzate frecvent 
de o varietate de factori, precum: dezechilibrele 
hormonale, predispoziția genetică, factorii de mediu, 
lipsa nutrienților adecvați, abuzul de alcool şi diza-
bilitatea fizică, o serie de modificări neurofiziologice 
care determină disfuncții cognitive. studiile făcute 
de levy şi langer de-a lungul a patru ani asupra 
memoriei pe termen scurt la vârstnici au arătat că în 
china, datorită unei societăţi în care vârstnicii sunt 
respectați s-au observat mai puţine disfunctionalităţi 
în memoria pe termen scurt decât în alte țări. Acest 
fapt s-ar datora efectului pozitiv al autopercepției 

asupra îmbătrânirii, influenţând longevitatea şi do-
rinţa de a trăi, precum şi o autostimă crescută [24].

conform studiului nostru, incidenţa dereglă-
rilor cognitive creşte progresiv de la 65 de ani cu 
înaintarea în vârstă. dacă în grupul iii de studiu, 
dereglările cognitive sunt mai frecvent de gravitate 
uşoară, odată cu înaintarea în vârstă creşte ponderea 
dereglărilor cognitive moderate şi grave. Femeile, 
care au o durată medie de viaţă mai mare cu 6-8 
ani, comparativ cu media bărbaţilor, au prezentat o 
incidenţă a dereglărilor cognitive de 1,7 ori mai mare 
decât genul opus. dereglările cognitive la vârstnici se 
asociază cel mai des cu unele sindroame geriatrice 
mari, cum ar fi fragilitatea, căderile, depresia şi auto-
nomia pierdută. Evidenţierea incidenţei dereglărilor 
cognitive şi corelația cu unii parametri ar conduce 
la iniţierea unor strategii medico-sociale cu scop de 
profilaxie şi elaborare a unor recomandări la nece-
sitate, toate acestea având ca scop încetinirea dez-
voltării şi agravării dereglărilor cognitive la vârstnici.

Concluzii
1. incidenţa dereglărilor cognitive la vârstnicii 

cu sindrom de fragilitate din Republica moldova este 
situată în jurul cifrei de 47,48%, constatându-se o 
tendință de creştere a incidenței odată cu înaintarea 
în vârstă. 
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2. Atât dereglările cognitive, neurosenzori-
ale, cât şi sindromul de fragilitate au înregistrat o 
frecvență înaltă la persoanele vârstnice spitalizate 
incluse în studiu. 

3. loturile de vârstnici fragili, prefragili şi robusti 
cu declin cognitiv au corelat cu unele scoruri geria-
trice de funcționalitate scăzută, dintre care afectarea 
autonomiei (lawton) şi performanței fizice (sPPb), 
sugerând necesitatea măsurilor de depistare şi con-
trol al vârstnicilor fragili cu dereglări de mobilitate.
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Резюме

Старение организма является универсальным процессом 
постоянного снижения уровня функционирования 
с л ож н о й ,  о тк р ыт о й  с и с т е м ы  в о  в р е м е ни , 
затрагивающей все уровни ее организации, нарушающие 
процессы самообновления. В структуре лечебного 
геропротекторного эффекта ведущая роль отводится 
противодействию окислительному стрессу. Важнейшим 
немедикаментозным природным средством, обладающим 
данным свойством, является озонокислородная смесь, 
влияние которой на организм человека верифицировано 
исследованиями как отечественных, так и зарубежных 
ученых. Было обследовано 119 пациентов, проходивших 
амбулаторное лечение в Центре озонотерапии 
города Нижнего Новгорода. Основной диагноз: ИБС, 
стабильная стенокардия 2-3 ФК. Парентеральное 
введение озонированного физиологического раствора 
нормализует про- и антиоксидантный баланс 
сыворотки крови пожилых пациентов с ИБС. После 
курса озонотерапии отмечается снижение уровней 
показателей липидного обмена – общего холестерина, ХС-
ЛПНП, триглицеридов. Внутривенное введение низких 
концентраций озона улучшает функции эндотелия 
за счет снижения высоких уровней оксида азота и 
эндотелина. Озонотерапия снижает агрегационную 
способность тромбоцитов и улучшает реологические 
свойства крови пожилых пациентов с ИБС.

Ключевые слова: озонотерапия, пожилой пациент, 
эффекты лечения

Summary

Ozone therapy in the treatment of the elderly

Aging is a universal process of constant reducing of the func-
tioning of a complex system over time, affecting all levels of 
its organization that impede self-renewal processes. In the 
structure of the geroprotective therapeutic effect, the main 
role is given to combat oxidative stress. The most important 
natural remedy without drugs with this property is the ozone-
oxygen mixture, whose effect on the human body is verified 
by studies conducted both nationally and internationally. 119 
patients who underwent outpatient treatment at the Ozone 
Center in Nizhny Novgorod, Russia, were examined, the basic 
diagnosis was coronary heart disease, stable angina CF II-III. 
Parenteral administration of ozonated saline normalizes the 
pro- and antioxidant serum balance of elderly patients with 
coronary heart disease. After a course of ozone therapy, there 
is a decrease in the level of lipid metabolism - total cholesterol, 
LDL-C, triglycerides. Intravenous administration of low ozone 
levels improves endothelial function by lowering high levels of 

nitric oxide and endothelin. Ozone therapy reduces the ability 
of platelets to aggregate and improves the rheological properties 
of the blood of elderly patients with coronary heart disease.

Keywords: ozone therapy, elderly patient, treatment effects

Rezumat

Ozonoterapia în tratamentul persoanelor vârstnice

Îmbătrânirea este un proces universal de reducere constantă 
a funcționării unui sistem complex odată cu trecerea timpu-
lui, afectând toate nivelurile organizației sale care împiedică 
procesele de autoînnoire. În structura efectului terapeutic 
geroprotector, rolul principal este acordat combaterii stresului 
oxidativ. Cel mai important remediu natural fără medica-
mente cu această proprietate este amestecul de ozon-oxigen, 
al cărui efect asupra organismului uman este verificat prin 
studii efectuate atât la nivel national, cât și internațional. 
Au fost examinați 119 pacienți care au urmat un tratament 
ambulator la Centrul de Ozon din Nizhny Novgorod, Ru-
sia, diagnosticul de baza a fost boala coronariană, angină 
stabilă CF II-III. Administrarea parenterală de soluție salină 
ozonizată normalizează echilibrul seric pro- și antioxidant al 
pacienților vârstnici cu boală coronariană. După un curs de 
terapie cu ozon, există o scădere a nivelului metabolismului 
lipidelor - colesterol total, LDL-C, trigliceride. Administrarea 
intravenoasă a concentrațiilor scăzute de ozon îmbunătățește 
funcția endotelială prin scăderea nivelurilor ridicate de oxid 
nitric și endotelină. Terapia cu ozon reduce capacitatea de 
agregare a trombocitelor și îmbunătățește proprietățile reo-
logice a sângelui ale pacienților vârstnici cu boală coronariană.

Cuvinte-cheie: ozonoterapie, pacient vârstnic, efectele 
tratamentului

Введение

старение организма является универсаль-
ным процессом постоянного снижения уровня 
функционирования сложной, открытой системы 
во времени, затрагивающей все уровни ее орга-
низации, нарушающие процессы самообновления. 
биологическое старение может рассматриваться 
как несостоятельность гомеостатических систем, 
приводящая к увеличению риска смерти. в настоя-
щее время нет однозначного ответа на вопрос как 
повлиять на сам процесс старения или факторы, 
определяющие долголетие. определенно достиг-
нут успех в воздействии на увеличение ожидаемой 

https://doi.org/10.52556/2587-3873.2022.2(93).06
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продолжительности жизни за счет устранения, 
замедления или излечения болезней, ассоцииро-
ванных с возрастом, что привело к увеличению 
продолжительности жизни в среднем на 15 лет [4].

одной из наиболее аргументированных 
теорий старения следует признать свободнора-
дикальную. старение человека сопровождается 
снижением гормонально-метаболических и фер-
ментативных процессов, угнетением интенсив-
ности окислительно-восстановительных реакций, 
снижением уровня максимального потребления 
кислорода. в процессе старения имеют место на-
рушения в системе антиоксидантных ферментов, 
что позволяет оценивать процесс старения как 
оксидативный стресс, т.е. возникновение дис-
баланса в системе “ оксиданты- антиоксиданты” 
с развитием состояния гипероксидации, актива-
цией процессов пол и снижением активности 
антиоксидантной системы защиты, развитием 
оксидативных повреждений и возрастных пато-
логических процессов [8].

в структуре лечебного геропротекторного 
эффекта ведущая роль отводится противодей-
ствию окислительному стрессу.  важнейшим 
немедикаментозным природным средством, 
обладающим данным свойством, является озоно-
кислородная смесь, влияние которой на организм 
человека верифицировано исследованиями как 
отечественных, так и зарубежных ученых [5].  при 
этом геропротекторное действие озонотерапии 
должно использоваться с учетом ее дозозависи-
мого эффекта в отношении окислительно-вос-
становительных реакций. выравнивание баланса 
про- и антиоксидантных систем в большинстве 
случаев требует назначения пожилым пациентам 
низких доз озона, что будет способствовать по-
вышению активности антиоксидантной системы 
защиты, снижению активности перекисного 
окисления липидов ( пол). это, в свою очередь, 
создаст условия для реализации энергетических 
функций активных форм кислорода, донором 
которых является озонокислородная смесь. 

в настоящее время можно выделить забо-
левания, связанные непосредственно с возрас-
том и определенно не являющиеся вариантом 
нормального старения, и заболевания, связан-
ные с физиологическим старением. старение 
характеризуется нарушением нейрогуморальной 
регуляции кровообращения и обменных процес-
сов с последующим развитием атеросклероза, 
проявляющимся ишемической болезнью сердца ( 
ибс ), основной причиной смерти современного 
человека. несмотря на определенные различия в 
патогенезе развития атеросклероза, основными 

его звеньями являются нарушения липидного 
обмена, активация перекисного окисления 
липидов, сдвиги реологических свойств крови, 
воздействие на эндотелий сосудов. 

в связи с вышесказанным целью данной рабо-
ты явилась оценка эффективности озонотерапии 
у больных пожилого возраста, страдающих ибс.

Материалы и методы

 обследовано 119 пациентов, проходивших 
амбулаторное лечение в центре озонотерапии 
города нижнего новгорода. основной диагноз 
ибс, стабильная стенокардия 2-3 Фк. среди па-
циентов было 70 женщин и 49 мужчин в возрасте 
от 65 до 83 лет. всем больным проводили курс 
озонотерапии с внутривенным введением 200 
мл озонированного физиологического раствора 
с концентрацией озона на выходе из озонатора, 
не превышающей 1,8 – 2,0 мг/л методом “трех игл”. 
курс состоял из 6 процедур через день.

в сыворотке крови больных определяли 
уровень общего холестерина (хс общ), хс-лпнп, 
триглицеридов (тг) спектрофотометрическим ме-
тодом. свободнорадикальное окисление оценива-
ли по интенсивности индуцированной биохемилю-
минесценции на аппарате биохемилюмино-метр 
бхл-07 (ооо «медозонс», россия), сопряженного 
с компьютером ibmPc/At в диалоговом режиме с 
учетом следующих параметров: s (мв) – светосумма 
хемилюминесценции; Z - показатель антиоксидант-
ной системы защиты [7].  определение уровней 
продуктов перекисного окисления липидов - пол 
(гачальных -диеновых конъюгатов -дк, триеновых 
конъюгатов -тк, конечных -оснований Шиффа - 
оШ) осуществляли по методу волчегорского и.А. 
с соавт. (1989). для оценки функционирования 
эндотелия анализировали концентрацию оксида 
азота по его конечным метаболитам – нитратам 
(no3) и нитритам (no2) [3], а также эндотелина 
методом иммуноферментного анализа с исполь-
зованием коммерческой тест-системы Endotelin-1 
immunoassay “Quantikine ElisA” (Rnd systems, сША). 
АдФ –индуцированную агрегацию тромбоцитов 
определяли с помощью агрегометра солар. ис-
следование проводилось согласно инструкции 
по технике безопасности для клинических лабо-
раторий (инструкция по охране труда…, 2017) и 
этическим принципам, установленным хельсин-
ской декларацией, принятой в июне 1964 г. (г. хель-
синки, Финляндия) и пересмотренной в октябре 
2013 г. (г. Форталеза, бразилия) (WmA declaration 
of helsinki…, 2013). контрольную группу для ла-
бораторных исследований составили 22 образца 
крови условно здоровых людей.
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статистическая обработка результатов осу-
ществлялась в операционной системе Windows 
10 с использованием программ stAtisticA 12 и 
microsoft office Exel 2010.

Результаты и их обсуждение

озонотерапия характеризуется мощными 
системными эффектами. они выражаются в ак-
тивации транспорта кислорода, оптимизации 
работы митохондриальной цепи дыхания, вазо-
дилатации артериол и посткапиллярных венул, 
улучшении реологии и микроциркуляции [8].

в наших исследованиях продемонстрирова-
на высокая эффективность озонотерапии в отно-
шении клинических проявлений ибс. хорошие 
результаты (ликвидация более 50% симптомов) 
было достигнуто у 91% пациентов. Улучшение 
состояния пациентов выражалось в уменьше-
нии количества болевых приступов и приема 
нитратов. полностью ангинозные приступы по-
сле курса озонотерапии были купированы у 50% 
больных, у 41% - их количество было уменьшено 
более чем наполовину. все пациенты отмечали 
субъективное улучшение после каждой про-
цедуры. в основе наблюдаемых клинических 
эффектов озонотерапии лежат молекулярные 
механизмы, проявляющиеся биохимическими 
показателях.

так, при изучении липидного обмена наблю-
далось снижение общего холестерина во всех 
случаях, где он был повышен (68% больных) в 
среднем на 10%, снижение уровня хс лпнп со-
ставило 12,5%, уровня тг – на 22%, коэффициента 
атерогенности (Xc общий – хс-лпвп)/ хс-лпвп)-
на 12% при этом продемонстрирован длительный 
эффект озонотерапии у пожилых пациентов на 
показатели липидного обмена до трех месяцев.

для заболеваний, ассоциированных с атеро-
склерозом, характерными являются нарушения 

реологии крови. в наших наблюдениях было 
отмечено статистически значимое повышение 
одного из основных показателей гемостаза –агре-
гации тромбоцитов. после курса озонотерапии 
у всех пациентов наблюдалась положительная 
динамика, проявлющаяся  снижением АдФ- ин-
дуцированной агрегации тромбоцитов с 13,37% 
до 7,26%

в развитии атеросклероза важное значение 
придается свободным радикалам, а определяю-
щая роль отводится переокисленным атероген-
ным липопротеидам -лпнп, способным повреж-
дать эндотелий кровеносных сосудов. снятие 
перекисной окисленности лпнп с помощью 
озонотерапии тормозит развитие атеросклероза.

полученные нами данные свидетельствуют 
об усилении антиоксидантной системы защиты 
и снижении активности свободнорадикального 
окисления (табл. 1). исходно показатель индуциро-
ванной биохемилюминесценции s, характеризую-
щий активность свободнорадикального окисления 
у больных ибс, статистически значимо превышал 
показатель контроля на 30%. в свою очередь, пара-
метр Z, отражающий мощность антиоксидантной 
системы защиты, был снижен на 24%.

после проведенного курса озонотерапии 
показатели s и Z статистически значимо не от-
личались от контроля.

результаты определения уровней продуктов 
перекисного окисления липидов – начальных 
(дк и тк) и конечных (оШ), а также коэффициент 
липопероксидации (оШ/(дк+тк)), отражающий 
интенсивность образования конечных продуктов 
пол, представлены в таблице 2. как видно, уровни 
продуктов пол у пациентов с ибс статистически 
значимо превышали показатели условно здоровых 
людей: тк – на 71%, конечные продукты – оШ – на 
232%. показатель оШ/(дк+тк) у пациентов с ибс 
статистически значимо превышал показатель ус-
ловно здоровых людей на 133%.

Таблица 1 
Показатели хемилюминограммы сыворотки крови больных ИБС и контрольной группой

Показатель Контроль
(n=22 )

ИБС
(n=119)

ИБС 
озонотерапия

S 2233,30 (2479,50; 
3659,00) 

2923,60 (2428,00; 3299,80)* 2319,41 (2399,01; 3701,12)**

Z 4,00 (3,80; 4,20) 3,10 (2,70; 3,60)* 3,90 (3,75; 4,91)**

*различия статистически значимы по сравнению с контролем при p≤0,05;
**различия статистически значимы по сравнению с ибс до лечения при p≤0,05
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после проведенного курса озонотерапии 
уровни продуктов пол, и начальные, и конечные, 
не отличались от контроля, что подтверждает 
активацию антиоксидантной системы защиты и 
нормализацию процессов свободнорадикально-
го окисления липидов. 

  У пожилых пациентов значимой оказалась 
динамика уровней стабильных метаболитов ок-
сида азота – нитратов и нитритов. Уровню оксида 
азота при сердечно-сосудистых заболеваниях 
придается большое значение, характеризуя его 
как релаксирующий эндотелиальный и антиагре-
гатный фактор (табл. 3). содержание конечных 
метаболитов оксида азота у пациентов с ибс 
до лечения статистически значимо превышало 
концентрацию нитратов и нитритов у условно 
здоровых людей: концентрацию нитритов – на 
1526%, концентрацию нитратов -  на 1400%.

после проведенного курса озонотерапии 
концентрация конечных продуктов оксида азота 
снижалась статистически значимо и практически 
не отличалась от контроля

результаты определения концентрации 
эндотелина-1 методом иммуноферментного ана-
лиза представлены в таблице 4. 

обнаружено, что концентрация эндотели-
на-1 в сыворотке крови людей с артериальной 
гипертензией превышала этот показатель у 
контрольной группы условно здоровых людей 
на 199%. после проведения курса озонотерапии 
уровень эндотелина статистически значимо сни-
жался, хотя не достигал уровня контроля.

на основании результатов проведенного 
исследования и данных литературы можно сде-
лать заключение о том, что исходно до лечения 
у пожилых пациентов с ибс имеет место ярко 
выраженный окислительный стресс. известно, 
что окислительный стресс представляет собой 
объединяющий механизм повреждения многих 
процессов [11], основу которого составляет пере-
кисное окисление липидов.

перекисное окисление липидов вызывает 
изменения в свойствах биологических мембран, 
такие как нарушение структуры и функций и уве-
личение проницаемости. потенциально токсич-
ные продукты пол, являются химически реактив-
ными и ковалентно модифицируют критические 
макромолекулы, такие как белки, основания днк 
[13] и липопротеины низкой плотности (лпнп)  в 
проатерогенные формы [14].

                                                                                            Таблица 3
Содержание конечных продуктов метаболизма оксида азота в сыворотке крови больных артериальной 
гипертензией и контрольной группой

Показатель Контроль
 (n=22) (Ммоль/л)

ИБС
 (n=119) (Ммоль/л)

ИБС
озонотерапия

NO2 9,20
 (1,20; 5,00)

52,00
 (17,90; 89,30)*

11,02
( 8,19; 14,72)**

NO3 34,00
 (13,50; 37,40)

361,40
 (146,10; 464,30)*

41,64 (20,91;45,11)**

* различия статистически значимы по сравнению с контролем при p≤0,05
** различия статистически значимы по сравнению с ибс до лечения при p≤0,05

Таблица 2
Содержание продуктов перекисного окисления липидов в сыворотке крови больных ИБС и контрольной 
группой

Показатель Контрольная группа
 (n=22)

 (отн.ед.)

 ИБС
  (n=119) 
(отн.ед.)

      ИБС
Озонотерапия

      (n= 119)
     ( отн.ед.)

ДК 0,21(0,19; 0,23) 0,21 (0,14; 0,24)  0,22 (0,15; 0,26)

ТК 0,08 (0,05; 0,09) 0,14 (0,09; 0,17)*  0,10 (0,06; 0,08)**

ОШ 7,27 (5,29; 10, 91) 24,17 (11,03; 29,91)* 8,71(6,01;    11,23)**

ОШ/(ДК+ТК) 24,46 (19,28; 38,40) 57,21 (39,96; 75,19)* 26,21(20,19;41,06)** 

*различия статистически значимы по сравнению с контролем при p≤0,05;
**различия статистически значимы по сравнению с ибс до лечения p≤0,05.
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в связи с этим, статистически значимое повы-
шение показателя индуцированной биохемилю-
минесценции s, уровней продуктов перекисного 
окисления липидов – тк, оШ в сыворотке крови 
больных артериальной гипертензией свиде-
тельствовало о нарушении процессов свобод-
норадикального окисления, сопровождавшихся 
повышением продукции свободных радикалов, 
а также накоплением первичных и конечных 
продуктов перекисного окисления липидов – 
оШ – наиболее токсичных соединений, которые 
вызывают повреждение мембранных структур 
клеток и приводят в дальнейшем к их гибели. 
в свою очередь гибель эндотелиальных клеток 
или нарушение их функций может служить сти-
мулом для развития эндотелиальной дисфункции. 
статистически значимое увеличение показателя 
коэффициента липопероксидации оШ/(дк+тк 
означало направленность свободнорадикальных 
реакций в сторону образования конечных токсич-
ных продуктов (оШ), повреждающих ткани, что 
указывает на хронизацию процессов [6]

как правило, активация процессов пол 
сопровождается напряжением и истощением 
антиоксидантной системы защиты (Аос). это 
продемонстрировано снижением показателя 
работы Аос - Z - у пациентов, а также наличием от-
рицательной корреляционной связи между этим 
показателем и метаболитами оксида азота. в ус-
ловиях окислительного стресса активные формы 
кислорода, в том числе пероксинитрит, способны 
окислять ферментативное звено антиоксидант-
ной системы, тем самым инактивируя его. более 
того, такие ферменты, как супероксиддисмутаза и 
каталаза синтезируются непосредственно эндоте-
лиальными клетками. за счет разрушения послед-
них процессами пол, снижается их концентрация 
и сам уровень антиоксидантной защиты [2]. 

окислительный стресс играет основную 
роль в развитии дисфункции эндотелия. дис-
функция эндотелия – это прежде всего дис-
баланс между продукцией вазодилатирующих 
факторов (простациклин, оксид азота) и вазо-
констриктивных (эндотелин, супероксид–анион, 
ангиотензин ii) [9]. одним из мощных факторов 
вазодилатации является оксид азота. наблюдае-

мую повышенную концентрацию оксида азота у 
обследованных нами пациентов можно связать 
с компенсаторной активацией его продукции, 
но этого повышения оказывается недостаточ-
но, так как сам оксид азота инактивируется, а 
также происходит ремоделирование сосудов 
с утолщением интимы, что препятствует воз-
действию на стенку сосуда [10]. констрикция 
сосудов у пациентов с высоким уровнем no 
может быть связана не только с рецепторным 
влиянием медиаторов симпатико-адреналовой 
системы, но также и с местным воздействием 
на них эндотелин-зависимых контрактильных 
веществ. было выявлено, что в сосудистой 
стенке вазодилатирующему действию оксида 
азота противодейcтвует сразу несколько эндо-
телин-зависимых контрактильных веществ, в том 
числе ангиотензин ii, эндотелины, аденозин и 
др. полученные нами повышенные показатели 
эндотелина-1 в сыворотке крови больных явля-
ется подтверждением этому. кроме того, повы-
шенный уровень оксида азота можно объяснить 
избыточной продукцией их макрофагами при 
воспалении в сосудистой стенке. в дальнейшем 
избыточное количество оксида азота начинает 
повреждать клетки эндотелия, оказывая вклад в 
развитие эндотелиальной дисфункции.

со стороны факторов вазоконстрикции 
нами определялся уровень эндотелина-1 - самого 
мощного сосудосуживающего вещества. одним 
из индукторов его синтеза в организме являятся 
гиперлипидемия. поврежденный в процессе пол 
эндотелий синтезирует большое количество эндо-
телинов, вызывающих вазоконстрикцию. один из 
продуктов окислительного стресса, в частности, 
супероксид-анион-радикал, также способен вы-
зывать активацию промотора эндотелина, пред-
положительно, путем нарушения метаболизм 
внутриклеточного кальция, тем самым активируя 
участок промотора препроэндотелина-1, чувстви-
тельного к кальцию (Jan Kähler et al., 2001).таким 
образом, полученные результаты свидетельствуют, 
что повышенный уровень оксида азота может быть 
связан с гиперкомпенсацией  высокого уровня 
эндотелина. однако такая концентрация вазо-
констриктора может препятствовать вазодилата-

Таблица 4
Содержание эндотелина в сыворотке крови больных артериальной гипертензией и контрольной 
группой 

Показатель Контроль
 (n=22)
 пг/мл

ИБС 
(n=119)
 пг/мл

ИБС
озонотерапия

Эндотелин-1 0,73( 0,45;0,91) 2,18 (1,38; 4,93)* 1,23( 0,89; 1,79)**

* – различия статистически значимы в сравнении с контролем при   p≤0,05
**-  различия статистически значимы в сравнении с ибс до лечения p≤0,05 
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торному эффекту оксида азота за счет утолщения 
стенок сосудов и повышения их жесткости [12]. 

Увеличение мощности антиоксидантной 
системы защиты после проведения курса озоно-
терапии практически у всех пациентов с ибс сни-
мало основные наблюдаемые нарушения. прежде 
всего это проявлялось статистически значимым 
снижением активности свободнорадикального 
окисления и снижением уровней продуктов пере-
кисного окисления липидов, особенно токсичных 
конечных продуктов оснований Шиффа, повреж-
дающих эндотелий. в результате снимается угроза 
активации имеющегося атеросклеротического 
процесса, восстанавливается липидный состав 
клеток эндотелия и нормализуется синтез в них 
вазоконстрикторов и вазодилататоров. кроме 
того, нужно учитывать и возможный в данном слу-
чае противоспалительный эффект озона, который 
снижает активность макрофагов, в том числе и их 
способность синтезировать оксид азота. за счет 
активации аэробных метаболических процессов 
происходит снижение уровней липидов, особенно 
триглицеридов, как одного из основных энергети-
ческих субстратов. за счет гипокоагуляционных 
свойств низких концентраций озона снижается 
агрегационная способность тромбоцитов, тем 
самым снимается угроза образования тромбов и 
улучшаются реологические свойства крови, что 
особенно важно в пожилом возрасте [8]. 
Выводы:

1. парентеральное введение озонирован-
ного физиологического раствора нормализует 
про- и антиоксидантный баланс сыворотки крови 
пожилых пациентов с ибс.

2. после курса озонотерапии отмечается сни-
жение уровней показателей липидного обмена 
– общего холестерина, хс-лпнп, триглицеридов.

3. внутривенное введение низких концен-
траций озона улучшает функции эндотелия за 
счет снижения высоких уровней оксида азота и 
эндотелина.

4. озонотерапия снижает агрегационную 
способность тромбоцитов и улучшает реологи-
ческие свойства крови пожилых пациентов с ибс.
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Rezumat

Incidența operațiilor cezariene (OC) primare și repetate 
crește în toată lumea. La nivel global, incidența OC a cres-
cut constant de la 6,7% în anul 1990 până la 19,1% în anul 
2014. Frecvența OC variază foarte mult în diferite țări și 
au fost raportate rate >50% pentru OC primară și >88% 
pentru OC repetată. În consecință, există o sporire semnifi-
cativă a operațiilor cezariene de ordin superior cu asocierea 
complicațiilor severe. Conform datelor statistice ale Instituției 
Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe 
Paladi”, numărul total de nașteri a scăzut de la 8330 în anul 
2010 până la 6685 în anul 2020. Cu toate acestea, ratele OC 
cresc: de la 14,3% în anul 2010 până la 19,4% în anul 2020 
pentru OC primare și de la 25,3% până la 39,9%, respectiv, 
pentru OC repetate. Riscul complicațiilor materne rare, dar 
potențial grave, cum ar fi leziunile viscerale, hemoragiile, 
placentația anormală, histerectomia sau aderențele severe, 
cresc semnificativ concomitent cu numărul OC repetate. Circa 
9% dintre femeile supuse OC multiple prezintă complicații 
majore și aproximativ 1% necesită histerectomie, cel mai 
frecvent ca urmare a placentației anormale. Nu există un 
prag absolut clar pentru un număr sigur de OC, dar 4 sau mai 
multe nașteri prin cezariană reprezintă un nivel critic pentru 
creșterea substanțială a frecvenței complicațiilor majore. Sunt 
necesare studii clinice suplimentare pentru a evalua nu doar 
efectele tehnicilor chirurgicale și managementului intrao-
perator la femeile cu OC multiple, dar și pentru a investiga 
morbiditatea perioperatorie și pe termen lung.

Cuvinte-cheie: operație cezariană, operație cezariană 
repetată, operație cezariană multiplă, complicații materne, 
morbiditate maternă

Summary

Maternal complications associated with multiple cesarean 
sections (literature review)
The incidence of primary and repeat cesarean sections (CS) 
is increasing worldwide. Globally, the incidence of CS has 
increased steadily from 6.7% in 1990 to 19.1% in 2014. The 
frequency of CS varies greatly across countries, and rates >50% 
for primary CS and >88 % for repeated CS. Consequently, 
there is a significant increase in higher-order cesarean sec-
tions with the association of severe complications. Accord-
ing to the statistical data of the Public Medical-Sanitary 
Institution Municipal Clinical Hospital „Gheorghe Paladi”, 
the number of total births decreased from 8330 in 2010 to 
6685 in 2020. However, CS rates are increasing: from 14.3% 
in 2010 to 19.4% in 2020 for primary CSs and from 25.3% 
to 39.9%, respectively, for repeated CSs. The risk of rare but 
potentially serious maternal complications, such as visceral 
injury, hemorrhage, abnormal placentation, hysterectomy, or 
severe adhesions, increases significantly with the number of 

repeated CSs. About 9% of women undergoing multiple CSs 
experience major complications and about 1% require hyster-
ectomy, most commonly as a result of abnormal placentation. 
There is no absolutely clear threshold for a safe number of CSs, 
but 4 or more cesarean deliveries represent a critical level for 
substantially increasing the frequency of major complications. 
Further clinical trials are needed to evaluate not only the ef-
fects of surgical techniques and intraoperative management in 
women with multiple CSs, but also to investigate perioperative 
and long-term morbidity.

Keywords: cesarean section, repeated cesarean section, 
multiple cesarean section, maternal complications, maternal 
morbidity

Резюме

Материнские осложнения, связанные с повторными 
кесаревыми сечениями (обзор литературы)
Частота первичных и повторных операций кесарева 
сечения (КС) во всем мире увеличивается. Во всем мире 
заболеваемость КС неуклонно возрастала с 6,7% в 1990 
г. до 19,1% в 2014 г. Частота КС сильно различается 
в разных странах и составляет >50% при первичном 
КС и >88% при повторном КС. Следовательно, на-
блюдается значительное увеличение числа повтор-
ных кесаревых сечений ассоциированных с тяжелыми 
осложнениями. Согласно статистическим данным 
Государственного медико-санитарного учреждения Го-
родская клиническая больница «Gheorghe Paladi», общее 
количество родов снизилось с 8330 в 2010 году до 6685 
в 2020 году. Однако показатели КС растут: с 14,3% в 
2010 году до 19,4% в 2020 г. для первичных КС и с 25,3% 
до 39,9% соответственно для повторных ОК. Риск 
редких, но потенциально серьезных материнских ос-
ложнений, таких как повреждение внутренних органов, 
кровотечение, аномальная плацентация, гистерэкто-
мия или тяжелые спайки, значительно возрастает с 
увеличением количества повторных КС. Около 9% жен-
щин, перенесших несколько КС, испытывают серьезные 
осложнения, и около 1% требуется гистерэктомия, 
чаще всего в результате аномальной плацентации. 
Абсолютно четкого порога для безопасного количества 
КС не существует, но 4 или более кесаревых сечений 
представляют собой критический уровень для суще-
ственного увеличения частоты серьезных осложнений. 
Необходимы дальнейшие клинические испытания, 
чтобы оценить не только влияние хирургических 
методов и интраоперационного лечения у женщин с 
множественными КС, но и изучить периоперационные 
и отдаленные осложнения.

Ключевые слова: кесарево сечение, повторное кесарево 
сечение, множественное кесарево сечение, материнские 
осложнения, материнская заболеваемость
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Introducere
organizația mondială a sănătății a constatat 

o creştere dramatică în ultimele două decenii a 
frecvenței operațiilor cezariene (oc) în întreaga lume, 
în special în țările cu venituri medii şi mari, în pofida 
lipsei dovezilor care ar susține beneficiile substanțiale 
materne şi perinatale [4, 9, 35]. Ratele oc variază foar-
te mult în diferite țări şi au fost raportate rate >50% 
pentru oc primară [19] şi >88% pentru oc repetată 
[30]. Există câteva motive semnificative pentru această 
creştere: concepția publică conform căreia  naşterea 
prin cezariană (nc) este o procedură aproape fără risc, 
creşterea ratei oc primare şi scăderea rapidă a ratei 
naşterii vaginale după oc, care inevitabil măresc rata 
oc multiple [1, 4, 9, 16, 23]. 

la nivel global, incidența oc a crescut constant 
de la 6,7% în 1990 până la 19,1% în 2014 [23]. con-
form datelor statistice ale instituției medico-sanitare 
Publice spitalul clinic municipal „gheorghe Paladi”, 
numărul total de naşteri a scăzut de la 8330 în anul 
2010 până la 6685 în anul 2020. cu toate acestea, ra-
tele oc cresc: de la 14,3% în anul 2010 până la 19,4% 
în anul 2020 pentru oc primare şi de la 25,3% până 
la 39,9%, respectiv, pentru oc repetate.

operațiile cezariene multiple sunt asociate pe 
termen scurt şi lung cu rate ridicate de morbiditate 
maternă [1, 4, 9, 11, 19, 24] şi morbiditate neonatală 
[3, 5, 6], comparativ cu naşterea vaginală. studiile 
observaționale de amploare au confirmat constant 
că femeile cu nc repetate prezintă un risc crescut de 
aderențe dense şi placentație anormală, complicații 
care fac procedura chirurgicală şi extracția fetală 
mai dificile, prelungesc timpul operațional, cresc 
riscul leziunilor organelor abdominale, placentației 
anormale, hemoragiei masive, hemotransfuziei, 
admiterii la unitatea de terapie intensivă (uti) şi, în 
cazuri severe, la deces matern şi/sau fetal. incidența 
acestor complicații creşte concomitent cu numărul 
oc repetate [2, 12, 21, 33]. 

Scopul lucrării a constat în elaborarea unei 
sinteze narative a studiilor contemporane privind 
complicațiile materne asociate cu operațiile ceza-
riene multiple şi incidența acestora în funcție de 
numărul de naşteri prin cezariană.

Material și metode
Pentru realizarea obiectivului trasat a fost 

efectuată căutarea inițială a literaturii ştiințifice de 
specialitate, identificate de motorul de căutare go-
ogle search şi din bazele de date Pubmed, hinari, 
springerlink şi scopus (Elsevier). Publicațiile au fost 
selectate după următoarele cuvinte-cheie: „operație 
cezariană”, „operație cezariană repetată”, „operație ce-
zariană multiplă”, „complicații materne”, „morbiditate 
maternă”. după procesarea informației din bazele 
de date, au fost selectate toate publicațiile în limba 
engleză începând cu luna ianuarie 1990. 

Pentru selectarea avansată a surselor bibliogra-
fice au fost aplicate următoarele filtre: articole cu text 
integral, articole în limba engleză, articole publicate 

în perioada anilor 1990-2020. după o analiză preli-
minară a titlurilor, au fost selectate articole originale, 
editoriale, articole de sinteză narativă, sistematică 
şi meta-analiză care conțineau informații relevante 
şi concepte contemporane despre morbiditatea 
maternă în oc multiple. Adițional, a fost realizată o 
căutare în listele de referințe bibliografice ale surselor 
identificate în vederea evidențierii unor publicații 
suplimentare relevante care nu au fost găsite în 
timpul căutării inițiale în bazele de date. conform 
criteriilor de căutare au fost identificate 563 de arti-
cole integrale. bibliografia finală conţine  36 de surse 
relevante care au furnizat informații despre asocierea 
morbidității materne cu oc multiple. 

Rezultate
morbiditatea maternă în oc multiple inclu-

de: formarea adeziunilor intraabdominale, leziuni 
chirurgicale, infecții postoperatorii, hemoragie, 
hemotransfuzie, placentație anormală, cistotomie, 
histerectomie, creşterea timpului operațional, admi-
terea la uti, creşterea duratei de spitalizare şi deces 
[24, 26, 33, 35].

Leziunile organelor intraabdominale (vezica 
urinară, intestinul) au o frecvență de aproximativ 
0,1% la femeile cu 1-2 oc care creşte până puțin 
sub 1% la femeile cu 3 sau mai multe oc anterioare 
[9]. majorarea frecvenței acestor complicații con-
comitent cu numărul oc efectuate se datorează, 
probabil, ratei mai mari de adeziuni severe după oc 
multiple [6, 9, 19, 21, 33]. în literatura de specialitate, 
ratele adeziunilor abdominale constituie 12-46% la 
femeile cu 2 oc şi 26-75% la femeile cu 3 sau mai 
multe oc anterioare [14]. Adeziunile intraperitoneale 
prelungesc timpul intervenției chirurgicale, cresc 
semnificativ riscul hemoragiilor severe şi determină 
necesitatea hemotransfuziei [11, 33].

Dehiscența uterină sau ruptura cicatricială 
este una dintre cele mai temute complicații la fe-
meile cu oc repetate. conform datelor organizației 
mondiale a sănătății, în baza datelor din 29 de țări, 
incidența rupturii uterine la femeile cu cel puțin o oc 
anterioară şi cu o sarcină unică a fost de 0,5%, variind 
de la 0,2% în țările dezvoltate până la 1,0% în țările în 
curs de dezvoltare [23]. Rata rupturii uterine este sub 
1% la femeile cu 1-2 oc anterioare şi creşte ulterior 
până la aproximativ 4% [9]. cu toate acestea, mai 
multe studii nu confirmă asocierea semnificativă a 
oc multiple cu un risc crescut de ruptură uterină [9]. 

Hemoragia include diferite caracteristici mater-
ne: reducerea hemoglobinei, pierderea a peste 1500 
ml de sânge, orice transfuzie (mai mult de 4 unități). 
hemotransfuziile la femeile cu hemoragii sunt frec-
vente şi sunt necesare în medie până la 5% din cazuri 
[9, 19, 33]. Rata mare de hemotransfuzii poate fi expli-
cată prin faptul că în lotul femeilor cu prima oc sunt 
incluse naşterile de urgență şi situațiile imprevizibile. 
la femeile cu 3 sau mai multe oc anterioare, rata de 
hemoragie sau de hemotransfuzie este semnificativ 
mai mare, fapt explicat prin aderențe severe, leziuni 
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viscerale şi, eventual, placentație anormală [9, 19, 
33]. hemotransfuzii au necesitat până la 10% femei 
cu 5 sau mai multe oc anterioare [33]. 

Invazia placentară anormală include mai 
multe caracteristici: placenta accreta, placenta 
increta sau placenta percreta, care se disting prin 
adâncimea ataşamentului placentar la peretele 
uterin, şi placenta praevia. Placenta accreta este o 
complicație obstetricală severă, caracterizată prin 
ataşarea anormal de profundă a placentei. Placenta 
increta sau percreta descrie ataşamentul placentar 
mai invaziv la peretele uterin, în timp ce placenta 
praevia blochează canalul natural de naştere. Aceste 
complicații conduc frecvent la hemoragie severă, 
hemotransfuzii, histerectomie cezariană, cistotomie 
şi naştere prematură, care pun în pericol viața femeii 
şi fătului [6, 9, 19, 26].

Frecvența placentei accreta şi histerectomiei 
sunt mai mici de 1% la femeile cu 1-3 oc şi cresc 
până la 2,13-6,74% (pentru placenta accreta) şi până 
la 2,41-8,99% (pentru histerectomie) la femeile cu 4 şi 
mai multe oc anterioare [6, 7, 9, 26]. o revizuire sis-
tematică a literaturii a constatat o creştere a invaziei 
placentare anormale concomitent cu majorarea nu-
mărului de nc. incidența placentei praevia a crescut 
de la 10 cazuri la 1000 de naşteri la femeile cu o oc 
până la 28 de cazuri la 1000 de naşteri la femeile cu 
3 oc anterioare. incidența placentei accreta creşte 
de la 0,3-0,6% la femeile cu o nc până la 6,74% la 
femeile cu 5 nc anterioare [24].

Histerectomia este o altă morbiditate semni-
ficativă, în mare parte asociată cu placenta accreta, 
placenta praevia, atonia uterină şi ruptura uterină. 
Fiecare cicatrice uterină este asociată cu un risc 
crescut de histerectomie, independent de formele 
de invazie placentară anormală [6, 33]. 

Frecvența histerectomiei a alcătuit 0,5% într-o 
cohortă de 39.244 de femei cu oc anterioare şi era 
asociată cu numărul nc [28, 33]: creştea de la 0,3% 
la femeile fără nc anterioare până la 2,9% la femeile 
cu 3 sau mai multe nc anterioare (p<0,001) [28]. la 
femeile cu nc anterioare indicațiile primare pentru 
histerectomie au fost placenta accreta (38%) [28], 
placenta praevia/accreta (67%) [24], atonia uterină 
(25-34%) [24, 28] şi ruperea/lacerarea uterină (5%) [24]. 

Decolarea prematură a placentei. incidența 
generală a decolării premature a placentei la femeile 
cu nc anterioare a fost de 1,2-1,5%. cele mai multe 
studii nu au constatat o creştere semnificativă a 
incidenței acestei complicații concomitent cu majo-
rarea numărului de nc [24].

Complicațiile operației cezariene multiple 
de ordin superior. cazurile cu 4 sau mai multe nc 
anterioare sunt foarte rare şi sunt cazuri excepționale. 
de obicei, a treia sau a patra oc este combinată 
cu ligatura tubară [3, 9]. intervenția chirurgicală şi 
gestionarea oc multiple (≥4) sunt mai dificile: cresc 
volumul hemoragiei şi riscul complicațiilor majore, 
necesită mai mult timp şi abilități de management 
perioperatoriu [8, 9].

deşi decesul matern ca urmare a oc este acum 
rar, iar incidența complicațiilor intraoperatorii şi posto-
peratorii variază în literatura de specialitate în funcție 
de definiție, studiile prospective, retrospective şi de 
caz-control, care au evaluat consecințele pe termen 
scurt şi lung, confirmă că oc multiple sunt asociate cu 
complicații materne şi, mai rar, cu complicații fetale. 
complicațiile se pot extinde cu mulți ani dincolo de 
naşterea actuală şi afectează sănătatea femeii, a copi-
lului şi sarcinile viitoare [15, 16, 25, 29, 34]. 

un studiu prospectiv transversal a constatat 
că prevalențele dehiscenței cicatricilor uterine şi 
aderențelor intraperitoneale dense au fost semni-
ficativ mai mari la femeile care au avut 2 sau mai 
multe oc anterioare, comparativ cu femeile care au 
avut doar o oc anterioară (p<0,05) [10]. Alt studiu 
prospectiv transversal recent a evaluat morbiditatea 
maternă în 3 loturi de femei: 100 de femei cu o nc 
anterioară, 100 de femei cu 2 nc anterioare şi 100 de 
femei cu 3 sau mai multe nc anterioare. în lotul de 
femei cu 3 sau mai multe nc anterioare, comparativ 
cu loturile de femei cu 1 sau 2 nc anterioare, au fost 
statistic semnificativ mai mari durata medie operatorie 
(74,4 minute, 44,4 minute şi 56,4 minute, respectiv; 
p<0,001), durata medie de spitalizare (2,90 zile, 1,29 
zile şi 1,27 zile, respectiv; p<0,001), volumul mediu 
estimat al hemoragiei (1284,0 ml, 495,25 ml şi 460,5 
ml, respectiv; p<0,001), toate atribuite incidenței 
sporite a placentei praevia şi aderențelor epiplonului 
şi a vezicii urinare [12].

ghani A. şi coautorii [16] au realizat un studiu 
prospectiv transversal pe un lot din 102 femei spita-
lizate pentru oc repetată şi au constatat morbiditate 
maternă compozită în 26 (25,49%) de cazuri, inclusiv 
aderențe intraabdominale în 19 (18,62%) cazuri, he-
moragie excesivă care a necesitat hemotransfuzie în 
6 (5,88%) cazuri, placenta praevia în 4 (3,94%) cazuri 
şi placenta accreta în 1 (0,98%) caz [16].

un studiu observațional prospectiv, realizat pe 
118 cazuri de oc repetată, a studiat morbiditatea 
intraoperatorie la femeile cu 1 şi 2 oc anterioare. 
Aderențe au fost constatate în 40,85% şi 65,96% ca-
zuri, subțierea segmentului inferior uterin – în 21,13% 
şi 36,17% cazuri, vezică urinară avansată – în 15,49% 
şi 36,17% cazuri, extensia inciziei uterine – în 9,86% 
şi 19,15% cazuri, dehiscența cicatricială – în 7,04% 
şi 31,91% cazuri, hemoragie excesivă – în 7,04% şi 
19,15% cazuri, respectiv [17].

un studiu de caz-control a analizat rezultatele 
perinatale în 2 loturi de femei: 80 de femei cu 6 
nc anterioare (lotul de bază) şi 80 de femei cu 3-5 
nc anterioare (lotul martor). Pacientele din lotul 
de studiu, comparativ cu cele din lotul martor, au 
prezentat incidențe statistic semnificativ mai mari a 
complicațiilor: aderențe extinse (41,25% şi 12,25%), le-
ziuni intestinale (2,5% şi 0%), placenta praevia (8,75% 
şi 2,5%), hemotransfuzie (20% şi 5%), admiterea în uti 
neonatală (27,5% şi 12,5%), copii născuți cu greutate 
mică (<2500 g) (25% şi 16,25%), respectiv [13].

gedikbasi A. şi coautorii [21], în baza unui studiu 
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de caz-control au evaluat rezultatele la 122 de gravide 
supuse oc pentru a 4-5-a oară (lotul de studiu) şi la 
146 de gravide supuse oc pentru a 2-3-a oară (lotul 
martor). comparativ cu lotul de control, femeile din 
lotul de studiu au avut rate mai mari de aderențe la 
epiplon (p=0,0001), aderențe peritoneale (p=0,008), 
histerectomie (p=0,014), hemotransfuzii (p=0,018) şi 
creştere a duratei de spitalizare (p=0,005) [21].

mai multe studii observaționale retrospective au 
descris morbiditatea maternă asociată cu creşterea 
numărului de nc [11, 20, 22, 25]. Femeile cu 5 sau 
mai multe oc anterioare, comparativ cu femeile cu 
o oc anterioară, au risc crescut de 10 ori de placentă 
praevia (oR=9,8; 95% iî 3,3-28,6), de 27 de ori de 
placentă accreta (oR=26,5; 95% iî 4,2-166,3) şi de 11 
ori de dehiscență sau ruptură uterină (oR=11,3; 95% 
iî 1,8-70,8) [20]. 

comparativ cu femeile cu 1-2 nc, femeile cu 
3 sau mai multe oc anterioare prezintă o creştere 
semnificativă a ratelor de dehiscență cicatricială 
uterină, ruptură uterină, placentă praevia, aderențe 
placentare şi a perioadei intervenției chirurgicale [25]. 
comparativ cu femeile cu  3 oc anterioare, riscul de 
morbiditate majoră a sporit semnificativ la femeile 
cu  5 sau 6 oc pentru placenta praevia (oR=3,8, 95% 
iî 1,9-7,4), placenta accreta (oR=6,1, 95% iî 2,0-18,4) şi 
histerectomie (oR=5,9, 95% iî 1,5-24,4) [11].

incidența aderențelor dense a crescut concomi-
tent cu majorarea numărului de oc (22% la femeile 
cu 2 oc anterioare, 33% la femeile cu 3 oc anterioare 
şi 39% la femeile cu 4 sau mai multe oc anterioare). 
dehiscența cicatricială a fost observată la 50% femei 
cu 4 sau mai multe oc anterioare, comparativ cu 4% 
şi 6 % la femeile cu 2 şi 3 oc anterioare [22].

conform rezultatelor unui studiu retrospectiv 
care a comparat complicațiile materne la 277 de 
femei după 3 sau mai multe nc şi la 491 de femei 
după a 2-a nc, hemoragia excesivă (7,9% versus 
3,3%; p<0,005), naşterea dificilă a nou-născutului 
(5,1% versus 0,2%; p<0,001) şi aderențele dense 
(46,1% versus 25,6%; p<0,001) au fost semnificativ 
mai frecvente în grupul femeilor cu oc multiple. 
Rata femeilor cu complicații majore a fost mai mare 
în grupul cu oc multiple (8,7% versus 4,3%, p=0,013) 
şi a crescut concomitent cu numărul de naşteri: 4,3%, 
7,5% şi 12,5% pentru a 2-a, a 3-a şi a 4-a sau mai multe 
nc anterioare, respectiv (p=0,004) [8].

Alte două studii retrospective recente au evalu-
at comparativ complicațiile chirurgicale la femeile cu 
1-3 nc anterioare şi la femeile cu 4 sau mai multe nc 
anterioare. Femeile cu 4 sau mai multe nc anterioare 
au avut rate crescute de aderențe intraabdominale 
(46,7-58,6% şi 19,4-23,8%, respectiv; p<0,001) [14, 
36], hemotransfuzii (0,3 şi 0,1, respectiv; p=0,044), 
a duratei intervenției chirurgicale (44,3±5,3 şi 
40,9±17,9 minute, respectiv; p=0,012) şi a duratei 
de spitalizare (60±40,9 şi 52,2±20,8 ore, respectiv; 
p<0,001) [14, 36].

Printre 200 de femei cu una sau mai multe oc 
anterioare, 114 femei la oc repetată nu au prezentat 

nicio complicație (57%), iar celelalte 86 de femei 
au fost diagnosticate cu o varietate de complicații 
intraoperatorii (43%): adeziuni (83,72%), subțierea 
segmentului inferior uterin (37,2%), hemoragie 
(10,9%), placentație anormală (8,13%), extensia inci-
ziei uterine (6%), dehiscența cicatricii uterine (4,65%), 
leziuni ale vezicii urinare (1,2%) [1].

Aşadar, femeile cu oc multiple, îndeosebi feme-
ile cu 3 şi mai multe nc anterioare, reprezintă  cate-
goriile cu risc crescut de complicații intraoperatorii, 
care măresc progresiv rata de morbiditate maternă pe 
măsură ce creşte numărul nc anterioare. Placentația 
anormală (placenta accreta, placenta praevia) şi histe-
rectomia este cea mai semnificativă clinic pe termen 
lung morbiditate maternă [1, 8, 11, 24].

Concluzii
incidența operațiilor cezariene primare şi repeta-

te creşte în toată lumea. în consecință, există o sporire 
semnificativă a operațiilor cezariene de ordin superior 
cu asocierea complicațiilor severe.

Riscul complicațiilor materne rare, dar potențial 
grave, cum ar fi leziunile viscerale, hemoragiile, 
placentația anormală, histerectomia sau aderențele 
severe, creşte semnificativ concomitent cu numărul 
operațiilor cezariene repetate. circa 9% dintre feme-
ile supuse operațiilor cezariene multiple prezintă 
complicații majore şi aproximativ 1% necesită histe-
rectomie, cel mai frecvent ca urmare a placentației 
anormale.

nu există un prag absolut clar pentru un număr 
sigur de operații cezariene, dar un total de 4 sau mai 
multe naşteri prin cezariană este un nivel critic pen-
tru creşterea substanțială a frecvenței complicațiilor 
majore.

sunt necesare studii clinice suplimentare pentru 
a evalua nu doar efectele tehnicilor chirurgicale şi al 
managementului intraoperator la femeile cu operații 
cezariene multiple, dar şi pentru a investiga morbidi-
tatea perioperatorie şi pe termen lung.
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Summary

According to the American Cancer Center, cancer causes 
about 1 in 6 deaths worldwide, more than AIDS, tuberculosis 
and malaria taken together, it is the second leading cause 
of death, after cardiovascular disease. Imaging examina-
tions to examine the abdomen and pelvis are the methods of 
choice in detecting neoplastic formations with the provision 
of information that is essential for the subsequent manage-
ment of these patients. From the PubMed databases and the 
Google Scholar search engine, the articles published during 
2010-2020 were selected, according to the specific keywords. 
Information on international scientific studies on oncological 
pathology statistics has been selected and processed globally, 
according to data from the American Cancer Center and 
the International Agency for Research on Cancer, innovative 
methods for assessing the staging of patients with abdominal 
and pelvic neoplasms, and modern postprocessing in the case 
of examination by computed tomography of abdominal and 
pelvic neoplasms patients. After processing the information in 
the Google Scholar and PubMed database, according to the 
search criteria, 346 articles on the proposed topic were found. 
The final bibliography contains 176 relevant sources, of which 
77 were considered representative for the elaboration of this 
synthesis article. We must aim to justify, optimize and custom-
ize each imaging procedure for patients with neoplasms, as 
they are frequently exposed to imaging examinations.
Keywords: oncology statistics; computed tomography; ab-
dominal neoplasms; pelvic neoplasms; staging in oncology; 
post-processing programs

Rezumat
Caracteristicile abdomenului și pelvisului în evaluarea CT 
a pacienților cu afecțiuni maligne 

Potrivit American Cancer Center, cancerul cauzează aproxi-
mativ 1 din 6 decese la nivel mondial, mai mult decât SIDA, 
tuberculoza și malaria luate împreună, este a doua cauză de 
deces, după bolile cardiovasculare. Examinările imagistice 
pentru examinarea abdomenului și pelvisului sunt metodele de 
elecție în depistarea formațiunilor neoplazice cu furnizarea de 
informații care sunt esențiale pentru managementul ulterioar 
al acestor pacienți. Din bazele de date PubMed și motorul de 
căutare Google Scholar au fost select ate articolele publicate 
în perioada 2010-2020, în funcție de cuvintele cheie specifice. 
Informațiile privind studiile științifice internaționale privind 
statisticile patologiei oncologice au fost selectate și procesate la 
nivel global, conform datelor de la Centrul American de Can-
cer și Agenția Internațională pentru Cercetare a Cancerului, 
metode inovatoare de evaluare a stadializării pacienților cu 
neoplasme abdominale și pelvine și postprocesare modernă. 

în cazul examinării prin tomografie computerizată a pacien-
ţilor cu neoplasme abdominale și pelvine. După prelucrarea 
informațiilor din baza de date Google Scholar și PubMed, 
conform criteriilor de căutare, au fost găsite 346 de articole 
pe tema propusă. Bibliografia finală conține 176 de surse 
relevante, dintre care 49 au fost considerate reprezentative 
pentru elaborarea acestui articol de sinteză. Trebuie să ne 
propunem să justificăm, să optimizăm și să personalizăm 
fiecare procedură imagistică pentru pacienții cu neoplasme, 
deoarece aceștia sunt expuși frecvent la examinări imagistice.

Cuvinte-cheie: statistica în oncologie, tomografie compute-
rizată, neoplasme abdominale, neoplasme pelvine, stadiali-
zarea în oncologie, programe de postprocesare în tomografie 
computerizată 

Резюме

Особенности оценки КТ органов брюшной полости 
и таза у больных со злокачественными новообразо-
ваниями

По данным Американского онкологического центра, рак вы-
зывает примерно 1 из 6 смертей во всем мире, больше, чем 
СПИД, туберкулез и малярия вместе взятые, это вторая 
по значимости причина смерти после сердечно-сосудистых 
заболеваний. Рентгенологические исследования органов 
брюшной полости и малого таза являются методами 
выбора при выявлении опухолевых образований с предо-
ставлением информации, необходимой для последующего 
ведения этих больных. Из баз данных PubMed и поисковой 
системы Google Scholar были отобраны статьи, опублико-
ванные в период 2010-2020 гг., по определенным ключевым 
словам. Отобрана и обработана информация международ-
ных научных исследований по статистике онкологической 
патологии в глобальном масштабе, по данным Американ-
ского онкологического центра и Международного агент-
ства по изучению рака, инновационным методам оценки 
стадирования пациентов с новообразованиями брюшной 
полости и малого таза, современной постобработке, в слу-
чае обследования с помощью компьютерной томографии 
больных новообразованиями органов брюшной полости и 
малого таза. После обработки информации в базе данных 
Google Scholar и PubMed по критериям поиска было найдено 
346 статей на предложенную тему. Окончательная библи-
ография содержит 176 соответствующих источников, 
49 из которых были признаны репрезентативными для 
разработки этой сводной статьи. Мы должны стре-
миться обосновать, оптимизировать и адаптировать 
каждую рентгенологическую процедуру для пациентов с 
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новообразованиями, поскольку они часто подвергаются 
рентгенологическим исследованиям.

Ключевые слова: онкологическая статистика, ком-
пьютерная томография, новообразования брюшной 
полости, новообразования малого таза, стадирование 
онкологии, программы постобработки компьютерной 
томографии.

Introduction
cancer is a group of diseases characterized by 

the uncontrolled growth and spread of abnormal 
cells. Although the causes of cancer remain largely 
unknown, many risk factors are known. some of 
these are modifiable, such as tobacco use and excess 
body weight, while others are generally unchange-
able, such as inherited genetic mutations, hormones, 
and immune disorders. these risk factors may act 
simultaneously or in succession to initiate and / or 
promote cancer growth. 

cancer causes about 1 in 6 deaths worldwide, 
more than Aids, tuberculosis and malaria taken 
together [1]. today, it is the second leading cause 
of death, after cardiovascular disease, worldwide 
(see table) 

imaging examinations are the methods of choice 
in the detection of neoplastic formations that provide 
essential information for the diagnosis, treatment 
evaluation and subsequent management of these 
patients. currently, the issue of developing standard-
ized imaging techniques, identifying the correct 
methods for measuring tumor size, data processing 
and analysis, data collection and image interpretation, 
in order to make decisions in the strategy of apply-
ing appropriate treatment, remains open. thus in 
the context of optimizing treatment, identifying and 
minimizing adverse effects we must adhere to the 
principle «as low as reasonably achievable» - AlARA, 
using methods and techniques aimed at optimizing 
imaging data, minimizing risks and providing the best 
care clinic of cancer patients [29-39].

the purpose of the research is evaluation of 
the peculiarities of imaging studies of patients with 
neoplasms of the abdomen and pelvis for the opti-
mization of clinical-imaging management.

the researchers contributed to the choice of the 
effective way of forming protocols and proper image 
design, they proposed that imaging examinations 
be performed in stages, each stage having a specific 

Worldwide
Rank Death %

Cardiovascular diseases 1 17,9 31
Malignant neoplasms 2 9,0 16
Infectious and parasitic diseases 3 5,5 10
Respiratory diseases 4 3,8 7
Unintentional injuries 5 3,4 6
Respiratory infections 6 3,0 5
Neurological conditions 7 2,5 4
Digestive diseases 8 2,5 4
Neonatal conditions 9 2,2 4
Diabetes mellitus 10 1,6 3
Intentional injuries 11 1,5 3
Genitourinary diseases 12 1,4 3
Congenital anomalies 13 0,6 1
Nutritional deficiencies 14 0,5 1
Endocrine, blood, immune disorders 15 0,4 1
All cases 56,9

Table 
Main causes of death worldwide, 2016 (millions)

Source: American Cancer Society
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purpose [2]. imaging monitoring of cancer patients is 
the basic goal in the evolution of the disease under-
going anticancer treatment for several years after the 
end of treatment [3-5]. the Radiological society of 
north America (RsnA) [6] and the American college 
of Radiology (AcR) [7] have developed techniques 
and methods that contain strategic details for assess-
ing the disease’s response to therapy and include: 
ways to determine tumor size measurements, plans 
in which tumor dimensions measurements are per-
formed, the actual measurement method and the 
sequences used. All these were designed and ex-
ecuted due to the collaboration and communication 
between oncologists and radiologists-imagers. thus, 
the need for personalization and dynamic imaging 
evaluation of neoplastic processes response to the 
administered therapy are directly proportional to 
imaging protocols design and the interpretation of 
their results. thus, we can contribute to the study 
of models aimed at minimizing adverse effects, 
secondary to imaging diagnosis in the dynamic 
evaluation of the treatment of cancer patients, which 
may compromise the quality of life and longevity of 
these patients.

the article presents a synthesis of international 
scientific studies on the statistics of oncological 
pathologies worldwide, according to the American 
cancer center and the international Agency for 
Research on cancer, a presentation of innovative 
methods for assessing the staging of patients with 
neoplasms of the abdomen and pelvis, list of modern 
post-processing programs in the case of examination 
by computed tomography of patients with abdomi-
nal and pelvic neoplasms.

Material and methods

in order to achieve the established goal and ob-
jectives, a search was performed for the specialized 
scientific literature, identified by the google scholar 
search engine and from the Pubmed database. the 
articles published during 2010-2022 were selected 
according to the keywords: statistics in oncology, 
imaging in oncology, computed tomography (ct), 
abdominal neoplasms, pelvic neoplasms, staging in 
oncology, postprocessing programs in computed 
tomography, follow-up of cancer patients, diagnostic 
algorithm. information on international scientific 
studies on oncological pathology statistics has been 
selected and processed globally, according to data 
from the American cancer center and the interna-
tional Agency for Research on cancer, innovative 
methods for assessing the staging of patients with 
abdominal and pelvic neoplasms, and modern 
postprocessing in the case of examination by ct 
of patients with abdominal and pelvic neoplasms.

For the advanced search of the desired biblio-
graphic sources, the following filters were applied: 
articles in English, articles with full text, articles 
published during the years 2010-2022.

the information in the publications generated 
by the search engine was classified, synthesized and 
evaluated. Additional sources of information were 
consulted to clarify ambiguous notions. Publications 
and articles that did not correspond to the purpose 
and objectives of the paper, but also those that could 
not be accessed for full view, were excluded from the 
list of publications generated by the search engine.

Results

Following the purpose of the research, in the 
international specialized literature, of evaluation 
of the peculiarities of imaging studies of patients 
with neoplasms of the abdomen and pelvis for the 
optimization of clinical-imaging management, the 
following results were structured:

the cancer risk associated with radiation dose 
in ct is not zero, that’s why reducing the dose of ra-
diation in ct examination must continue to be one 
of the main priorities of the radiological community.

the radiological community (radiologists, 
medical physicists, equipment manufacturers) has 
implemented ct dose management procedures 
that correspond to the AlARA principle (As low As 
Reasonably Achievable).

optimizing the use of radiological examinations 
with the help of clinical decision guidelines is essen-
tial. once it has been established that an imaging 
procedure is clinically justified, the physician (and 
the entire imaging team) has the responsibility to 
optimize the patient’s individual radiation exposure, 
which must be a continuous and regularly updated 
process.

the irradiation dose should be reduced only 
if the diagnostic image quality is not sacrificed. 
therefore, in order to understand how the radiation 
dose in the ct scan can be reduced, it is necessary 
to become familiar with the relationship between 
image quality and radiation dose.

A common method to optimize the radiation 
dose is to adapt the tube to the radiological current, 
using protocols based on weight or size. A more 
advanced technique is Automatic Exposure control 
(AEc), which aims at automatically modulating the 
current of the radiological tube to adjust for at-
tenuation differences due to the patient’s anatomy, 
shape, and size.

the staging of patients with abdominal neo-
plasms represents the fundamental importance for 
the selection and planning of treatment. 

contrast-enhanced ct examination plays a 
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central role in cancer management, because is the 
preferred scanning methodology for identifying 
tumors, local metastases, and spreading them re-
motely. Anatomical measurements can now be made 
much more accurately, and early metastatic lesions 
can be detected with much greater confidence in 
earlier stages than was the case even a decade ago. 

Additional imaging studies such as mRi, mam-
mography and ultrasound may be used in combina-
tion with ct for staging.

Exists 3 groups of factors that are influence 
the evaluation of the anatomical response: techni-
cal factors (parameters of the scanner, intravenous 
contrast, type of contrast, volume of contrast, timing, 
injection rate and ct scan beam settings), the factors 
associated with the patient (respiration phase during 
which the image is acquired and whether or not the 
patient can suspend breathing) and factors related 
to the radiologist interpreting the images.

in addition, each ct exam must be customized 
for each patient. Justification is a common responsi-
bility between applicant clinicians and radiologists. 
thus, a ct scan should be performed only if the 
radiation dose is considered to be justified by the 
potential clinical benefit to the patient.

Discussion

since the cancer risk associated with radiation 
dose in ct is not zero, it is clear that reducing the 
dose of radiation in ct examination must continue to 
be one of the main priorities of the radiological com-
munity, especially in light of the continuous increase 
in ct examinations performed annually [29-34].  

the radiation dose in the ct scan can be quanti-
fied in a variety of ways [43-46]. output of radiation 
from the scanner, dose per organ and effective dose 
are the most common dose values.

 the effective dose, usually expressed in the 
unit of measurement msv, is a unit that represents a 
“whole body equivalent” of a dose that would have a 
similar health risk to that due to partial body irradia-
tion. the actual dose allows for a rough comparison 
of risk-induced radiation between different types of 
examinations [41]. 

the irradiation dose is one of the most im-
portant determinants of the image quality of the 
ct examination and, therefore, the accuracy of the 
diagnosis and the result of a ct examination. the 
irradiation dose should be reduced only if the diag-
nostic image quality is not sacrificed. therefore, in 
order to understand how the radiation dose in the 
ct scan can be reduced, it is necessary to become 
familiar with the relationship between image quality 
and radiation dose.

the dose reduction goal can be approached 

from the following two perspectives. the first per-
spective is to properly define the quality of the target 
image for each specific diagnostic task, which does 
not require low noise or higher spatial resolution 
than necessary.

the second perspective of dose reduction is 
to improve some aspects of image quality, such as 
image noise reduction, which can then be imple-
mented in order to allow radiation dose reduction. 
this task can be accomplished by optimizing the 
techniques of the ct scanning system and improving 
the reconstructions processing [41].

A huge effort has been made to improve the 
effective dose on ct systems, which is related to 
several components of this system, including detec-
tor, collimator and beam filter modeling.

A common method to optimize the radiation 
dose is to adapt the tube to the radiological current, 
using protocols based on weight or size. A more 
advanced technique is Automatic Exposure control 
(AEc), which aims at automatically modulating the 
current of the radiological tube to adjust for attenua-
tion differences due to the patient’s anatomy, shape, 
and size [47-49].

the intention of the AEc is to use the optimal 
level of radiation for each patient in order to obtain 
an adequate image quality related to a given diag-
nostic task. For smaller patients, less tube current, 
and therefore lower irradiation dose, is sufficient to 
achieve the desired image quality. For older patients, 
the radiation dose must be increased to ensure 
proper image quality.

As ct use has increased, concerns about the 
dose of the population by ct have begun to be 
expressed in the literature, making it clear that the 
responsible use of ct requires an adjustment of 
technical factors for radiation dose reduction [29-
34]. in response to these concerns, the radiology 
community (radiologists, medical physicists, equip-
ment manufacturers) has implemented ct dose 
management procedures that correspond to the 
AlARA principle (As low As Reasonably Achievable) 
[29-39]. the basic principle in selecting the right dose 
for a ct scan is that the attenuation of a particular 
patient and the specific diagnostic task must be 
considered. For large patients, the dose is higher 
than for small patients, which is in accordance with 
the AlARA principle. this development has forced 
the radiology community to define a variety of dose 
reduction products [34].

Another aspect would be that dose reduction 
strategies should be based not only on the use of 
dose optimization technology, but on the appro-
priate use of imaging [40]. A considerable part of 
ct scans could be replaced by alternative practical 
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methods, or they could simply be eliminated. there 
is a possibility of reducing the use of many routine 
ct scans in favor of other diagnostic methods.

here are some questions that every doctor 
should answer before recommending a radiologi-
cal examination: What diagnostic procedure is most 
appropriate for a particular pathology in a particular 
patient? it is a clinically justified radiological proce-
dure [41]. if so, which radiological procedure is most 
appropriate?

optimizing the use of radiological examinations 
with the help of clinical decision guidelines is essen-
tial. once it has been established that an imaging 
procedure is clinically justified, the physician (and 
the entire imaging team) has the responsibility to 
optimize the patient’s individual radiation exposure, 
which must be a continuous and regularly updated 
process [40].

the exact cancer stage is of fundamental impor-
tance for the selection and planning of treatment. 
current staging paradigms focus primarily on a de-
tailed delineation of the primary tumor in order to 
determine its resection capacity, and subsequently 
on assessing the presence of metastatic spread that 
would alter the surgical approach, or the mandate of 
non-surgical therapy. this approach is based on the 
assumption that the best, and sometimes the only, 
way to cure a cancer patient is surgical resection. 
unfortunately, not all non-invasive techniques have 
the perfect ability to identify those primary tumors 
that are capable of being completely excised, nor the 
degree of their metastatic dissemination. however, 
due to relatively low costs and widespread avail-
ability, ct is the preferred scanning methodology for 
identifying tumors, local metastases, and spreading 
them remotely [10]. 

this technique is often complemented by other 
examinations that have improved their performance 
in staging areas. For example, magnetic resonance 
imaging (mRi), mammography, or ultrasound can 
be used as complementary t-stage examinations; 
surgical sampling of lymph nodes - for n-stage; 
bone scanning, mRi or ultrasound examination - for 
m-stage. consequently, many patients undergoing a 
set of investigations are incorrectly organized based 
on the results obtained. 

the definition of the malignant involvement de-
gree is the foundation on which current oncological 
practice is based. this information defines applicable 
therapeutic strategies and provides a guide to the 
patient’s prognosis. diagnostic imaging methods, 
especially ct, are the primary techniques that are 
used to detect the cancer stage. these ways play a 
key role in cancer management.

Each of the different methodologies used to 

determine the cancer stage has inaccuracies. due 
to its relatively low cost, widespread availability, 
and ability to define primary tumor relationships, 
lymph node drainage, and detect metastatic depos-
its in disparate tissues, ct scanning with contrast is 
administered the preferred methodology for the 
initial staging of the majority tnm [11]. From an 
imaging perspective, tumor progression is gener-
ally defined as an increase in tumor load (measured 
on imaging studies) or the detection of new lesions 
seen in imaging studies, and the tumor response 
refers to tumors that become smaller or disappear 
[12]. measurements of solid tumors were generally 
determined by imaging studies, and therefore guide-
lines, criteria, and classifications were given based on 
measurements from imaging studies developed in 
the 1980s and 1990s. these guidelines and classifica-
tions reflect the emphasis on the overall response 
rate, which was the norm at the time.

3d ct and mRi imaging has replaced standard 
radiography. Anatomical measurements can now be 
made much more accurately, and early metastatic le-
sions can be detected with much greater confidence 
in earlier stages than was the case even a decade 
ago [13-15].

therefore, the measurements obtained from 
image scans must be as reproducible as possible. it 
should not matter what hospital a patient goes to 
or on what day, or on which manufacturer’s scan-
ner is scanned, the result should be the same. to 
achieve this, there must be a rigorous standardiza-
tion and attention to detail on all hardware, software 
parameters, as well as the responsibility of human 
resources, which can introduce variability.

many factors affect the target lesions mea-
surement and the new lesions detection, ranging 
from the choice of imaging modalities, imaging 
acquisition techniques and image reconstruction 
parameters, to the variability related to the expertise 
and different measurement methods of physicians 
interpreting images [16].

improper use of imaging, imaging technique 
and/or imaging reconstruction parameters in on-
cology clinical trials can lead to loss or delay in the 
detection of new (metastatic) lesions and thus mis-
interpretation of when a disease progresses.

technical factors in the image acquisition pro-
cess that are known to influence the measurement 
of the size of the lesion and therefore the evaluation 
of the anatomical response include differences in 
the technical parameters of the scanner, intravenous 
contrast, type of contrast, volume of contrast, timing, 
injection rate and ct scan beam settings. during 
the scan acquisition, the factors associated with the 
patient also play an important role, such as the respi-
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ration phase during which the image is acquired and 
whether or not the patient can suspend breathing. if 
the patient is unable to hold his breath for the entire 
scan (<30 seconds), normal and abnormal structures 
may fade. this will generally cause the lesions to be 
measured larger than they really are and may result 
in complete loss of the small lesions.

thus, in order to reduce the measurements 
variability, it is important that the ct scan images 
be reconstructed with the same slice thickness for 
a given patient.

Factors related to the radiologist interpreting 
the images are another significant source of variabil-
ity in the interpretation and measurement of target 
lesions [17, 18]. these factors include the expertise 
and ability of the radiologist in the quantitative 
and qualitative evaluation of the therapy response, 
measurement biases due to the systematic excess 
of the radiologist or under interpretation of tumor 
contraction, biases due to the radiologist’s knowl-
edge of treatment, discrepancies in measurements 
due to different patient descriptions by radiologists 
and human errors that can be caused by tracking 
different target lesions over time and overlooking 
the development of a new lesion. 

methods for tumor imaging and assessing 
tumor response to treatment have changed and 
continue to evolve [20-22]. the north American Ra-
diology society (RsnA) supports the Quantum imag-
ing biomarkers Alliance (QibA), which has published 
documents to standardize imaging acquisition for 
volumetric ct examination, Fdg-PEt, and contrast-
enhanced dynamic mRi [23]. 

more consistent imaging strategies for tumor 
response include:

1. implement a scanner calibration program 
and evaluate the quality for each patient. two such 
accreditation programs that can be used are the 
centered Quantitative imaging Excellence (cQiE) 
programs and the clinical trial network site qualifi-
cation programs supported by snmmi and scanner 
validation.

2. the same radiologist evaluates the complete 
set of examinations for the same patient.

3. the radiologist evaluates the images in the 
order in which they were obtained clinically (provid-
ing sets of images in an orderly manner over time).

4. the same representative target lesions are 
measured at each scan [12]. 

the American cancer society (Acs) has recom-
mended a screening of cancer patients every three 
years for people between the ages of 20 and 39, and 
annually for men and women between the ages of 
40 and over [24]. however, as the routine controls 
intervals have been replaced by recommendations 

that apply to specific conditions and populations, 
the periodicity of a general health check when these 
case examinations could be performed has become 
less clear.

contrast-enhanced ct or mRi examination 
plays a central role in long-term postoperative 
evaluation. the follow-up protocol includes imaging 
studies every 6 months for the first year and then at 
one-year intervals in negative cases. the monitoring 
interval is shorter (3 months) for intermediate lesions 
[25] and in patients undergoing chemotherapy [26]. 

Another source recommends evaluating the 
initial response at 4 weeks after surgery, with early 
detection of recurrence of recurrence by ct or mRi 
studies, every 3 months in the first 2 years and sur-
veillance every 6 months later [27]. in case of tumor 
recurrence after curative treatments, re-evaluation of 
the patient should be performed using the staging 
system and treatment review [28]hern -/. 

in addition, each ct exam must be custom-
ized for each patient. Justification is a common 
responsibility between applicant clinicians and 
radiologists. therefore, for medical exposures, the 
main tasks of the radiology community are to work 
with the team of clinicians to direct patients to the 
most appropriate imaging modality for the required 
diagnostic task, and to ensure that all technical as-
pects of the examination are optimized, so that the 
required level of image quality can be achieved while 
keeping the doses as low as possible. the American 
college of Radiology provides evidence-based guid-
ance and appropriate criteria to assist physicians in 
recommending a necessary examination [42]. the 
European commission and the Royal college of 
great britain presented a document with a detailed 
presentation of the clinical indications for imaging 
examinations, including the ct “Reference guide for 
Radiologists”. thus, a ct scan should be performed 
only if the radiation dose is considered to be justi-
fied by the potential clinical benefit to the patient.

Conclusions

the collective dose of the population resulting 
from medical imaging has increased six fold in the 
last quarter of a century, so our goals should be to 
use imaging only when the potential clinical benefit 
outweighs the potential risk and strive for a imaging 
examination that provides the lowest dose required 
to obtain the desired information: we must aim at 
justifying and optimizing each imaging procedure. 
therefore, in order to understand how the radiation 
dose in the ct scan can be reduced, it is necessary 
to become familiar with the relationship between 
image quality and radiation dose.

Also, the staging of patients with abdominal 
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neoplasms represents the fundamental importance 
for the selection and planning of treatment and 
contrast-enhanced ct examination plays a central 
role in cancer management, because is the preferred 
scanning methodology for identifying tumors, local 
metastases, and spreading them remotely. 

the risks of exposure to iatrogenic radiation 
are often overlooked, and patients are rarely aware 
of these risks. that’s why each ct exam must be 
customized for each patient. Justification is a com-
mon responsibility between applicant clinicians and 
radiologists. thus, a ct scan should be performed 
only if the radiation dose is considered to be justi-
fied by the potential clinical benefit to the patient.

it is estimated that 30% of ct exams are un-
necessary. the doctor requesting the examination 
must balance the risks and benefits, and the difficult 
cases should be discussed in a multidisciplinary 
clinical-radiological meeting for personalization of 
the radiological examination of cancer patients.
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Rezumat
Creșterea aderării la tratament în rândul pacienților cu hi-
pertensiune arterială poate preveni dezvoltarea complicațiilor, 
scăderea mortalității și reducerea  costurilor pentru în-
grijire. Scopul reviziei literaturii a constat în identificarea 
publicațiilor privind determinantele biologice, psihologice și 
sociale asociate cu aderarea la tratament în rândul pacienților 
cu hipertensiune arterială pentru optimizarea tacticii terape-
utice. A fost realizată căutarea surselor bibliografice în bazele 
de date PubMed, Google Scholar și Hinari. Strategiile de 
căutare conțineau cuvintele-cheie  „aderare”, „hipertensiune 
arterială”, „biopsihosocial”. Textul integral al studiilor a fost 
evaluat în baza variabilelor – scopul, metodologia, numărul 
de participanți și rezultatele cercetării. Au fost identificate 
1.232 de citări, 34 de articole au fost revizuite integral, 12 
articole – incluse în review: șase review-uri sistematice și 
meta-analize, trei review-uri narative, un studiu de cohortă 
și două studii transversale. Determinantele biologice asociate 
aderării la tratament au fost: vârsta, sexul, factorii legați de 
boală; determinantele psihologice: atitudinea față de boală 
și tratament, autoeficacitatea, percepția bolii, convingerile 
despre boală și tratament, depresia, conștientizarea în do-
meniul sănătății; determinantele sociale: suportul familial și 
social, statutul socioeconomic, venitul lunar, factorii legați de 
asistența medicală, educația, statutul civil, locul de reședință. 
Aderarea la tratament în rândul pacienților cu hipertensiune 
arterială poate fi ameliorată prin utilizarea medicamentelor 
combinate într-un singur comprimat, îmbunătățirea relației 
medic-pacient, suportul familial și social, dezvoltarea pro-
gramelor de educație terapeutică pentru această categorie 
de pacienți.
Cuvinte-cheie: aderare la tratament, hipertensiune arterială, 
determinante biopsihosociale

Summary
Biopsychosocial determinants of treatment adherence in 
hypertension
Increasing adherence to treatment among patients with hy-
pertension can prevent the complications, decrease mortality 
and the costs. The aim of the literature review was to identify 
publications on the biological, psychological and social deter-
minants associated with treatment adherence among patients 
with arterial hypertension in order to optimize therapeutic 
strategies. Bibliographic sources were searched in the PubMed, 
Google Scholar and Hinari databases. The search strategies 
contained the key words – adherence, hypertension, biopsy-
chosocial. The full text of the studies was evaluated based on 
the variables – aim, methodology, number of participants 
and results. 1,232 citations were identified, 34 articles were 
reviewed in full, 12 articles – included in the review: six sys-
tematic reviews and meta-analyses, three narrative reviews, 

one cohort study and two cross-sectional studies. The biologi-
cal determinants associated with treatment adherence were: 
age, sex, disease-related factors; psychological determinants: 
attitude towards illness and treatment, self-efficacy, perception 
of illness, beliefs about illness and treatment, depression, health 
awareness; social determinants: family and social support, 
socio-economic status, monthly income, factors related to 
medical assistance, education, civil status, place of residence. 
Adherence to treatment among patients with hypertension 
can be improved by using single-pill combination, improving 
the doctor-patient relationship, family and social support, 
developing therapeutic education programs for patients with 
hypertension.

Keywords: adherence to treatment, hypertension, biopsycho-
social determinants

Резюме

Биопсихосоциальные детерминанты приверженности 
к лечению при артериальной гипертензии
Повышение приверженности к лечению у пациентов с 
повышенным артериальным давлением может предот-
вратить развитие осложнений, снизить смертность 
и затраты на лечение. Целью обзора литературы 
было выявление публикаций о биологических, психоло-
гических и социальных детерминантах, связанных с 
приверженностью к лечению у больных артериальной 
гипертензией, для оптимизации лечебной тактики. 
Поиск библиографических источников проводился в ба-
зах данных PubMed, Google Scholar и Hinari. Стратегии 
поиска содержали ключевые слова – приверженность, ар-
териальная гипертензия, биопсихосоциальный. Полный 
текст исследований оценивался на основе переменных 
– цель, методология, количество участников и резуль-
таты. Выявлено 1.232 цитирования, 34 статьи про-
анализированы полностью, 12 статей включены в обзор: 
шесть систематических обзоров и метаанализов, три 
описательных обзора, одно когортное исследование и 
два перекрестных исследования. Биологическими детер-
минантами, связанными с приверженностью лечению, 
были: возраст, пол, факторы, связанные с заболеванием; 
психологические детерминанты: отношение к болезни 
и лечению, самоэффективность, восприятие болезни, 
представления о болезни и лечении, депрессия, осведом-
ленность о своем здоровье; социальные детерминанты: 
семейная и социальная поддержка, социально-экономиче-
ский статус, ежемесячный доход, факторы, связанные 
с медицинской помощью, образованием, гражданским 
статусом, местом жительства. Приверженность к 
лечению у пациентов с повышенным артериальным 
давлением можно повысить за счет применения комби-
нированных препаратов в одной таблетке, улучшения 
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отношений врач-пациент, семейной и социальной под-
держки, разработки программ терапевтического обу-
чения больных с повышенным артериальным давлением.
Ключевые слова: приверженность к лечению, 
артериальная гипертензия, биопсихосоциальные 
детерминанты

Introducere
Aderarea la tratament, conform organizației 

mondiale a sănătății (oms), reprezintă „respectarea 
tratamentului de către pacient – luarea de medica-
mente, urmarea unei diete, şi/sau executarea modifi-
cărilor stilului de viață în măsura în care au fost conve-
nite de furnizorul de servicii medicale” [15]. Aderarea 
la tratament în hipertensiunea arterială este factorul 
determinant principal al succesului tratamentului. 
nerespectarea recomandărilor este o problemă gravă 
care afectează nu numai pacientul, ci şi sistemul de 
sănătate. neaderarea la tratamentul medicamentos 
de către pacienți duce la agravarea substanțială a bolii, 
apariția complicațiilor, decese, creşterea costurilor de 
îngrijire a sănătății. în meta-analiza realizată de lee E. 
et al. (2022), în care au fost implicați 27 de milioane 
de pacienți cu hipertensiune arterială (htA), a fost 
demonstrat că pacienții care nu aderau la medicația 
antihipertensivă au avut un control suboptimal al 
tensiunii arteriale, au dezvoltat complicații ale hi-
pertensiunii arteriale, au fost spitalizați pentru toate 
cauzele şi a crescut mortalitatea pentru toate cauzele 
[19]. nivelul ridicat de neaderare la alimentația hipo-
sodată şi neaderarea la medicație au fost asociate 
semnificativ cu tensiunea arterială necontrolată [21]. 
totodată, complicațiile cauzate de hipertensiunea 
arterială pot fi prevenite în 80% de cazuri, iar creşterea 
aderării la tratamentul antihipertensiv medicamentos 
şi nemedicamentos poate contribui la îmbunătățirea 
managementului htA [2].

în india a fost realizat un studiu de modelare 
matematică pentru a investiga cost-eficacitatea 
îmbunătățirii managementului hipertensiunii ar-
teriale, prin acoperirea cu tratament şi aderarea 
crescută la tratament. Peste 20 de ani, la o acoperire 
şi aderare de 70%, intervenția de control al hiperten-
siunii ar evita dAlY de 1,68% şi ar reduce costurile 
în general. creşterea aderării (în timp ce acoperirea 
fiind menținută constantă) a dus la o îmbunătățire 
mai mare a economiilor de costuri, comparativ cu 
creşterea acoperirii (în acelaşi timp menținând con-
stantă aderarea) [8].

Prevalența globală a neaderării la tratamentul 
antihipertensiv în perioada 2010-2020 a constituit 
27% - 40%, fiind mai răspândită în țările cu venituri 
mici sau medii [19]. în iran prevalența aderării la 
tratamentul medicamentos (2000 – 2018) a fost 
estimată la 33% [16]. în România, la un număr de 
peste 5 milioane de hipertensivi, doar 39% urmează 
tratament şi numai 7% urmează corect tratamentul 

[1, 11]. în Republica moldova 43,2% dintre persoa-
nele diagnosticate cu htA nu urmează tratament 
antihipertensiv [27].

Există un şir de factori care determină aderarea 
la tratamentul medicamentos în rândul pacienților 
cu hipertensiune arterială, aceştia fiind descrişi în ca-
drul conceptual dezvoltat de oms şi clasificați în cinci 
categorii, după cum urmează: factori socio-demogra-
fici,  legați de pacient,  de terapie,  de comorbidități 
şi de sistemul de sănătate [24]. Abordarea în practica 
clinică a factorilor care determină aderarea la trata-
ment include aplicarea modelul biopsihosocial şi 
identificarea determinantelor biopsihosociale ale 
aderării la tratament. modelul biopsihosocial a fost 
dezvoltat în 1977 de către medicul psihiatru george 
Engel şi reprezintă aplicarea definiției sănătății a 
oms (starea de bine fizică, psihică şi socială, care nu 
se reduce la absența bolii sau infirmității, 1978) [6] 
şi reprezintă una din cele şase competențe de bază 
ale medicului de familie (WoncA) [13].

Scopul reviziei literaturii a constat în identifi-
carea publicațiilor privind determinantele biologice, 
psihologice şi sociale asociate cu aderarea la trata-
ment în rândul pacienților cu hipertensiune arterială 
pentru optimizarea tacticii terapeutice.

Material și metode
A fost realizată revizia integrativă care prezintă 

evidențe cu privire la  determinantele biologice, psi-
hologice şi sociale ale aderării la tratament în rândul 
pacienților cu hipertensiune arterială. căutarea sur-
selor de informații a fost realizată în bazele de date 
Pubmed, google scholar, şi hinari. Au fost folosite 
următoarele strategii de căutare prin scrierea cuvin-
telor-cheie: „adherence And hypertension”, „allintitle: 
adherence And hypertension”, „biopsychosocial oR 
holistic And hypertension”, „biopsychosocial And 
adherence And hypertension”. criteriile de includere 
a publicațiilor au fost: articol publicat în perioada 
ianuarie 2017 – septembrie 2022; studii privind 
aderarea la tratament în rândul pacienților cu htA şi 
factorii asociați biologici, psihologici şi sociali; tipul 
de studiu – review-uri ale literaturii, studii descripti-
ve şi observaționale în cazul în care sunt dovezi noi 
despre factorii biologici, psihologici şi/sau sociali 
asociați aderării, care nu se conțin în review-urile 
incluse; metodologie clară şi explicită; aderarea la 
tratament să fie măsurată folosind instrumente 
validate; articole scrise în limba engleză. criteriile 
de excludere: studii descriptive privind factorii bi-
ologici, psihologici şi/sau sociali asociați aderării la 
tratament în rândul pacienților cu htA care au fost 
incluse în review-uri sistematice şi meta-analize; 
articolele care nu au metodologie sau aceasta este 
prezentată inexplicit. textul integral al studiilor a 
fost evaluat în baza variabilelor – scopul studiului, 
metodologia, numărul cumulat de participanți/
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eşantionul şi rezultatele cercetărilor. din informația 
colectată au fost selectate evidențele privind factorii 
biologici, psihologici şi sociali asociați cu aderarea la 
tratament în htA, care, ulterior, au fost interpretate 
şi prezentate luând în considerație numărul, nivelul 
de evidență şi calitatea studiilor.

Rezultate
Au fost identificate în total 1232 de citări din 

bazele de date. după eliminarea înregistrărilor 
duplicate şi screeningului abstractelor, au fost 
revizuite integral 34 de articole.. după screeningul 
textului integral, au fost incluse în acest review 

integrativ 12 articole: şase review-uri sistematice 
şi meta-analize (gutie-rrez m.m. et al. [14], tola 
gemeda A. et al. [28], barlian et al. [3], shahin W. et 
al. [25], Parati g. et al. [22], dhar l. et al. [10]), trei 
review-uri narative (burnier m. et al. [5], dalal J.J. 
et al. [7], lopes s. et al. [20]), un studiu de cohortă 
(Wilder m. et al. [29]) şi două studii transversale 
(Woodham n. et al. [30], Eghbali m. et al. [12]). 
numărul cumulat de participanți la studiu a fost 
de 1.206.003 pacienți cu hipertensiune arterială. în 
tabelul 1 sunt prezentate datele literaturii privind 
factorii biologici, psihologici şi sociali asociați cu 
aderarea la tratament în hipertensiunea arterială.

Tabelul 1

Caracteristicile inițiale ale studiilor incluse în review-ul literaturii privind factorii biologici, psihologici și sociali 
asociați cu aderarea la tratament în hipertensiunea arterială, 2022

Autorul Anul Scopul Tipul de 
studiu

Criteriile de eligibilitate Eșantionul

Gutierrez M.M. 
et al. [14]

2021 Prezentarea și sinteza 
constatărilor publicațiilor 
care au raportat factori 
care afectează aderarea la 
tratamentul medicamentos 
a pacienților hipertensivi din 
Filipine

Review 
sistematic

Au fost incluse în studiu 
persoane cu vârsta de 18 ani 
și peste, de etnie filipineză, cu 
HTA și care au primit tratament 
antihipertensiv

21 668

Tola Gemeda A. 
et al. [28]

2020 Determinarea aderării generale 
la tratamentul medicamentos 
antihipertensiv și factorii 
asociați cu aderarea la 
tratamentul medicamentos în 
rândul pacienților hipertensivi 
adulți din Etiopia

Review 
sistematic 
și meta-
analiză

Au fost incluse studii 
observaționale care au raportat 
prevalența și factorii asociați 
cu aderarea la medicamentele 
antihipertensive în rândul 
pacienților adulți hipertensivi din 
Etiopia

4 938

Barlian et al. [3] 2021 Determinarea tendinței privind 
relația dintre vârstă, sex și 
nivelul de educație cu aderarea 
la medicamente a pacienților 
cu HTA

Meta-
analiză

Meta-analiza relației dintre 
vârstă și aderarea la medicație 
a pacienților hipertensivi, dintre 
sex și aderarea la medicație, 
între nivelul de educație și 
aderare

Shahin W. et al. 
[25]

2021 Evaluarea impactului suportului 
social al pacienților asupra 
aderării la medicamente la 
pacienții hipertensivi

Review 
sistematic

Articolele au fost incluse dacă: 
s-au concentrat pe sprijinul 
social; conțin o metodă clară  
de măsurare a aderării la 
tratamentul medicamentos; s-au 
adresat asocierii sprijinului social 
și aderării la medicamente și au 
inclus HTA

4 990

Parati G. et al. 
[22]

2021 Determinarea influenței 
combinației cu un singur 
comprimat (SPC) asupra 
aderarării îmbunătățite, 
persistență și un control 
mai bun al TA în comparație 
cu combinația echivalentă 
liberă (FEC) la pacienții cu 
hipertensiune arterială.

Review 
sistematic

Adulți cu vârsta ≥ 18 ani 
diagnosticați cu HTA care 
au primit un regim de SPC 
comparabil cu cei care au primit 
un regim de FEC, măsurând 
oricare dintre următoarele 
rezultate: aderarea la medicație, 
persistența pacientului la 
medicație, atingerea țintelor 
TA și scăderea TA. Au fost 
incluse studii dacă regimurile 
de tratament au fost identice 
sau au constat în combinații 
recomandate de ESC/ESH și ACC/
AHA.

1 066 319
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Dhar L. et al. [10] 2017 Examinarea prevalenței 
neaderării la medicație în 
rândul pacienților hipertensivi, 
precum și  investigarea 
factorilor care afectează 
neaderarea la medicație

Review 
sistematic

Aderarea la medicația antihiper-
tensivă măsurată în țările în 
curs de dezvoltare; identificarea 
factorilor legați de aderarea la 
medicația antihiper-tensivă; 
adulți hipertensivi înscriși (18 
ani și peste); publicații în limba 
engleză sub formă de articol cu 
text integral revizuit de colegi.

94 511

Burnier M. et 
al. [5]

2020 Discutarea situației specifice a 
pacienților vârstnici hipertensivi 
în ceea ce privește aderarea 
la tratament și consecințele 
acestuia

Review 
narativ

n/a

Dalal J.J. et al. [7] 2021 Discutarea dovezilor actuale 
privind aderarea la tratament 
în HTA și oferirea de  sfaturi 
practice pentru evaluarea 
și adoptarea strategiilor de 
îmbunătățire a aderării în India.

Review 
narativ

n/a 3 724

Lopes S. et al. 
[20]

2021 Identificarea factorilor 
determinanți ai aderării 
la activitatea fizică și de  
menținere în rândul pacienților 
cu HTA

Review 
narativ

n/a 6 149

Wood-ham N. et 
al. [30]

2018 Evaluarea aderării medicale 
antihipertensive și identificarea 
factorilor asociați în rândul 
vârstnicilor cu HTA necontrolată 
în zona rurală, nord-estul 
Thailandei.

Studiu 
transversal

Pacienți cu HTA cu vârsta 
cuprinsă între 60-79 de ani, 
din zona rurală, nord-estul 
Thailandei, cu antecedente de TA 
necontrolată continuu timp de 
trei vizite la spital. Participanții 
au fost diagnosticați cu HTA 
cu cel puțin un an înainte de 
efectuarea studiului.

408

Eghbali M. et al. 
[12]

2022 Evaluarea diferențelor în 
scorurile de autoîngrijire la 
pacienții cu nivel scăzut și 
ridicat de suferință psihologică 
și pacienți cu HTA controlată și 
necontrolată.
De asemenea, a fost comparat 
scorul de suferință psihologică 
în
HTA controlată și necontrolată.

Studiu 
descriptiv

Persoană în vârstă de 18 ani sau 
mai mult care trăiește în Isfahan 
cu antecedente de HTA

252

Wilder M. et al. 
[29]

2022 Cuantificarea influenței 
determinantelor sociale ale 
sănătății asupra aderării la 
medicația antihipertensivă 
într-o populație Medicaid

Studiu de 
cohortă

Participanții aveau vârste 
cuprinse între 18 și 64 de ani la 
înscriere, erau asigurați exclusiv 
de programul DC Medicaid și 
aveau acces la un telefon

3 044

Continuarea Tabelului 1

Printre determinantele biologice asociate 
aderării la tratament în rândul pacienților cu hi-
pertensiune arterială, au fost identificate: vârsta, 
sexul, factorii legați de starea bolii şi tratament. din 
12 studii, în 3 review-uri sistematice [3, 14, 28] şi în 
unul  narativ [5] a fost evaluată şi determinată aso-
cierea dintre vârstă şi aderare în rândul pacienților 
cu htA. burnier m. et al. (2020) a ilustrat ipotetic 
relația dintre vârstă şi aderarea slabă în formă de 

„u” (figura 1), deoarece aderarea la tratamentul 
medicamentos este mai bună la pacienții cu vâr-
sta cuprinsă între 65 şi 80 de ani în comparație cu 
pacienții hipertensivi mai tineri (<50 ani). cu toate 
acestea, la pacienții cu  vârstă înaintată (>80 ani) şi 
la cei foarte tineri (<40 ani) prevalența neaderării 
creşte. [20]. Aceste rezultate sunt în concordanță 
cu rezultatele obținute în celelalte studii incluse 
[3, 14, 28].
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Printre determinantele biologice, factorii legați 
de starea bolii şi de tratament (absența simptomelor 
bolii, prezența complicațiilor legate de hiperten-
siunea arterială), prezența simptomelor (dureri 
musculare, oboseală, tulburări de somn), istoricul 
familial de hipertensiune arterială, supravegherea 
neregulată, controlul slab al tensiunii arteriale, 
prezența comorbidităților, efectele adverse ale 
medicamentelor au fost asociați cu neaderarea la 
tratamentul medicamentos antihipertensiv [7, 10, 28 
]. gutierrez m.m. et al., 2021, au sintetizat constatările 
studiilor publicate din Filipine şi au obținut rezultate 
diferite în privința influenței comorbidităților. lipsa 
comorbidităților a fost asociată cu o aderare slabă 
[14]. Parati g. et al., 2021, au constat într-un review 
sistematic că terapia combinată într-un singur com-
primat duce la îmbunătățirea aderării şi a persistenței 
în comparație cu combinația echivalentă liberă şi 
poate duce la un control mai bun al tensiunii arteriale 
[22]. Asocierea aderării cu sexul a fost examinată în 
două studii, într-un review sistematic (tola gemeda 
A. et al., 2020 [28]) şi într-o meta-analiză (barlian et 
al., 2021 [3]). tola gemeda A. et al. (2020) au arătat o 
asociere a sexului cu aderarea la tratamentul medi-
camentos. trei studii incluse în review-ul sistematic 
au indicat că pacienții de sex feminin au fost mai 
aderenți decât bărbații [28]. în schimb, barlian et 
al. (2021) nu au identificat nicio relație între sex şi 
aderarea la tratamentul medicamentos, în cadrul 
meta-analizei, în care au fost incluse 10 articole [3]. 

          Printre determinantele psihologice care se 
asociază cu aderarea la tratament în rândul pacienților 
cu hipertensiune arterială au fost – atitudinea față 
de boală şi tratament [28, 14], autoeficacitatea [20, 
14], percepția bolii [14], convingerile despre boală şi 
tratament [10], capacitatea cognitivă, depresia [5], 

conştientizarea scăzută în domeniul sănătății [14]. 
Atitudinea negativă față de hipertensiunea arterială a 
fost asociată cu aderarea slabă la tratamentul medica-
mentos al pacienților hipertensivi din Filipine, la fel ca 
şi autoeficacitatea scăzută, percepția scăzută, alfabeti-
zarea şi conştientizarea scăzută în domeniul sănătății, 
cunoştințele scăzute despre htA, neconsecvența în 
regimul de tratament [14]. din perspectiva modelului 
ecologic [9], determinanții intrapersonali, interpersonali, 
socioeconomici şi de mediu – nivelul de activitate fizică 
de bază mai ridicat, autoeficacitatea, autoevaluarea 
sănătății şi nivelul de activitate fizică al medicului este 
asociat pozitiv cu respectarea şi întreținerea exercițiilor 
fizice la pacienții cu hipertensiune arterială [20]. nea-
derarea la medicația antihipertensivă a fost asociată cu 
convingerile cu privire la hipertensiune arterială şi ma-
nagementul acesteia [10]. în studiul transversal realizat 
de Eghbali m. et al., 2022, scorul de autoîngrijire a fost 
mai mare la pacienții cu niveluri mai scăzute de suferință 
psihologică [12]. iar burnier m. et al., 2020, au constatat  
că depresia şi capacitatea cognitivă redusă sunt factori 
de risc pentru neaderare la vârstnicii hipertensivi [5].

determinantele sociale ale aderării la tratament 
în rândul pacienților cu hipertensiune arterială au 
fost evaluate în nouă studii [3, 7, 10, 14, 20, 25, 28, 
29, 30], şi anume: suportul familial [10, 25, 28, 30], 
suportul social [14, 20, 25], statutul socioeconomic 
[7, 10, 14, 29], venitul lunar [10, 28], factorii legați 
de asistența medicală (accesibilitatea serviciilor de 
sănătate, distanța față de unitățile sanitare, clinici 
şi programe de specialitate pentru htA, asigurarea 
medicală, relația pozitivă cu furnizorii de servicii 
de sănătate, costul medicamentelor) [7, 10, 14, 28], 
nivelul de educație [14, 28], statutul civil [14] şi locul 
de reşedință [28].

sprijinul familial a arătat o asociere semnifica-
tivă atât cu aderarea [25, 28], cât şi cu neaderarea la 
tratamentul medicamentos la pacienții cu htA [10], 
iar îngrijirea din partea unui membru al familiei a fost 
asociată în mod semnificativ cu o aderare mai mare 
în rândul vârstnicilor dintr-o zonă rurală [30]. sprijinul 
familial şi social a fost asociat pozitiv cu respectarea şi 
întreținerea exercițiilor fizice la pacienții cu htA [20]. 
suportul social scăzut a fost asociat cu o aderare slabă 
[14]. statutul socioeconomic şi venitul lunar redus au 
determinat neaderarea la medicația antihipertensivă 
[7, 10], iar grupul de risc social a fost un predictor sem-
nificativ al aderării la medicație [29]. Factorii legați de 
asistența medicală au arătat o asociere semnificativă 
cu aderarea la tratamentul medicamentos. Factorii 
care au crescut aderarea sunt accesibilitatea serviciilor 
de sănătate, clinici şi programe de specialitate pentru 
htA, asigurarea medicală, relația pozitivă cu furnizo-
rii de servicii de sănătate [14]. dalal J.J. et al., 2021, 
sugerează că relația eficientă medic-pacient poate 

Figura 1. Reprezentarea modificărilor procentului de 
neaderare la tratamentul medicamentos în funcție 
de vârstăîn rândul pacienților cu hipertensiune 
arterială [5]
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ajuta la atingerea aderării la intervențiile legate de 
stilul de viață [7].

Educația este un factor social care a fost evaluat 
într-un review sistematic şi în două meta-analize 
[3, 14, 28]. tola gemeda A. et al., 2020, au arătat o 
asociere semnificativă între aderarea la tratamentul 
medicamentos în htA şi nivelul de educație [28], 
iar în studiul realizat de gutierrez m.m. et al., 2021, 
nivelul scăzut de educație a fost asociat cu o aderare 
slabă [14]. Pe de altă parte, rezultatele meta-analizei 
realizate de barlian et al. nu au arătat nicio relație 
între nivelul de educație şi aderare [3].

Printre factorii socioeconomici care au demon-
strat o asociere semnificativă cu aderarea la trata-
mentul medicamentos a fost locul de reşedință [28]. 
iar factorii asociați cu o aderare slabă au fost statutul 
civil – celibatar/ă şi şomajul [14].

Au fost identificați factori asociați cu aderarea 
la tratament care nu pot fi încadrați în niciuna dintre 
determinantele biologice, psihologice sau sociale, 
şi anume: cunoştințele despre htA şi tratamentul 
acestei boli, lipsa de informații despre medica-
mentele primite, despre exercițiile fizice regulate 
şi consumul de alcool, uitarea de a lua tratamentul 
[28]. Aceşti factori sunt clasificați în baza modelului 
ecologic în factori legați de pacient şi factori legați 
de starea bolii [28]. 

Discuții

în acest review au fost evaluate determinan-
tele biologice, psihologice şi sociale ale tratamen-
tului medicamentos şi nemedicamentos în rândul 
pacienților cu hipertensiune arterială. Există dovezi 
insuficiente în privința determinantelor asociate 
aderării la tratamentul nemedicamentos care presu-
pune schimbarea modului de viață. din 12 articole 
incluse în acest revizie a literaturii, doar într-un studiu 
transversal şi 2 review-uri narative au fost evaluate 
determinantele biologice, psihologice şi sociale aso-
ciate cu aderarea la tratamentul nemedicamentos în 
htA [7, 12, 20]. în schimb, în privința determinantelor 
biologice, psihologice şi sociale ale tratamentului 
medicamentos există dovezi [3, 5, 6, 10, 14, 22, 25, 
28, 29, 30].

tola gemeda A. et al. (2020) şi dalal J.J. et al. 
(2021) au evaluat determinantele aderării la trata-
mentul antihipertensiv în baza a cinci categorii de 
factori descrişi de oms în raportul din 2003 „Aderarea 
la terapiile pe termen lung: dovezi pentru acțiune” 
[24]: factorii socio-demografici (vârsta, suportul soci-
al, veniturile scăzute, alfabetizarea, transportul etc.), 
factorii legați de pacient (negarea diagnosticului, 
percepția severității bolii/impactul viitor, percepția 
eficacității tratamentului, autoeficacitatea scăzută 
etc.), factorii legați de terapie (complexitatea trata-

mentului, efectele adverse, durata tratamentului), 
factorii legați de comorbidități (boli cardiovasculare 
comorbide, boli mintale, depresia, abuzul de droguri/
alcool, calitatea vieții) şi factorii legați de sistemul de 
sănătate (relația medic-pacient, epuizarea medicilor, 
lipsa cunoştințelor etc.) [7, 28]. lopes s. et al. (2021) 
au utilizat modelul ecologic pentru a evalua determi-
nantele aderării la activitatea fizică şi ale menținerii 
în rândul pacienților cu htA [20], descriindu-le în 
patru categorii de factori – intrapersonali, interper-
sonali, factori instituționali şi organizaționali, factori 
comunitari şi factori de politică publică [26]. nu au 
fost identificate studii în care modelul biopsihosocial 
să fie utilizat în evaluarea determinantelor aderării 
la tratament. hari Kusnanto et al. (2018) au revizuit 
implementarea modelului biopsihosocial în asistența 
medicală primară, într-un review hermeneutic al 
literaturii. Astfel,  au determinat că progresul mode-
lului biopsihosocial a fost lent, gândirea şi abordarea 
biomedicală fiind încă modelul dominant. datorită 
faptului că schema de plată, orientările clinice şi indi-
catorii de performanță sunt orientați biomedical, nu 
există niciun stimulent pentru ca medicii să adopte 
modelul biopsihosocial în practica lor, iar volumul 
de muncă şi lipsa competențelor pot împiedica 
implementarea modelului biopsihosocial [18]. Eva-
luarea determinantelor biopsihosociale permite atât 
identificarea factorilor care influențează aderarea 
la tratament, cât şi stabilirea ariilor de optimizare 
ale tacticii terapeutice în hipertensiunea arterială. 
totodată, trebuie  menționat faptul că determinan-
tele biologice, psihologice şi sociale ale aderării la 
tratament reprezintă un complex de interacțiuni 
şi interdependențe relative, care nu pot fi divizate 
sau strict atribuite unei anumite categorii de deter-
minante. descrierea separată a acestora facilitează 
înțelegerea modelului biopsihosocial. 

vârsta este determinanta biologică care 
influențează aderarea la tratament, pacienții cu  vâr-
stă foarte înaintată (>80 ani) şi foarte tineri (<40 ani) 
aderă mai puțin la tratamentul medicamentos [5], iar 
suportul familial creşte aderarea în cazul grupului de 
pacienți vârstnici [30]. natura asimptomatică a bolii 
este un factor care determină neaderarea la trata-
mentul medicamentos în hipertensiunea arterială 
[7, 10]. iar programele speciale de educație pentru 
pacienții cu htA, relația pozitivă cu furnizorii de 
servicii de sănătate pot spori nivelul de aderare la 
tratament în rândul persoanelor <40 ani [14]. 

Prezența comorbidităților influențează diferit 
aderarea la tratament. într-un studiu transversal 
realizat de Jankowska-Polańska b. et al. (2021),  au 
fost evaluați factorii influenți în aderarea la regimul 
terapeutic la pacienții cu diabet zaharat de tip 2 şi 
hipertensiune arterială. A fost demonstrat faptul că 
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nivelul de aderare a fost cel mai ridicat la pacienții 
cu diabet zaharat fără htA şi foarte  scăzut la 
pacienții cu htA coexistentă şi diabet. o analiză a 
modelului de regresie liniară cu un singur factor a 
arătat că prezența hipertensiunii în sine are un efect 
pozitiv asupra aderării la medicamente, în timp ce 
coexistența diabetului şi a hipertensiunii are un 
impact negativ semnificativ statistic asupra aderării 
la tratamentul medicamentos antihipertensiv [17]. 
iar gutierrez m.m. et al. (2021), au constat că lipsa 
comorbidităților a fost asociată cu o aderare slabă 
[14]. terapia combinată într-un singur comprimat 
duce la îmbunătățirea aderării şi a persistenței în 
comparație cu combinația echivalentă liberă şi poate 
duce la un control mai bun al tensiunii arteriale [22].

determinatele psihologice asociate aderării la 
tratament în hipertensiunea arterială au fost studiate 
insuficient. doar în 5 studii au fost evaluate anumite 
aspecte psihologice, fără a fi utilizate instrumente 
validate, rezultatele obținute nefiind comparabile. 
cu toate acestea, importanța determinantelor psi-
hologice a fost argumentată. Petit g. et al. (2018) 
au demonstrat faptul că caracteristicile psihologice 
apar ca predictori puternici atât ai aderării, cât şi 
ai rezistenței la tratamentul medicamentos [23]. 
succesul celor mai biologice dintre tratamente este 
influențat de factorii psihologici şi sociali, precum 
este efectul placebo [4]. Aderarea la tratament în htA 
poate fi îmbunătățită prin creşterea conştientizării 
pacientului în domeniul sănătății, auto-eficacității, 
prin modificarea percepțiilor, convingerilor, atitudi-
nilor față de boală şi tratament.

Printre determinantele sociale, suportul familial 
poate îmbunătăți aderarea la tratament atât în rândul 
pacienților adulți, cât şi al celor vârstnici [20, 25, 28, 
30]. suportul familiei creşte aderarea la tratamentul 
medicamentos în rândul persoanelor peste 80 de ani, 
iar în rândul persoanelor hipertensive suportul familiei 
poate îmbunătăți respectarea şi practicarea regulată a 
exercițiilor fizice. Relația pozitivă cu furnizorii de asistență 
medicală este un factor care poate îmbunătăți aderarea 
la tratamentul medicamentos şi nemedicamentos.

Concluzii

1. determinantele biopsihosociale ale sănătății 
pacienților cu hipertensiune arterială impun o abor-
dare personalizată în oferirea îngrijirilor medicale 
pentru sporirea gradului de aderare la tratament şi 
obținerea controlului bun asupra tensiunii arteriale.

2. determinantele biopsihosociale asocia-
te aderării la tratament în rândul pacienților cu 
hipertensiune arterială sunt: determinatele biologice 
– vârsta, sexul, factorii legați de boală; determinante-
le psihologice – atitudinea față de boală şi tratament, 
autoeficacitatea, percepția bolii, convingerile despre 

boală şi tratament, depresia, conştientizarea în do-
meniul sănătății; determinantele sociale – suportul 
familial şi social, statutul socioeconomic, venitul 
lunar, factorii legați de asistența medicală, educația, 
statutul civil, locul de reşedință.

3. conform autorilor publicațiilor analizate, ade-
rarea la tratament în hipertensiunea arterială poate 
fi îmbunătățită prin creşterea suportului familial şi 
social, utilizarea medicamentelor combinate într-un 
singur comprimat, îmbunătățirea relației medic-
pacient, dezvoltarea programelor de educație tera-
peutică pentru pacienții cu hipertensiune arterială.
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Резюме

В статье представлен анализ правовых аспектов 
применения процедуры прерывания беременности в 
сроке более 22 недель в связи с врожденными пороками 
развития (ВПР) плода в контексте неудовлетворен-
ности пациента решением врачебно-консультативной 
комиссии «отказать в прерывании беременности». 
ВПР плода - значимая проблема, приводящая к перина-
тальной, неонатальной, младенческой смертности и 
инвалидности. Примерно 3-4 % новорожденных имеют 
значительные ВПР и в 50% всех пороков развития не 
удаётся определить точную причину. Изучены права 
женщины прервать беременность при диагностике у 
плода несовместимых с жизнью ВПР в разных стра-
нах, рассмотрено проведение первого этапа процедуры 
фетоцида (внутриутробной гибели плода), включая 
информированное согласие и заявление женщины. Пред-
ставлен клинический случай неудовлетворенности 
женщины решением ВКК, на примере которого описаны 
психологические и биоэтические аспекты для матери. 
Авторами сделаны выводы о правовых рисках приме-
нения процедуры прерывания беременности после 22 
недель. необходимости внесения в законодательство 
официального термина «фетоцид» и необходимости 
пересмотра клинических рекомендаций по безопасным 
абортам для третьего триместра и регламентации 
элиминации плода.

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, аборт, 
врожденный порок развития плода, фетоцид

Summary

Aspects of termination of pregnancy at more than 22 weeks 
in the presence of anomalies of fetus development

The article presents an analysis of the legal aspects of the 
abortion procedure application for more than 22 weeks due 
to fetal malformations (CM) in the context of a clinical case 
of patient dissatisfaction with the decision of the medical 
advisory commission to refuse to terminate the pregnancy. 
Fetal CM is a significant problem leading to perinatal, neo-
natal, infant mortality and disability. Approximately 3-4% of 
newborns have significant congenital malformations and in 
50% of all malformations, the exact cause cannot be deter-
mined. The approaches the right of a woman to terminate a 
pregnancy when the fetus is diagnosed with congenital mal-

formations of different countries, signs an informed consent 
and an application for the first stage of the fetocide procedure 
(intrauterine death of the fetus). A clinical case of a woman’s 
dissatisfaction with the decision of the ICC, on the example of 
which the psychological and bioethical aspects for the mother 
are described.. The authors made conclusions about the legal 
risks of  using fetocide and allowing termination before 22 
weeks, the necessity of introducing the official term “fetocide” 
into the legislation and revising the clinical recommendations 
on safe abortion for the third trimester and the regulation of 
fetal elimination. 

Keywords: reproductive health, abortion, congenital malfor-
mation of the fetus, fetocide.

Rezumat

Aspecte ale încercării sarcinii la mai mult de 22 de săptă-
mâni în prezența dezvoltării anormale a fetului

Articolul prezintă o analiză a aspectelor legale ale aplicării 
procedurii întreruperii sarcinii la termenul de peste 22 de săp-
tămâni din cauza malformațiilor congenitale fetale (MC) in 
contextul unui caz clinic de nemulţumire a pacientului faţă  de 
decizia comisiei medicale consultative de a refuza intreruperea 
sarcinii. MC fetală este o problemă semnificativă care duce la 
mortalitatea perinatală, neonatală, infantilă și la dizabilități. 
În jur de 3-4% dintre nou-născuți au malformații congenitale 
fetale semnificative și în 50% din toate malformațiile, cauza 
lor exactă nu poate fi stabilită. Au fost studiate drepturile 
unei femei de a întrerupe sarcina atunci când fătul este dia-
gnosticat cu malformații congenitale incompatibile cu viața 
în diferite țări, au fost luate în considerare consimțământul 
informat și cererea pentru prima etapă a procedurii fetocid 
(moartea intrauterină a fătului). Este prezentat un caz clinic 
de contrarietate a unei femei privind decizia ICC, pe exemplul 
căruia sunt descrise aspectele psihologice și bioetice pentru 
mamă. Autorii au făcut concluzii cu privire la riscurile legale 
ale utilizării procedurii de avort după 22 de săptămâni, nece-
sitatea introducerii termenului oficial „fetocid” în legislație și 
necesitatea revizuirii recomandărilor clinice privind avortul 
în condiții de siguranță pentru al treilea trimestru și regle-
mentarea eliminării fetale

Cuvinte-cheie: sănătate reproductivă, avort, malformație 
congenitală a fătului, fetocid
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Введение

искусственное прерывание беременности в 
поздние сроки является фактором, приводящим 
к нарушению репродуктивного здоровья, вклю-
чая психическое здоровье женщины [1]. Аборты 
вызывают целый ряд проблем, выходящих за 
пределы медицины и являющихся междисципли-
нарными, медицинскими, социальными, право-
выми, духовными, затрагивают область биоэтики 
и все общество [2, 3]. 

право женщины на аборт в мире является 
спорным, с чем напрямую связан вопрос о на-
чале жизни, трактующийся в законодательстве 
различных стран неодинаково [3]. так в ряде 
государств аборты полностью запрещены или до-
пускаются ради спасения жизни матери, и страны, 
где аборт разрешен по медицинским показаниям, 
при серьезных аномалиях плода, изнасиловании 
и самые либеральные страны, где действуют и 
медицинские и социально-экономические по-
казания. 

с медициной связано рождение и регистра-
ция начала жизни, что отражено в национальных 
законодательствах. безопасный аборт (согласно 
над-системы) - это часть репродуктивных прав 
в рамках действующего нормативно-правового 
поля и обязательного информированного выбора 
девушки или женщины, без давления третьих лиц 
и прямого влияния на ее решение [4]. 

особое внимание заслуживает вопрос пре-
рывания беременности после 22 недель по меди-
цинским показаниям в связи с выявленными впр 
плода и возможности осуществить данную про-
цедуру, ограничиваемую целым рядом условий 
[5, 6]. по оценкам воз, от пороков развития в те-
чение первых 4 недель жизни ежегодно умирают 
303 000 детей [7, 8, 9]. несмотря на мероприятия, 
направленные на профилактику и скрининг впр 
в ранних сроках, бывают и случаи выявления па-
тологии при беременности более 22 недель[10, 
11]. законодательство ряда стран в сроке более 
22 недель беременности допускает прерывание 
только при угрозе жизни матери и ребенка [3].

медицинские работники испытывают 
трудности, обсуждая с женщиной, желающей 
прервать беременность в связи с аномалиями 
плода, рождение жизнеспособного плода в сроке 
более 22 недель и обязательным оказанием ему 
медицинской помощи, что регламентирует за-
конодательство, а недоношенность еще больше 
усугубит его состояние, особенно если пороки 
развития совместимы с жизнью. данный аспект 
подразумевает применение в обязательном по-
рядке фетоцида при подтверждении впр плода, 
в том числе методом кариотипирования и др.

процедура фетоцида не отражена ни в одном 
нормативно-правовом документе приднестровья 
и не применялась ранее. в настоящее время от-
сутствуют единые подходы к технике проведения 
позднего индуцированного аборта в iii триместре 
в связи с аномалиями плода, в том числе единые 
алгоритмы, мероприятия при возникших ослож-
нениях.

цель публикации состояла в проведении 
анализа нормативно-правовой базы регламен-
тирующей процедуру прерывания беременно-
сти в сроке более 22 недель в связи с пороками 
развития плода (впр) в контексте клинического 
случая неудовлетворенности пациента решением 
врачебно-консультативной комиссии «отказать в 
прерывании беременности».

Материалы и методы

рассмотрен клинический случай в работе 
врачебно-консультативной комиссии (вкк), 
представленный на вышестоящую вкк в связи 
с неудовлетворенностью пациента принятым 
решением. изучены нормативно-правовые до-
кументы местного значения в контексте права 
женщины на прерывание беременности за 
период 1997-2021 гг., проведен анализ научной 
литературы о прерывании беременности в сроке 
более 22 недель в связи с аномалиями развития 
плода (1992-2021гг.). использованы базы дынных, 
таких как google Академия, Pubmed, cochrain 
library, openmedcom, всемирная организация 
здравоохранения по теме абортов и прерывания 
беременности на поздних сроках при наличии 
пвр. всего выявлено 50 источников, 13 англоязыч-
ных, 30 были включены в библиографию. 

Результаты и их обсуждение

поводом для изучения процедуры прерыва-
ния беременности при впр в сроке беременности 
более 22 недель явился следующий клинический 
случай. гражданка n по месту жительства обсле-
дована в лечебно-профилактическом учрежде-
нии в полном объеме согласно медицинским 
рекомендациям. в соответствующие сроки вра-
чом ультразвуковой диагностики (Узд) не было 
выявлено отклонений в развитии плода, а в сроке 
29-30 недель выявлен порок развития плода, 
подтвержденный врачом Узд в учреждении iii 
уровня. женщина была направлена на вкк для 
решения вопроса о прерывании беременности в 
связи с несогласием с заключением вкк по месту 
жительства об отказе в прерывании беременно-
сти гражданка n была направлена на вкк другого 
уровня с диагнозом: беременность 31-32 недели. 
Умеренное многоводие. врожденная патология 
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развития плода (гипохондроплазия плода, уста-
новленная методом Узд). изучены предостав-
ленные на вкк документы, проведена беседа и 
осмотр беременной. состояние беременной n 
при осмотре удовлетворительное. жалоб нет. 
данные объективного осмотра беременной соот-
ветствуют показателям нормы. Шевеление плода 
ощущает. сердцебиение плода ритмичное 145 
ударов в минуту. согласно осмотра женщины и 
предоставленных исследований беременность 
прогрессирует и имеется впр (гипохондропла-
зия) плода. во исполнение выше перечисленных 
нормативно-правовых документов комиссия при-
няла решение, что в связи с удовлетворительным 
состоянием беременной n, живым плодом и про-
грессирующей беременностью, впр плода, под-
твержденный только методом Узи, «отказать» в 
прерывании беременности по желанию женщины 
в сроке 31-32 недели. пролонгирование беремен-
ности на данный момент не несет в себе угрозу 
для жизни женщины и ребенка. дополнительная 
справка: гипохондроплазия плода или синдром 
Ellis - vancreveld, (хондроэктодермальная диспла-
зия) – редкое аутосомно-рецессивное состояние, 
частота его составляет 1 случай на 60 000 живо-
рождений [12, 13]. переменный фенотипический 
спектр синдрома проявляется в: хондродиспла-
зии, полидактилии, эктодермальной дисплазии, 
пороках сердечно-сосудистой системы. детская 
летальность при данном синдроме отмечается в 
50% случаев. смертность обусловлена степенью 
выраженности вторичной гипоплазии легких, 
обусловленной гипоплазией грудной клетки, а 
также типом и выраженностью порока сердца 
[13]. выжившие дети обладают низким ростом, но 
нормальным интеллектуальным развитием. сро-
ки пренатальной диагностики данного синдрома 
варьируют от 18 до 28 недель. таким образом, 
при прерывании беременности в сроке 31-32 
недели и выявленном пороке развития, ребенок 
может родиться жизнеспособным, но его состо-
яние может усугубиться недоношенностью, что 
будет сопряжено с дополнительными лечебными 
мероприятиями, так как новорожденный будет 
обладать всеми правами на охрану здоровья. 

для защиты действий медицинского персо-
нала проведено изучение нормативно-правовой 
базы, в которой отражены вопросы прерывания 
беременности. искусственное прерывание бере-
менности по медицинским показаниям в сроке 
более 12 недель, включая аномалии развития 
плода, регулируют законы приднестровья и 
приказы министерства здравоохранения. кон-
ституция гарантирует право на охрану здоровья. 
закон «об основах охраны здоровья граждан» 

(1997г.) дает гражданам неотъемлемое право на 
охрану здоровья независимо от пола, расы, на-
циональности и других обстоятельств [14]. лица 
с ограниченными возможностями здоровья поль-
зуются особой защитой государства. государство 
гарантирует гражданам защиту от любых форм 
дискриминации, обусловленной наличием у них 
каких-либо заболеваний. таким образом, ново-
рожденный с ограниченными возможностями, в 
том числе с впр, имеет равные права на охрану 
здоровья, как и здоровые новорожденные по 
факту рождения. в документе также отмечено 
право на получение достоверной и своевремен-
ной информации, способствующей сохранению 
здоровья или оказывающего на него вредное 
влияние. регламентированы равные права, в том 
числе и новорожденного, на получение меди-
цинской помощи, независимо от ограниченных 
возможностей плода с впр, уважительное и 
гуманное отношение со стороны медицинского 
персонала, проведение консилиумов при нали-
чии показаний. гражданин имеет право на «отказ 
от медицинского вмешательства» [14]. например, 
женщина имеет право отказаться от прерывания 
беременности в связи с выявленными впр плода 
в скрининговые сроки, учитывая религиозные 
или иные убеждения. при этом должны быть 
разъяснены в доступной форме возможные 
последствия и решение предложено заверить 
подписью «информированный отказ от меди-
цинского вмешательства». женщине дано право 
самостоятельно решать вопрос о материнстве в 
сроке до 12 недель, по социальным показаниям 
– в сроке беременности до 22 недель, а при нали-
чии медицинских показаний и согласия женщины 
– независимо от срока беременности. медицин-
скому персоналу запрещено осуществление эв-
таназии – удовлетворение просьбы больного об 
ускорении его смерти, в том числе прекращение 
искусственных мер по поддержанию жизни. лицо, 
которое сознательно побуждает больного к эвта-
назии и осуществляет последнюю, или незаконно 
проводит искусственное прерывание беремен-
ности, несет уголовную ответственность. таким 
образом, рожденный живой плод не может быть 
умерщвлен после рождения, даже при наличии 
врожденных пороков развития, согласно дей-
ствующему законодательству приднестровья ему 
должна быть оказана медицинская помощь. закон 
«об охране репродуктивного здоровья граждан и 
о планировании семьи» (2012 г.) регламентирует 
«искусственное прерывание беременности» и по-
вторяет предыдущий законодательный акт. [15]. 
так же данный закон отмечает, что женщина имеет 
право на медико-социальное консультирование 



66

ÎN AJUTORUL MEDICULUI

до и после искусственного прерывания беремен-
ности, на индивидуальный подбор методов и 
средств контрацепции.

министерство здравоохранения (мз) – это 
следующий по иерархии уровень управления ох-
раной репродуктивного здоровья. были изучены 
документы, регулирующие вопросы прерывания 
беременности, начиная с 1992г. в приднестровье 
в 2004 году количество прерываний беремен-
ности превышало количество родов, а уровень 
абортов был 34,8 на 1000 женщин фертильного 
возраста (2020 г.- 14,35 на 1000 женщин). для упо-
рядочения данных услуг был издан приказ №466 
«о порядке проведения и показаниях к операции 
искусственного прерывания беременности», по-
следняя редакция от 2021 года. документ пере-
смотрел перечень социальных и медицинских по-
казаний к прерыванию беременности, в том числе 
в связи с впр, деформациями и хромосомными 
нарушениями плода. социальные показания 
ограничены пунктом «действия по совершению 
изнасилования женщины, в результате которых 
наступила беременность». конкретизировано 
понятие «перинатальный консилиум врачей», 
который организуется на базе учреждения по 
родовспоможению iii уровня и включает команду 
специалистов: акушер-гинеколог, врач ультразву-
ковой диагностики, неонатолог и детские врачи. 
в данный консилиум могут входить психолог и 
юрист с целью обеспечения всесторонней ме-
дико-социальной помощи. впр подтверждаются 
методами пренатальной диагностики (Узд, кари-
отипирование, молекулярная диагностика, мрт и 
др.), что позволяет прерывать беременность по 
медицинским показаниям до 22 недель беремен-
ности. отдельно отмечено, что если продолжение 
беременности или роды представляют угрозу 
жизни или ущерба для здоровья женщины или 
новорожденного, вопрос о прерывании бере-
менности решается индивидуальной врачебно-
консультативной комиссией (вкк). приказ мз 
приднестровья от 2012 г. № 317 «об утверждении 
порядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи» отмечает, что окончательное заключе-
ние о возможности вынашивания беременности, 
должно быть принято до 22 недель [16]. при сроке 
25 недель и более и наличии у плода тяжелых 
впр, госпитализация беременных женщин для 
родоразрешения осуществляется в организацию 
iii уровня и возможно направление женщины для 
получения высокотехнологичной медицинской 
помощи за пределы республики. таким образом, 
срок 25 недель беременности и наличие тяже-
лых пороков плода является показанием не для 
прерывания беременности, а для оказания спе-

циализированной помощи новорожденному. в 
2015 г. в контексте расширенного пакета услуг ре-
продуктивного здоровья в приднестровье были 
проведены курсы повышения квалификации, ос-
нованные на рекомендациях воз по безопасным 
абортам [4]. в том же году был принят протокол 
«о проведении искусственного прерывания 
беременности в безопасных условиях», который 
определил порядок прерывания беременности в 
сроке до 22 недель [17]. однако в данных норма-
тивно-правовых документах отсутствует опреде-
ление понятия «фетоцид» (элиминация-остановка 
сердечной деятельности плода) и правомочность 
его применения.

приказ, который регламентирует экспертизу 
временной нетрудоспособности закрепил право 
женщины на получение листка о нетрудоспособ-
ности по беременности и родам при прерывании 
беременности до 27 полных недель, в случае если 
новорожденный пережил первые 6 полных суток 
(168 часов). приказ мз от 2016 г. №26 «об утверж-
дении положения о деловой этике медицинского 
работника», подчеркнул право медицинского 
работника принимать участие в консилиумах, 
комиссиях, консультациях, экспертизах. при 
этом все члены вкк обязаны ясно и открыто за-
являть о своей позиции, отстаивать свою точку 
зрения, а в случаях давления на них – прибегать 
к общественной и юридической защите, а также 
защите со стороны профессиональных меди-
цинских сообществ. вкк принимает решение, 
с привлечением к работе юриста учреждения, 
заключений профильных специалистов. таким 
образом, вся нормативно-правовая база рас-
сматривает алгоритм действий при рождении 
ребенка живым при прерывании беременности 
и нежизнеспособным  по сроку до 21 недели  
или оказание специализированной  высокотех-
нологичной помощи новорожденному с впр, но 
не рассматривает прерывание беременности по 
поводу впр в поздних сроках.

изучение действующего законодательства 
позволило аргументировать решение вкк - от-
казать в прерывании беременности, так как меди-
цинскому персоналу запрещено осуществление 
эвтаназии – удовлетворение просьбы больного 
об ускорении его смерти, в том числе прекраще-
ние искусственных мер по поддержанию жизни, 
также на данный момент не регламентируется 
процедура фетоцида плода, как первого этапа 
прерывания беременности в связи с аномалией 
плода (tоPFA) [18, 19]. действия медицинского 
персонала были в соответствии с нормативно-
правовой документацией.

Учитывая особый медицинский, этический, 
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социальный, экономический и юридический 
аспекты данной процедуры обратимся к опыту 
других государств и международной практике. в 
статье senat mv, Fischer c, ville Y. (2002г.) показаны 
результаты исследования по поводу прерывания 
беременности в связи с аномалией плода (tоPFA) 
на поздних сроках гестации [20]. прерывания 
беременности в связи с впр в поздние сроки 
- драматическое событие, как для родителей, 
так и для команды, участвующей в выполнении 
данной процедуры. во Франции любое преры-
вание беременности по требованию родителей 
на сроке более 14 недель беременности может 
быть выполнено только в случае летального или 
тяжелого и неизлечимого состояния плода, по 
оценке экспертного многопрофильного коми-
тета. бывает, что оценить внутриутробно состо-
яние плода и его жизнеспособность возможно 
только после 24 недель беременности. поэтому 
в таких поздних случаях фетоцид назначают до 
прерывания беременности в связи с аномалией 
плода (tоPFA). самый распространенный метод 
фетоцида - это инъекция хлорида калия (Kcl) в 
сердце плода, которая обеспечивает немедлен-
ное прекращение сердцебиения в результате 
асистолии. практика Франции гласит о прове-
дении обезболивания плода и инъекции Kcl в 
пупочную вену. обязательным при проведении 
торFA является письменное информированное 
согласие на включение в исследование, которое 
было одобрено местным комитетом по этике. 
все процедуры выполняются по запросу паци-
ента и утверждаются специальной комиссией. 
пациенты получают исчерпывающее объяс-
нение рисков и преимуществ фетоцида, чтобы 
предотвратить рождение живого ребенка с 
тяжелыми пороками развития. пороки развития 
плода диагностировались на сроках беремен-
ности 20–37 недель, а фетоцид был проведен на 
сроке беременности 22–38 недель. [20]. таким 
образом, правовая регламентация медицинской 
деятельности при процедуре фетоцида до про-
цедуры tоPFA, алгоритмы действий, протоколы 
и информирование пациента о возможных осо-
бенностях вмешательства позволяют выполнять 
профессиональные обязанности, юридически 
правильно, с учетом интересов семьи, и быть 
в обществе допустимой мерой в изучаемом 
аспекте. некоторые государства ограничивают 
срок проведения данной процедуры 22-24 не-
делями гестации, что не вызывает биоэтических 
противоречий и разногласий, даже без проце-
дуры фетоцида. А прерывание беременности с 
показаниями в связи с впр плода в сроке более 
25-28 недель вызывает среди медицинского со-

общества и общественных организаций целый 
ряд вопросов и протестов от осуждения, отказа 
проводить процедуру, закреплять ее проведе-
ние нормативными документами до отсутствия 
должной психологической поддержки женщине 
и семье. Учитывая, что пренатальный скрининг 
впр плода - это один из путей уменьшения пери-
натальных потерь и рождения детей с тяжелыми 
и неизлечимыми деформациями и хромосом-
ными нарушениями, должен ли меняться, в за-
висимости от срока беременности биоэтический 
подход? «талидомидовая катастрофа» (начало 
1960-х годов), приведшая к рождению детей с 
тяжелыми пороками развития, матери которых 
принимали препарат на основе талидомида, 
заставила пересмотреть возможность преры-
вать беременность при приеме тератогенных 
лекарств, чтобы предотвратить рождение детей, 
которые умрут в первые годы после рождения 
или будут иметь низкое качество жизни. доказа-
тельство тератогенного влияния вируса красну-
хи на плод в первом триместре, если беременная 
женщина перенесла заболевание, вызвало волну 
заявлений с просьбой прервать беременность, 
что заставило человечество задуматься о лега-
лизации абортов по медицинским показаниям 
и терапевтическом или евгеническом аборте 
(термин сША, великобритания, страны европы 
и др.) [21]. в великобритании (1967 год) закон 
легализовал терапевтические аборты, не «раз-
решив» их, а сняв уголовную ответственность 
с врачей и пациентов, при этом пренатальная 
диагностика являлась обязательным требовани-
ем для принятия решения [22]. в сША право на 
аборт было признано конституционным правом 
женщин и рассматривается как расширение 
прав человека после решения верховного суда 
сША по делу Jane Roe (1973). данное решение 
признало запрещение абортов нарушением 
конституционных прав женщин [23]. в рФ, со-
гласно нормативным документам, перинаталь-
ный консилиум, созданный при учреждении iii 
уровня, индивидуально решает вопросы о целе-
сообразности, показаниях и противопоказаниях 
для искусственного прерывания беременности 
при наличии врожденных аномалий развития 
плода, независимо от срока беременности [24]. 
на основании окончательного диагноза и за-
ключения многопрофильного консилиума бере-
менной женщине предоставляется информация 
для принятия решения о дальнейшем пролон-
гировании или прерывании беременности. при 
сроке беременности более 22 недель первым 
этапом прерывания является элиминация плода. 
остановка сердечной деятельности плода (эли-
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минация) посредством кордоцентеза и доступа 
в системную циркуляцию плода, происходит с 
обезболиванием и введением в вену пуповины 
лидокаина в дозе 100 мг/кг расчетной массы 
плода [24, 25], а также взятием образца крови 
плода для последующего кариотипирования, 
что является обязательным моментом первого 
этапа [24].

с развитием пренатальной диагностики с 
использование ультразвукового исследования в 
формате 3d и возможностью пренатального и пост-
натального хирургического лечения врожденных 
пороков развития, социализацией и реабилитаци-
ей детей с генетическими нарушениями (синдром 
дауна и др.) произошло изменение и переоценка 
этических подходов к прерыванию беременности. 
визуализация внутриутробно плода и полное его 
соответствие с новорожденным ребенком, реакция 
и действия которого на внешние раздражители соз-
дают картину полного «присутствия», что требует 
четкого междисциплинарного ответа на вопрос: 
«когда начинается человек?» при рассмотрении 
вопросов биоэтики с другой позиции возникают 
споры: личные, моральные переживания врачей 
в связи с их нежеланием быть вовлеченными в то, 
что они считают убийством, рассматриваются как 
менее важные, чем права и интересы женщины, 
которая, возможно, пожелает прервать беремен-
ность. например, исак кандел (2003г.) утвержда-
ет, что врачи, отказывающиеся от производства 
аборта по соображениям совести, ведут себя 
непрофессионально, так как права и интересы па-
циентки первостепенны [26]. отказ от проведения 
процедуры аборта медицинскими работниками по 
соображениям совести некоторые авторы считают 
неэтичным, поскольку пациенты рассматриваются 
как средство для достижения личных духовных це-
лей [27]. с момента постановки диагноза впр плода 
и до вмешательства (индукции родов) женщины и 
их семьи, находясь в стрессе, часто чувствуют себя 
уязвимыми и многие из них испытывают долго-
срочные психологические и эмоциональные по-
следствия, причем в два раза чаще, чем у женщин, 
прерывавших беременность по другим причинам 
[28]. согласно исследованию уровня тревоги и 
депрессии у женщин, прерывавших беременность, 
субклинически выраженная депрессия встреча-
лась в 2 раза чаще, когда показаниями были впр 
плода. джейн Фишер в лекции «предоставление 
индивидуальной помощи женщинам, проходящим 
через процедуру прерывания беременности из-за 
пороков развития плода (toPFA) – точка зрения 
ARc (Antenatal Results and choices)» (2021) при-
водит разные аргументы данной проблемы [29]. 
острые дебаты с этической точки зрения с одной 

стороны, признанный пренатальный скрининг, на-
правленный на выявление впр, с другой стороны 
и высказывания женщин и семей, столкнувшихся с 
данной проблемой: «только ты ответственна за эту 
потерю; аборт подразумевает, что ребенок был не-
желанным. мертворождение, к примеру, получает 
большее признание, так как есть факт рождения. 
ничего из этого не существует в случае прерывания 
беременности в связи с впр; у ребенка отсутствует 
идентичность, поэтому сложно скорбеть об утрате 
и принять ее». ARc способствует информированию 
женщин, и поддержке семей, выпуская буклеты и 
противодействуя «одиночеству и изоляции», по-
могая понять, что другие люди тоже проходили 
через это.

достижения медицины, парамедицинские 
и этические аспекты при оказании медицинской 
помощи эволюционировали в последние годы. 
подходы к решению неоднозначных вопросов в 
медицине, знакомство с международным опытом 
и подготовка специалистов к оказанию не только 
качественной, но и чуткой помощи, экономи-
ческая поддержка может изменить отношение 
общества к прерыванию беременности, в том 
числе и при впр плода, и обеспечить правовую 
защиту медицинских работников, опираясь на 
обновление нормативно-правовой базы. неза-
конные аборты являются проблемой для обще-
ственного здравоохранения, требующие всесто-
роннего рассмотрения и решения. несмотря на 
то, что действия направленные на популяризацию 
планирования семьи и оказания услуг по охране 
репродуктивного здоровья привели к снижению 
числа абортов, но вопросы прерывания бере-
менности в связи с впр плода в сроках более 22 
недель остаются актуальными и требуют всесто-
роннего подхода. для медицинских учреждений 
аборты по медицинским показаниям являются 
особой проблемой в силу этических и профес-
сиональных дилемм, действующей нормативно-
правовой базы, поздней диагностикой впр плода, 
а также психическим и физическим состоянием 
женщины и семьи и тяжестью выбора принятия 
решения [28, 30].

Выводы

1. обоснована необходимость внесения 
поправок в нормативно-правовую базу регла-
ментирующую процедуру прерывания беремен-
ности в сроке более 22 недель в связи с пороками 
развития плода в контексте опыта других стран и 
регионов. 

2. психологические, этические и эконо-
мические аспекты при оказании всесторонней 
поддержки матери и семье требуют дальнейшего 
изучения.
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prezentare de Carte

E vorba de o carte dedicată profesorului 
universitar, doctorului habilitat în ştiințe medicale 
constantin Ețco, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de 
la naşterea savantului. cartea e scrisă de liviu belâi 
din terebna Edinețului, „vatra merelor domneşti”, 
un aristocrat al scrisului, om cu „condei simpatic”, o 
vorbă a lui Eminescu. denumirea cărții nu e întâm-
plătoare, protagonistul ei a demonstrat calități înalte 
de om de ştiință şi de pedagog, pasiune neobosită 
şi slujire cu devotament profesiei alese, abnegație 
în muncă, perseverență în atingerea scopurilor 
urmărite. Este omul care şi-a dedicat viața ştiinței 
şi serviciului ocrotirii sănătății, devenind figură 
proeminentă a sistemului de sănătate. 

Constantin Ețco a fost discipolul renumi-
tului medic Nicolae Testemițanu, cel mai bun 
pe atunci specialist în domeniul medicinii sociale, 
creator de şcoală ştiințifică în domeniu, abil mode-
lator de personalități, stejar al neamului, dascălul 
care i-a marcat viața, i-a deschis calea în ştiința 
mare, l-a făcut să cunoască fericirea creației. nicolae 
testemițanu avea convingerea că mişcă societatea 
înainte oamenii de valoare, cu iubire de neam, era 
cunoscut şi prin faptul că trimetea pe cei mai buni 
medici din republică să facă studii în marile centre 
ştiințifice în domeniu din uRss, de unde se întorceau 
cu experiență bogată şi cu titluri ştiințifice. în 1965 
tot el a pus problema studierii la institutul de me-
dicină din chişinău a mai multor discipline în limba 
română (fapt pentru care ulterior a fost destituit din 
funcția de ministru). testemițanu a fost omul care a 
adus în medicină arta de a conduce, în care vedea 
cheia multor reuşite, rețete ale vieții de succes şi de 
valoare umană, promova ideea apropierii medicinii 
de locul de trai al oamenilor, în colectiv practica 
modul prietenos de soluționare a problemelor, bazat 
pe încredere reciprocă şi pe libertatea lăuntrică a 
fiecărui lucrător de a lua decizii. 

după ce a fost destituit din funcția de minis-
tru, umilit şi marginalizat, testemiţanu i-a adunat 
pe cei mai apropiați colaboratori, printre care şi pe 
constantin Ețco, şi le-a spus: „să ne ştim în primul 
rând oameni”, „lupta a fost pierdută, războiul însă 
nu”; „Ei nu-şi dau seama că au făcut din noi o punte 
pe care o să meargă alții”. într-adevăr, din acel stejar 
al neamului s-a făcut o punte rezistentă pe care au 
păşit mulţi, printre care şi constantin Ețco. munca 
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lui nicolae testemiţanu n-a fost zădarnică, valorile 
create de el în medicina autohtonă, în sistemul de 
sănătate au semnificaţia de tezaur naţional. graţie 
lui medicina din moldova s-a ales cu un sistem de 
pregătire a cadrelor ştiinţifice bine pus la punct. 
Avea mai multe percepte ale vieții, valabile şi azi : 
„să trăieşti astfel încât raportul dintre ce ai realizat 
şi ce ştii să fie unul cât mai mare”. Pe parcurs ne vom 
convinge de veridicitatea afirmației  „Personalitățile 
cresc printre personalități”. 

Cartea este scrisă cu colțul inimii, la lumina 
lămpii amintirilor. Aşa se scrie şi tot aşa se citeşte o 
carte adevărată dedicată vieții. cartea are puternice 
valențe istorice, cheamă la reflecții adânci. Autorul ei 
timp de câțiva ani a orânduit, sucit, răsucit şi împletit 
cu iscusință, ca împletitorii de lozie de la horodişte, 
notițele fugare ale lui constantin Ețco, amintirile 
membrilor familiei, ale prietenilor, colegilor de ser-
viciu, cunoscuților protagonistului, a multor somități 
medicale, incluzând şi date de arhivă, fotografii de 
epocă, alte informații descoperite de el prin cot-
loanele istoriei timpului, împletind sorțile multor 
oameni, scoțând în prim plan activitatea eroului, 
mărgăritarele de gândire ale oamenilor, reuşind în 
final să obțină un roman biografic de zile mari, un 
roman fluviu, vorba lui constantin stere, care se 
citeşte cu răsuflarea tăiată, mai ales dacă îl citeşti 
precum a fost scris la lumina lămpii amintirilor. 

Munca titanică depusă de Liviu Belâi poate 
fi asemuită cu lucrul constructorilor podului sus-
pendat de peste Dunăre de la Brăila, care timp de 
vreo 5 luni cu ajutorul unor suveici sofisticate care 
aleargă de la un mal al dunării la celălalt, distanță 
de peste doi kilometri, ducând cu ele un fir de oțel 
supradur pe care îl tot răsucesc ca în final să obțină 
un cablu enorm, cu grosimea de 60 cm, în stare să 
sprijine pe 4 piloni de beton armat, înalți de 192 m, 
un pod de aproximativ 100 000 tone greutate, şi să-l 
țină suspendat garantat cel puțin 120 de ani.  

Cartea „Constantin Ețco – magul din țara 
gorunilor” mi-a răvășit sufletul, citind-o am cu-
noscut insomnia amintirilor. Este scrisă despre un 
coleg al meu, parcă îl văd în față, cu mersul lui lent 
şi încet, ca şi cum dictat de proverbul „mergi încet, 
ajungi departe”, mers care lăsa impresia că îşi repar-
tiza eforturile pe un parcurs lung al vieții, cum fac 
de obicei alergătorii de distanțe mari. Am lucrat cu 
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dumnealui într-o instituție 17 ani, dintre care 6 ani 
într-un birou. cu toate acestea trebuie să recunosc 
că l-am cunoscut îndeaproape abia acum, după 
citirea acestei cărți. de ce? discutam cu dumnealui 
practic numai pe chestii de serviciu. motivele au 
fost probabil similare pentru ambii. Pe cine putea 
să-l intereseze faptul că tatăl meu, maxim, în 1950 a 
fost judecat nevinovat pe 25+5 ani şi dus la Kolâma 
la scos aur, pedeapsă mai mare ca aceasta fiind doar 
glonțul enkavedist în ceafă, şi că în lagăr deținuților 
porția zilnică de zahăr (9g) li se măsura cu un glonț, 
ca să nu uite…, că bunica mea de pe mamă, Elena 
ghindă, bulgăroaică, în ’49, la vârsta de 73 de ani a 
fost ridicată noaptea din casă împreună cu nora ei, 
pentru faptul că „ținea 2-3 vaci”, şi dusă „dobrovoleț” 
(voluntar) în siberia la tăiat pădure. la fel s-a întâm-
plat şi cu bunicul Arhip holban, de 65 de ani, şi cu 
fiica lui maria şi ginerele teodor clichici, luându-li-se 
la toți casele şi bunurile. Ambii bunici au rămas în pă-
mântul înghețat al siberiei. Au dus-o insuportabil de 
greu cei duşi în siberia, dar nici viața celor de acasă 
nu era mai dulce. mama, Alexandra, rămasă singură 
cu 6 copiii nu era primită la lucru în colhoz, impusă 
să dea impozite mari la stat, numai carne trebuia să 
dea 120 kg anual, păstrez o chitanță care confirmă că 
a dat la stat 360 kg de carne pentru 3 ani, un tăuraş 
crescut de noi, copiii. stăruie şi acum în memorie o 
seară urâtă de decembrie, fără ştirea mamei am prins 
două vrăbiuțe ce se aciuase sub streaşina bucătăriei 
şi le-am copt la un foc afară, rămânând în cele din 
urmă total dezamăgit de cantitatea de carne furniza-
tă de aceste vietăți. mâncarea de bază ne era borşul 
cu păsat cu verdețuri şi cu câteva steluțe de ulei pe 
suprafață. Am tras şi mult frig. o dată mi-a venit 
ideea să fur două buzunare de cărbuni de la şcoală. 
dar am fost prins. A fost o tărăşenie… Probabil că 
şi dumnealui avea în memorie întâmplări asemă-
nătoare, dar nu găsea de cuviință să se plângă pe 
soartă şi nu simțea nevoia să fie jelit, astfel că evita 
discuții la tema dată. Apoi ambii aveam sarcini mari 
de îndeplinit. o dată mi-a mărturisit că atunci când 
oboseşte schimbă activitatea, trece la o altă, care-l 
cheamă, aceasta fiind o explicație a productivității 
muncii lui. i-am răspuns că şi eu procedez la fel, ba 
mai mult, la lot lucrez cu două sape, pe când una 
lucrează, cealaltă se odihneşte. dumnealui s-a uitat 
chiorâş la mine şi a zâmbit blând. o dată ne-am 
amintit de clubul universității de medicină aflat în 
incinta bisericii „sfântul ierarh nicolae” din apropi-
ere şi am râs de vorba unui dănțuitor mucalit: „cu 
cât eşti mai departe de dumnezeu, cu atât eşti mai 
aproape de Rusia”. 

Constantin Ețco era un om mărinimos. 
medicul gheorghe baciu îl numea Constantin Mă-
rinimosul. i-a ajutat pe mulți să-şi publice lucrările 

ştiințifice, cărțile… Şcolii din horodişte i-a dăruit 
un calculator, un laptop, o parte din Premiul de 
stat. Ajuta pe cei aflați la suferință, la piață când 
se ducea se străduia să cumpere produse de la 
bătrânelele care stăteau dosite pe la colțuri, fără ca 
să se târguiască cu ele. Era un om al bunei-cuviințe, 
al cuvântului îngrijit, al faptei bune, al muncii, mai 
pe scurt, om al lui dumnezeu. niciodată nu folosea 
cuvinte necuviincioase sau provocatoare de ceartă, 
când cineva folosea cuvinte tăioase, el îl probozea 
cu un zâmbet dojenitor, dar blajin, lucru care îi dez-
arma pe oponenți. Pe mine m-a impresionat prin 
faptul că era ordonat în lucru. Pe masa dumnealui 
şi în dulapuri lucrurile totdeauna erau aranjate cu 
acuratețe, exemplu demn de urmat pentru mine. 
Zicea criticul literar mihail dolgan că ordinea de pe 
masa cercetătorului reflectă întru totul ordinea din 
capul acestuia. ieşeam din încurcătura în care mă 
punea aforismul zicând că seamăn lui diogene, filo-
soful care trăia într-un butoi. într-o dimineață acesta 
s-a trezit cu împăratul ițindu-se în butoi: „cu ce aş 
putea să te ajut, diogene?” „cu un singur lucru, să 
vă dați într-o parte ca să pot privi soarele libertății”. 
totdeauna am dat prioritate libertății.

cât am activat la consiliul național pentru 
Acreditare şi Atestare (cnAA), totdeauna rămâneam 
uimit de solidaritatea medicilor, ei niciodată nu şi-au 
permis să „scoată gunoiul din casă public”. Explicam 
fenomenul prin înțelepciunea lor, la medicină se 
duceau cei mai buni absolvenți ai şcolilor medii cu 
o cunoaştere bună a fizicii şi matematicii, discipline 
care învață a judeca. Exemplu servindu-mi colegul 
meu de şcoală, Alexei cârlig (chirlici), în şcoală mo-
del de elev conştiincios şi bun la învățătură, care a 
îmbrățişat profesia de medic. Profesorul Ețco rămâ-
nea surprins că eu îi cunosc pe mulți medici. odată 
vorbindu-i de un cunoscut de la medicină, dumnea-
lui s-a mirat: „l-ai cunoscut şi pe mihai ojovan?” (un 
om drag lui). în timpul studiilor la dubna, deseori 
călătoream împreună cu medici care-şi făceau doc-
toratul la moscova, de la care am auzit multe cuvinte 
frumoase despre nicolae testemițanu. Pe mulți i-am 
cunoscut grație colegului Alexei cârlig, care-şi făcea 
doctoratul la moscova şi locuia în căminul în care 
trăiau doctoranzii medicinişti din moldova. Atunci 
am descoperit că medicii în majoritatea cazurilor 
sunt dublați de omul de cultură, mai mult, unii din 
ei scriu poezii, alții cântă sau interpretează melodii la 
instrumente muzicale. nu este întâmplător faptul că 
prin spitalele noastre întâlneşti colțişoare dedicate 
medicilor consacrați.

Cine este Constantin Ețco, magul din țara 
gorunilor? un basarabean ca mulți alții. s-a năs-
cut la 22 iulie 1941, în satul horodişte, călăraşi, o 
localitate veche (atestată în 1420 într-un hrisov al 
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lui Alexandru cel bun), unde trecutul (bisericuța de 
lemn, cetatea geto-dacă de pe culmea Pleşa…) se 
împleteşte cu prezentul şi cu viitorul. o localitate 
blagoslovită de dumnezeu. 

soarta nu-i prevestea nimic viitorului medic. 
când s-a născut prin părțile acestea era război, 
ploua cu gloanțe, bombele cădeau ca fructele din 
pom… în 1944 tatăl lui, Petru Ețco, aflat în Armata 
Română, cade prizonier şi dus în siberia. costică 
şi-a văzut părintele abia peste 11 ani. Am simțit pe 
pielea proprie ce înseamnă să te obijduiască cu-i 
nu-i este lene, ştiind că n-o să dea ochii cu tatăl 
tău. cu toate acestea a fost un copil cu noroc, din 
horodiştenii luați la război s-au întors acasă doar 
câțiva. Băiatul a crescut cu mama Sofia. Ea î-a 
fost înger păzitor, l-a învățat de mic să muncească, 
să-şi câştige existența, de la ea costică a moştenit 
bunătatea sufletească. de educația băiatului se 
mai ocupa şi bunicul din partea mamei, ion danu. 
El l-a învățat să lucreze pământul, să țină coarnele 
plugului, să ascută haragii… la vârsta de 7 ani 
i-a dat să înhame caii şi să dea cu grapa ogorul 
proaspăt arat. dar odată cu deprinderea de a 
munci, stăpânirea culturii muncii, băiatul însuşea 
şi filosofia populară a vieții, vorba lui Eminescu, să 
calce cu picioarele pe pământ şi să lase urme pe el, 
permanent să-şi ascută mintea, să fie inventiv, să-şi 
câştige bucățica de pâine şi să-şi clădească destinul 
în sudoarea frunții şi să nu uite, să-şi asculte glasul 
interior, care este a celui de sus. chiar şi pe nicolae 
testemițanu l-a urmat după ce şi-a ascultat chema-
rea inimii. învățătura părintelui a venit mai târziu, 
după eliberarea acestuia din gulAg. din copilăria 
grea costică s-a ales cu o calitate de excepție – 
înțelepciunea. minte ageră, el a împletit sfaturile 
înțelepte a celor apropiați într-un mănunchi rezis-
tent, care i-a permis să treacă cu bine prin hățişul 
nevoilor şi sărăciei postbelice. A însuşit şi o lecție 
de viață asemănătoare celeia a lui Zoroastru - să fie 
receptiv la durerile altora, să nu obijduiască pe ni-
meni şi să nu permită altora să-i obijduiască pe cei 
slabi, să fie săritor la nevoie. în felul acesta baştina 
a lăsat urme adânci în subconştientul băiatului.

Are nichita stănescu o vorbă: „bine ai venit 
pacoste de una singură”. dar n-a fost să fie, războiul 
a venit cu întreaga cutie a Pandorei: pandemii, foa-
mete, deportări, colectivizare… costică a înfruntat 
stoic aceste greutăți.

Foametea. m-am născut în Anul Foametei. din 
cei născuți în acel an doar cca 2% au supraviețuit, eu 
fiind unul din cei fericiți. când ne duceam cu vitele 
la păscut, copiii povesteau lucruri care de care mai 
straşnice, cum cineva a găsit într-un pateu o unghie 
de om, cum altcineva a fost ademenit la chişinău 
într-un beci, unde a văzut oameni spintecați pentru 

a fi consumați, dar a reuşit să fugă. Acasă la noi se 
povestea despre un coleg de şcoală al fratelui mai 
mare dumitru, pe nume iacobaş, pe care părinții 
l-au tăiat şi l-au pus la cazan. unul din vecinii acestui 
nenorocit băiețel, vasile buşmachiu, mi-a povestit 
mai târziu cum în acei ani de foamete, copil fiind, 
se ducea la moscova şi cerşea huci de pâine, pentru 
a hrăni familia, ca dânsul erau mulți. călătorea zile 
întregi pe vagoane, dar nu acest lucru era cel mai 
greu, straşnic era când se întorceau cu sacii plini cu 
„merinde”, indivizi flămânzi şi hâtri stăteau pe podu-
rile pe sub care treceau trenurile cu căngi legate de 
funii şi încercau să anine sacii cu producte. o dată 
cangea s-a aninat de haina unui nenorocit, haina 
s-a rupt, dar el a căzut sub roțile trenului. tulburi 
timpuri erau pe atunci.

devine înțeleasă grija mamei sofia şi îndem-
nul ei dat fiului ca să nu se rețină la şcoală sau în 
altă parte, teama ca nu cumva cineva să-l ia şi să-l 
pună la cazan era una reală, auzise odată un individ 
zicându-i altuia: „uită-te la cârlănaşul cela”, arătând 
spre copilul ei. Atunci au dispărut mulți copii, unii au 
apucat calea vagabondajului, care până la urmă i-a 
dus la puşcărie. o mare tragedie umană. Educația de 
bază i-a dat-o mama sofia, care pe lângă dragoste 
şi mângâiere, deprinderea de a munci, nu i-a lăsat 
ca sufletul să crească în paragină, l-a învățat filosofia 
vieții omului pățit: „om şi bun creştin să fii în viață, 
să te porți omeneşte şi cu cei răi, că bojica le vede şi 
le pune la locul lor pe toate”. (îmi aduc aminte cum 
mama mea, Alexandra, tot pe timpurile celea, mă 
învăța să trăiesc cu gând bun, cu cuvânt bun, cu 
faptă bună, să nu fac rău nici puiului de şarpe, chiar 
în timpurile cele mai critice, ea rămânea optimistă, 
zicând „că n-are să fie totdeauna aşa, e-he-he, încă în 
câte feluri are să se schimbe lucrurile”). mama sofia 
a avut grijă ca băiatul să pornească de la început pe 
calea cea dreaptă a vieții - să trăiască cu demnitate 
şi să urmeze valori morale înalte. 

Școala. în basarabia din 1812 până în 1918 n-a 
existat nici o şcoală cu predare în limba română. în 
primul an al unirii, 1918, grație strădaniei profesoru-
lui ardelean onisifor ghibu, cu ajutorul statului şi al 
populației, în basarabia au fost deschise 800 de şcoli 
şi tipărite 100 000 de abecedare şi lumea a pornit 
în masă spre carte. Amintirile din copilărie ale lui ion 
creangă a trezit în mulți oameni interesul față de 
carte. creangă urcă copiii în copacul de cireş, care 
dă primul fruct al anului, aşteptat şi mult dorit de 
toți copiii, dar de fapt el îi urcă în Pomul cunoaşterii, 
miraculosul Pom care lărgeşte orizonturile omului. 
Amintirile au fost cele care au trezit interesul față de 
ştiință şi de zori mai senine a copiilor mai dezghețați, 
cum au fost nicolae testemițanu, sergiu Rădăuțanu, 
frații gemeni vsevolod şi sveatoslav moscalenco… 
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la 1 septembrie 1947 costică, la vârsta de 6 
ani, păşeşte pragul şcolii de 7 ani din horodişte, pe 
care o absolvă în 1954, după care îşi continuă stu-
diile în şcoala de 10 ani din Pârjolteni (1954-1957). 
se trăgea la carte şi învăța bine, condițiile de viață 
precare, însă, l-au impus să facă o pauză. se anga-
jează la început casier la gospodăria silvică din sa-
dova (1957-1958), apoi contabil la fabrica de vin din 
călăraş (1958-1959). (îmi amintesc cum din cauza 
sărăciei voiam să las şcoala şi să mă fac strungar la 
oi şi numai tactul mamei m-a orientat spre şcoală). 
se hotărăşte apoi să-şi continuă studiile la Şcoala 
medicală din tiraspol (colegiul de medicină în lim-
bajul de azi) (1959-1962), îmbrățişându-si profesia 
din floarea tinereții. Alegerea drumului în viață a 
fost una conştientă. după absolvirea colegiului este 
înrolat în armată în calitate de felcer (1962-1964). la 
demobilizare nu izbuteşte să se înscrie  la  exame-
nele de admitere la institutul de medicină. se vede 
nevoit să se angajeze în calitate de felcer la fabrica 
de încălțăminte Zorile, chişinău, unde lucrează un an 
(1965), pregătindu-se totodată serios de examenele 
de admitere.

dar cum orânduieşte dumnezeu lucrurile nu o 
poate face nimeni altul. În 1965 susține examenele 
de admitere la Institutul de Stat de Medicină din 
Chișinău (azi universitatea de stat de medicină şi 
Farmacie Nicolae Testimițanu (usmF)), la Facultatea 
Medicina Curativă. în perioada 1965-1971 îşi face 
studiile aici. Era mult mai în vârstă decât majori-
tatea studenților de curs, dar avea deja o lege a 
vieții însuşită: să nu te laşi prins de valul rutinei, de 
browniana zilei, să te mişti înainte. s-a pus vârtos 
pe muncă (trebuia să recupereze handicapul de 
vârstă), fiind conştient că numai munca sistematică 
poate să-i asigure succesul. în scurt timp devine unul 
din cei mai buni studenți, eminent la învățătură. A 
ştiut să-şi valorifice la maxim vocația şi potențialul 
intelectual. 

în anii de studenție a manifestat şi abilități 
manageriale şi de activist obştesc, aducându-şi 
viața personală în deplină armonie cu cea socială. 
lectorii observând că este un student stăruitor la 
carte, harnic, cu cei şapte ani de acasă, omenos şi 
onest, inteligent, înțelept, inventiv, răbdător - ducea 
lucrurile la bun sfârşit, au început să-l antreneze 
în activități obștești. deprins de acasă cu munca, 
şi nedeprins a răspunde „nu” a acceptat de la bun 
început. muncea cu pasiune şi dăruire de sine şi 
în cazurile acestea. inițial a fost ales preşedinte al 
comitetului sindical al studenților de la curs, apoi 
al tuturor studenților (1967-1971), preşedinte al 
cercului ştiințific studențesc Medicină Socială și 
Organizarea Ocrotirii Sănătății (1968-1971), la care 
au participat sute de studenți cu raporturi ştiințifice. 

în noua ipostază s-a ciocnit cu o mulțime de noi 
probleme: asigurarea studenților cu loc în cămin, 
cu foi la casele de odihnă, funcționarea eficientă 
a cantinei studențeşti, aplanarea conflictelor care 
apăreau… dar munca îl înnobila, găsind în noile 
activități o rețetă a fericirii: viața devine mai plină şi 
mai fericită atunci când îi serveşti pe alții.

După absolvirea Universității și angajarea 
la lucru, sarcinile obștești au început să curgă 
ca din cornul belșugului, până la sfârșitul vieții. 
A fost medic-şef şi comandant al detaşamentului 
studențesc regional din moldova (1971-1977, 1985), 
vice-decan al Facultății de Medicină Generală (1990-
1993), decan al Facultății Studii Postuniversitare (prin 
masterat, doctorat şi postdoctorat) (1993-2000), 
membru al senatului universitar (1995-2013), 
vicepreşedinte al Ligii medicilor din Republica  mol-
dova (1998-2017), membru al consiliului de experți 
al ministerului sănătății (2001-2012), membru al 
consiliului de administrare a Şcolii de management 
în sănătate Publică (2005-2015), membru al consi-
liului de administrare a companiei naționale de Asi-
gurări în medicină (cnAm) (2005-2015), fondează şi 
este primul preşedinte al asociației Economie, mana-
gement și psihopedagogie în medicină. (2000-2017), 
consultant ştiințific, recenzent la o mulțime de teze 
de doctorat, preşedinte al seminarului ştiințific în 
domeniul său. A îndeplinit până şi funcția de asesor 
popular în judecătoria populară din chişinău. 

La Universitate a cunoscut-o pe Ludmila 
Bunduchi, o studentă eminentă. se vede că cel 
de sus a orânduit astfel lucrurile ca drumurile vieții 
lor să se încrucişeze şi ei să-şi facă cuib unul în su-
fletul altuia. A cerut-o în căsătorie. nunta au jucat-o 
la horodişte într-o zi de toamnă târzie cu ploaie şi 
ninsoare, într-un cort. ca oamenii să nu calce în 
glod, pe cărăruşele din curte şi în cort s-a aşternut 
rumeguş, care, la lumină becurilor, păreau cărări ar-
gintii împrăştiate de lumina lunii pe valurile mării, o 
binecuvântare dumnezeiască la lansarea pe valurile 
vieții a corăbiei noii familii. ce coincidență, mireasa 
avea o biografie asemănătoare cu cea a mirelui. 

În 1971 Constantin absolvă cu mențiune 
facultatea de Medicină Generală a USMF şi, după 
ce s-a manifestat ca bun lector la colegiul de medi-
cină republican, a fost invitat să lucreze la catedra 
la care activau somități ca nicolae testemițanu, 
moisei ghetman, vladimir Kant, ion Prisăcaru, Eu-
gen Popuşoi şi alți  oameni vrednici de pomenit, 
de la care a prins gustul cercetării şi a învățat că 
„nu zeii sunt cei care ard oalele”. s-a manifestat 
de la bun început ca un lucrător înțelept, respon-
sabil, ambițios, bine intenționat, perseverent (o 
altă lecție a vieții însuşită de acasă - perseverența 
învinge orice obstacol), executant disciplinat, 
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care îşi îndeplineşte obligațiile creativ, lucrător cu 
inițiativă, hotărât în luarea deciziilor, perfecționist 
(permanent caută să-şi ridice calificarea). chiar în 
primul an de activitate participă la lucrările unei 
conferințe ştiințifice unionale la minsk. Raportul 
tânărului cercetător din moldova a trezit interesul 
auditorului, dumnealui fiind premiat. A activat 
în usmF ca asistent (1971–1973), lector superior 
(1973-1987), conferențiar universitar (1987-1993), 
obținând şi titlul respectiv (1989), profesor univer-
sitar (1993-1997), obținând şi titlul respectiv (1994), 
şef de catedră (1997-2017). 

În perioada 1974-1978 urmează doctora-
tul, cu frecvenţă redusă, având norocul şi onoarea 
să fie primul discipol-doctorand al lui nicolae 
testemițanu. capacitățile creative ale discipolului de 
îndată au dat colț, ca sămânța din solul reavăn sub 
acțiunea razelor dătătoare de viață ale soarelui. în 
1979 susține teza de doctor în medicină, iar în 1992 
pe cea de doctor habilitat în medicină, prinzând ast-
fel rădăcini adânci în mediul universitar şi devenind 
ostaş devotat al reputatei cetăți medicale. 

Știința noastră medicală are istorie și are 
personalități, zicea nicolae testemițanu, organi-
zând în 1975 la universitate un muzeu al medicinii 
(care azi îi poartă numele). E bine ca generația de 
azi să ştie că spitalul clinic Republican, spitalul 
oncologic, centrul ocrotirii sănătății mamei şi co-
pilului…, spitalele orăşeneşti, raionale, comunale, 
asistența medicală specializată, ambulatoriile şi 
punctele medicale nu au apărut de la sine, ci în re-
zultatul muncii asidui a multor predecesori generoşi 
şi vizionari, dintre care au fost nicolae testemițanu, 
chiril draganiuc … 

Constantin Ețco a primit cu destoinicie 
ștafeta dascălului său, a dus la bun sfârşit mai 
multe proiecte ale lui, a inițiat altele noi. în 1992 
introduce în usmF studiile postuniversitare spe-
cializate – rezidențiatul. Având simțul noului, în 
1997 fondează catedra Economie management 
şi Psihopedagogie în medicină, îndeplinind funcția 
de şef al catedrei până la sfârşitul vieții. 

În calitate de șef de catedră (1997-2017), 
dar și de conducător de doctorat, s-a manifestat 
ca un om dintr-o bucată: competent, bun, binevo-
itor, blând, omenos, generos, harnic, disciplinat, 
punctual, corect, om al cuvântului, cumpătat, 
înțelept, înțelegător, politicos, grijuliu, optimist, 
plin de viață, cu suflet mare şi luminos, iubitor de 
oameni, săritor la nevoie, promotor al binelui, fără 
ifose …, un om  dedat cu trup şi suflet ştiinței şi 
învăţământului medical. Era de o rară modestie. 
la o lansare de carte a unui coleg la biblioteca 
„onisifor ghibu”, când a intrat pe uşă, muzicanții, 
recunoscându-l, i-au cântat un marş: „constantine, 

constantine…”. i-au dat lacrimile, s-a pierdut cu 
firea, nu se aştepta la aşa ceva. 

Pedagog iscusit, constantin Eţco dădea dovadă 
de calități organizatorice şi de simţ gospodăresc 
deosebite, capacitate mare de mobilizare proprie 
şi a colaboratorilor săi. Avea atitudine binevoitoare 
şi plină de respect față de colaboratori. Răbdător 
şi tolerant, îşi păstra echilibrul sufletesc în orice 
circumstanță, permanent se străduia să fie în ar-
monie cu sine şi cu ceilalți. Educa prin exemplul 
propriu, în spatele căruia se afla multă muncă şi 
experiență de viață, având cerințe mari față de sine, 
acest lucru dându-i putere de convingere. Pacifist, 
în relațiile cu subalternii se conducea de precepte 
pedagogice, filosofice, biblice…: „Fă la început ca 
mine, apoi fă mai bine ca mine”; „cele bune să se 
adune, cele rele să se spele”… nu ținea la mânie. în 
relațiile cu colaboratorii era deschis, comunicabil, 
flexibil, aplana cu inteligență situațiile conflictuale 
apărute, nu ridica vocea, avea talentul nu numai 
de a asculta oamenii, ci şi de a-i auzi. toate aceste  
calități i-au permis să adune în jurul său un colectiv 
harnic şi să creeze o atmosferă colegială, de echipă. 
în colectiv ştia să atragă şi să convingă colaboratorii, 
să le insufle încredere în propriile puteri, folosind 
abilitățile intelectuale, motivaționale şi voliționale 
ale colaboratorilor, luând totodată în calcul intere-
sele fiecăruia, acordându-le colaboratorilor şansa 
de a se manifesta şi a se afirma, stimulându-i în 
suişul lor profesional, dovadă fiind cele 40 de teze 
de doctorat susținute sub îndrumarea dumnealui. 
catedra a devenit astfel o adevărată forjerie de cadre 
medicale, făcând onoare instituției şi țării. 

Știa ce are de făcut pe drumul ştiinței şi al 
educației medicale, intuiția, spiritul de observație, 
experiența vieții nu l-au dezamăgit niciodată. Avea 
darul de a vedea esența lucrurilor, de a privi proble-
mele ce-i stăteau în față de la înălțime, abordându-le 
strategic. Pentru ca sarcinile să fie realizate la timp, 
ierarhiza problemele, o parte de împuterniciri le 
delega subalternilor, avea încredere în ei şi le oferea 
libertate în dezvoltare şi în luarea de decizii, lucru 
care îi disciplina. Dădea dovadă de o disciplină 
interioară impecabilă, ducea la bun sfârşit orice 
lucru de care se apuca, nu suporta lucrul făcut în 
grabă sau de mântuială. îşi organiza activitatea 
zilnică astfel ca să reuşească tot ce planificase, să 
nu rămână nimic pentru a doua zi. Promova cultura 
muncii oneste şi responsabile pe puterea fiecăruia, 
cultiva în colectiv spiritul de echipă, se străduia să 
canalizeze activitatea fiecăruia spre atingerea sco-
pului general astfel ca rezultatul cumulativ să fie 
unul cu plusvaloare sinergetică. Făcea tot posibilul 
ca să elimine conflictul şi stresul din colectiv, relațiile 
cu colectivul era unul cu feedback, fiind conştient 
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că succesul colectivului e în strânsă legătură cu suc-
cesul fiecărui membru, motivându-şi colaboratorii 
economic şi moral-spiritual. 

Pe atunci lipsea literatura de specialitate 
în limba  română. ca să facă față provocărilor, îm-
preună cu colaboratorii au elaborat, scris şi editat 
monografii, manuale, compendii, suporturi de curs, 
dicționare, ghiduri, tehnici de învățare eficientă, 
îndrumare metodice, materiale didactice, metode 
interactive de instruire, metode de consiliere şi de 
comunicare cu pacienții, numai simpla enumerare 
a cărora ar ocupa spații întregi, într-un cuvânt au 
creat întreaga bază metodologică şi metodică ne-
cesară pentru instruirea studenților, masteranzilor, 
doctoranzilor, medicilor-cursanți. Şi aceasta într-un 
timp record, în 2006 editează cartea Management în 
sistemul de sănătate (864 pag.), la care a fost autor 
şi coordonator, o carte de pionierat în Rm, care a 
devenit o carte de căpătâi pentru specialiştii din 
domeniu, în mod deosebit pentru conducătorii 
sistemului de ocrotire a sănătății şi cei ai instituțiilor 
medicale, această carte fiind un minunat şi durabil 
monument al profesorului Ețco. Accentul punându-
se pe psihopedagogie, disciplină menită a întregi 
pregătirea viitorilor specialişti. un medic veritabil 
trebuie să cunoască elementele de bază ale pe-
dagogiei şi psihologiei, să ştie cum să stabilească 
relații cu oamenii. Formula succesului medicului e 
să-i placă profesia şi să iubească oamenii, să fie în 
stare să ia aproape necazurile lor. medicul e dator 
să prescrie pacientului medicamentul necesar, dar 
mai întâi de toate el trebuie să câştige afecțiunea 
pacientului… dacă rețeta nu ajută, zic medicii cu 
experiență, să sporească … doza de afecțiune şi de 
ataşament față de pacient. Acestea erau şi principi-
ile de care se conducea profesorul Ețco, de aceea 
el considera necesar ca viitorii medici să fie inițiați 
în domeniul psihologiei şi pedagogiei, să posede 
abilități de psiholog şi de pedagog, profesia le-o 
cere. la acestea se mai adăuga studierea legislației 
în activitatea medicală. Asistența medicală este un 
proces dinamic şi cere perfecționarea continuă a 
medicilor, ca ei să posede competențele noi cerute 
de piața muncii şi să facă față provocărilor. de aceea, 
cadrele medicale periodic trebuie să treacă cursuri 
de perfecționare. Pentru toate acestea a introdus 
cursuri de instruire, perfecționare şi de reciclare în 
psihopedagogie pentru studenți, masteranzi, doc-
toranzi, asistenți, lectori, alte categorii de lucrători 
medicali, cultivându-le acestora dragostea față de 
profesia aleasă, față de oameni, de țară, întărindu-le 
astfel aripile proprii pentru a se realiza profesional, 
a parcurge cu destoinicie calea vieții. 

Constantin Ețco își dădea bine seama că 
procesul didactic și științific trebuie realizat la 

nivel mondial, de aceea şi-a antrenat colectivul 
în proiecte didactice şi de cercetare naționale şi 
internaționale, se străduia ca lucrătorii să fie la cu-
rent cu noutățile de ultimă oră, să asimileze noile 
tehnologii din domeniu. în acest scop înființează 
în 2003 revista ştiințifico-practică Sănătate publi-
că, economie și management în medicină, al cărei 
redactor-şef a fost până la sfârşitul vieții, promovând 
pe paginile publicației înalte idealuri ştiințifice şi 
culturale. catedra colabora cu peste 50 de instituții 
de profil, organiza seminare, conferințe ştiințifico-
practice cu medicii din raionale republicii, conferințe 
ştiințific naționale şi internaționale. Receptiv la tot 
ce-i nou, mereu venea cu idei inovatoare, manifesta 
creativitate în atingerea scopurilor. 

în 2011 înființează un laborator ştiințific în do-
meniu, contribuind astfel la propăşirea şi moderni-
zarea universității. dumnealui înțelesese că trebuie 
să meargă în pas cu timpul, efectua cercetări de 
anvergură în domeniul managementului sistemului 
de sănătate, a fost inițiatorul şi promotorul proce-
sului de implementare a asigurărilor obligatorii de 
asistență medicală în Rm, reaşezarea medicinii pe 
principiile economiei de piață, luarea în calcul a 
existenței unui mediu concurențial, a participat la 
elaborarea politicilor şi a strategiilor statului în do-
meniul dat, urmărind scopul funcționării eficiente 
a sistemului, creşterii eficienței muncii lucrătorilor 
medicali, sporirii calității serviciilor medicale pre-
state, atingerii unor standarde decente de calitate 
a vieții populației, creşterii nivelului de educație 
sanitară a populației. A participat la elaborarea bazei 
legislative (a Legii cu privire la asigurarea obligatorie 
de asistență medicală, a altor acte normative privind 
implementarea asigurărilor medicale obligatorii), 
contribuind esențial la consolidarea organizațională 
a sistemului de sănătate din moldova. considera că 
avuția cea mare a societății este sănătatea oameni-
lor şi că de aici trebuie să pornească orice reformă 
în medicină, ce cuprinde profilaxia, diagnosticul şi 
tratamentul bolilor. dar nu înainte ca reformatorul să 
se restructureze el însuşi. Perfecționarea sistemului 
a început-o cu instruirea conducătorilor instituțiilor, 
de competența şi operativitatea cărora depinde în 
primul rând succesul reformelor. la baza activității 
acestora trebuiesc puse principiile de organizare 
ştiințifică a muncii. instituțiile medicale trebuie 
să-şi organizeze activitatea conform principiilor 
manageriale, dând dovadă de responsabilitate 
socială şi etică în activitate. un management efici-
ent este dator să dea rețete şi formule viabile, atât 
pentru planificarea, realizarea, controlul şi evaluarea 
activităților lucrătorilor medicali, cât şi pentru folo-
sirea rațională a resurselor, gestionarea eficientă a 
mijloacelor financiare şi a tehnicilor şi tehnologiilor 
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medicale. Acest lucru permite previziunea direcțiilor 
de activitate, depăşirea provocărilor apărute. de-
monstrând astfel că managementul în medicina 
socială este concomitent şi ştiință, şi artă. 

Omul atunci devine fericit, când se reali-
zează profesional. Realizarea profesională însă se 
reuşeşte prin competență, prin solicitarea muncii 
sale de către societate (în caz contrar emigrează). în 
2005 se înființează în cadrul usmF Școala de Mana-
gement în Sănătate Publică (cu durata de învățământ 
de 2 ani), profesorul Ețco participând activ împreună 
cu colaboratorii săi la instruirea şi perfecționarea 
specialiştilor în domeniu, cultivându-le acestora 
dragostea pentru profesie, pentru cunoaştere. 

În munca sa nobilă profesorul Ețco atrăgea 
specialiști din diverse domenii. de exemplu, îm-
preună cu specialiştii din informatică, colaboratorii 
catedrei au elaborat concepția de dezvoltare a sis-
temului informațional medical, a prevăzut crearea 
unei infrastructuri dezvoltate (rețele de comunicații, 
calculatoare, alte mijloace tehnice, softuri etc.), 
realizarea în sistemul de sănătate a unei rețele com-
puterizate unice. Pentru aceasta s-a văzut nevoit să 
cuantifice şi să contabilizeze activitățile din dome-
niul medicinii, să elaboreze metode de acumulare, 
stocare, prelucrare, vizualizare (în formă de grafice, 
tabele…) şi diseminare a informației, crearea unui 
spațiu informațional universal de date medicale, 
uşor accesibil atât pentru factorii decizionali, cât şi 
pentru lucrătorii medicali, în parte şi pentru publicul 
larg. 

de menționat faptul că dumnealui nu avea 
numai funcție de șef de catedră, ci şi de lector, 
lecțiile căruia au fost frecventate de sute, poate 
mii de studenți, secundari clinici, masteranzi, 
rezidenți, doctoranzi, medici veniți la cursurile de 
perfecționare. în calitatea de conducător de doc-
torat a pregătit 36 de doctori şi 4 doctori habilitați 
în medicină (unii prin cotutelă cu specialişti din 
Franța). Pregătirea unei teze de doctorat cere 3-5 
ani, anual conducătorul de doctorat este obligat 
să-i acorde discipolului asistență în jur de 80–120 
de ore. ca să citeşti fiecare teză din scoarță în 
scoarță şi să pătrunzi în subtilitățile ei se cere un 
efort suplimentar. observăm că în această privință 
dumnealui a depus o muncă supraomenească. din 
2000 până la sfârşitul vieții dumnealui a activat şi 
în calitate de şef al Secției științe medicale la consi-
liul național pentru Acreditare şi Atestare (cnAA), 
secția cu cel mai mare volum de lucru. Pe parcursul 
întregii activități în cnAA a analizat peste 1600 de 
dosare. dar niciodată nu se plângea de aceasta. îmi 
amintesc cum în calitatea de secretar ştiințific am 
cerut de la colaboratori ca odată cu documentele 
pentru şedința comisiei de Atestare să pregătească 

şi ordinele privind acordarea titlurilor ştiințifice şi 
ştiințifico-didactice, precum şi dispozițiile privind in-
stituirea consiliilor ştiințifice specializate, lucru care 
cerea un efort substanțial suplimentar, astfel ca aces-
te documente semnate să fie eliberate destinatarilor 
chiar în ziua şedinței comisiei de Atestare (altădată 
ele se eliberau pe parcursul a 2-3 săptămâni după). 
Auzind despre aceasta, dumnealui a oftat, dar n-a 
zis nimic, văzând scopul nobil pe care-l urmăream. 
nu întâmplător se spune că în ştiință se rețin numai 
entuziaştii. Profesorul Ețco avea obiceiul să spună că 
suntem ceea ce lăsăm urmaşilor. Prin munca sa el 
şi-a slujit cu devotament neamul, fiind un exemplu 
demn de urmat. Faptele lui dau rod şi astăzi – sunt 
susținute teze de doctorat realizate sub îndrumarea 
discipolilor săi. 

de fapt, cartea e consacrată întregii familii 
Ețco, una consolidată, plină de dragoste, care îi 
era protagonistului sprijin şi sursă de inspirație, pe 
care a iubea şi o proteja. îmbina reuşit obiectivele 
profesiei şi cele ale familiei. Făcea totul pentru binele 
şi fericirea familiei, crea în casă o atmosfera încărcată 
de căldură, dragoste şi bucurie, când intra în casă 
necazurile zilei de muncă le lăsa dincolo de prag. 
în familie domina înțelepciunea şi discernământul, 
comunicarea era la cotă maximă, se înțelegeau din 
jumătate de cuvânt. considera familia una dintre 
valorile fundamentale ale civilizației, copiii prind 
aripi de zbor cel mai bine când sunt crescuți în cuibul 
familiei. Şi nepoțelele lui au prins aripi proprii sigure 
în familia bunicului. Au izbutit să facă multe fiindcă 
au mers umăr la umăr, n-au împărțit obligațiile în 
ale mele şi ale tale, ci şi le-a asumat cel care le poate 
face mai uşor şi mai bine.

Pe soţia dumnealui o cunoşteam bine, dat 
fiind că activa în comisiile de experţi ale cnAA. 
nu arareori dumneaei îi telefona pe la ora 11 şi se 
interesa de a mâncat mărul, insista ca între mesele 
de bază soțul să mănânce un fruct, la serviciu, de 
regulă, un măr. idee furată de mine, am început şi 
eu să mănânc zilnic la acea oră un măr. metafizica 
familiei au încercat s-o dezvăluie încă filozofii antici, 
dar nici până astăzi taina ei n-a fost descifrată. o 
familie fericită, zicea bernard  shaw în glumă, dar şi 
în serios, e un rai timpuriu. 

soția lui, Ludmila Ețco-Bunduchi, e tot „din 
țara stejarilor”, s-a născut în comuna buțeni, 
hânceşti, în familia directorului de şcoală Anton 
bunduchi. în septembrie 1945 tatăl ei a fost arestat 
la şcoală, chiar în timpul lecțiilor, şi dus „să se răco-
rească” în siberia, în faimosul lagăr de la vorkuta, 
de unde s-a întors după 12 ani de muncă silnică… 
noii stăpâni ai basarabiei „prețuiau” în mod deose-
bit oamenii intelectuali. bunăoară, directorul şcolii 
primare din băcioi, satul meu de baştină, constantin 
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condrat şi profesorul victor Andreev, tot de acolo, au 
fost condamnați la moarte prin împuşcare. Şi au fost 
mulți de aceştia. mama ludmilei, Ana, împreună cu 
dânsa, care avea 4 anişori, şi sora mai mare Elena au 
fost ridicate în noaptea din 5 spre 6 iulie 1949 şi duse 
la gara din chişinău şi ținute câteva zile în fața gării 
fără apă şi cu puţinele producte luate la repezeală, 
pe o arşiță teribilă, apoi urcate în bou-vagoane şi 
duse în siberia. Acel „ceas rău” a legat într-un fel 
soarta ei cu a neamului nostru: în acel furnicar de 
oameni disperați se aflau şi bunicii mei. 

mama Ana, prevăzătoare, a aşezat micul 
„duşman al poporului” în vagon într-un loc unde era 
ruptă o aşchie de scândură, ca să aibă mai mult aer. 
ca orice copil curios, ludmila privea prin crăpătură 
scândurii la cele ce se perindau prin fața ochilor. La 
un moment dat a văzut un lan de maci roșii, sim-
bol al uitării, parcă chemați de cel Rău să-i anunțe pe 
cei duşi să-şi uite obârşia, rădăcinile. norocul familiei 
bunduchi a fost că a nimerit în siberia „aproape” de 
tatăl lor, la o distanță de cca 4000 km, aşa-i „aproa-
pele” în acel ținut. îmi aduc aminte cum eu la băcioi 
ieşeam în nopțile cu lună plină şi priveam la astrul 
nopții şi îmi imaginam că tot în acelaşi timp se uită 
la lună şi tatăl meu, aflat la Kolâma, la o distanță 
de peste 10 000 km. în felul acesta comunicam cu 
părintele. Acest fapt real a ajuns mai târziu ca o 
imagine poetică în romanul lui nicolae dabija „tema 
pentru acasă”. 

deşi a cunoscut greul vieții Ludmila Ețco-
Bunduchi nu s-a lăsat înfrântă, a fost primul medic 
femeie din Rm care a susținut teza de doctor habi-
litat în domeniul obstetricii şi ginecologiei, poartă 
titlul de profesor universitar, devenind specialist 
recunoscut în domeniu, a ocupat şi funcția de direc-
tor al institutului de cercetări Ştiințifice în domeniul 
ocrotirii sănătății mamei şi copilului (2003-2010). 
Adevărații duşmani ai poporului nu şi-au dat seama 
că acel copil era plămădit dintr-un aluat genetic 
aparte. vorba ceea, verde-i bradul, verde-i stejarul, 
nu e cum o vrea duşmanul.

Peste ani doamna ludmila a plecat cu trenul la 
o conferință la moscova. În apropiere de Tighina 
a văzut un lan de maci roșii. brusc, în memorie i-a 
apărut aceeaşi secvenţă din copilărie, care i-a amintit 
de anii petrecuţi în siberia. de atunci ori de câte ori 
vede un lan de maci roşii i se face rău, amintirile îi  
răvăşesc sufletul. 

Anton bunduchi a fost un pedagog de o rară 
bunătate sufletească, pe de-asupra era şi un albinar 
vestit, fapt pentru care era supranumit „Omul de mie-
re”. în cinstea domniei sale Poşta moldovei a emis un 
plic şi un timbru cu imaginea apicultorului, iar după 
moartea sa locuitorii din buţeni, hânceşti i-au dat 
numele gimnaziului din localitate Anton Bunduchi. 

s-a stins din viață la 95 de ani, lăsând în urmă 50 
de familii de albine. obosit, a pus capul pe umărul 
bunului său ginere constantin Eţco şi a adormit… 

Iată ce-l învăța în timpul vieții tata-socru pe 
ginere: „Pe oameni îi leagă un trecut comun, oasele 
strămoşilor stau amestecate la un loc fără deosebire. 
din vrerea lui dumnezeu cei care au fost, cei care 
sunt şi cei care vor fi fac un întreg. Aşa e legea vieții 
şi supraviețuirii neamului omenesc, să se țină grămă-
joară”. doamne, câtă filozofie în această frază, ca să 
ai un viitor credibil, trebuie să încadrezi în ziua de azi 
trecutul, frază care mie, fizicianului, îmi aminteşte de 
şirul Fibonacci, în care fiecare număr se obține adău-
gând două numere precedente. iată ce gândea mintea 
lui de pedagog şi de țăran, lucruri pe care probabil i 
le-a şoptit murmurul izvoarelor şi foşnetul stejarilor 
seculari, străjeri ce stau cu frunțile deschise în calea ful-
gerelor. după cum vedem Anton Bunduchi a știut să 
fie bătrân, în înțelesul de înțelept, nu întâmplător zicea 
grigore vieru „cine nu are bătrâni, să şi-i cumpere”. îmi 
aduc aminte cum tata întors de la Kolâma m-a luat într-
o noapte, când peste sat se lasă linişte totală, şi m-a dus 
în hărman şi am ascultat cum cresc păpuşoii. Altădată 
m-a sculat cu noaptea în cap ca să aducem fânul de 
la deal şi am avut norocul să văd o miraculoasă ploaie 
de stele. trebui să-i dăm dreptate poetului şi filosofului 
lucian blaga: veşnicia s-a născut la sat.

A fost o minune ca aceşti doi copii nerăsfățați 
de soartă au izbutit să parcurgă un drum lung şi greu 
spre carte, spre ştiință, ambii obținând titlurile de 
doctor habilitat şi de profesor universitar. trecând 
prin multe cumpene ale vieții ei s-au învățat să cân-
tărească bine cu mintea înainte de a lua vreo decizie. 
dar să nu credeți că nu au avut probleme. Au avut 
destule. Apoi, din când în când se mai găsea câte 
un „vigilent” care zgândărea cicatricea obârşiei lor 
sociale, amintindu-le astfel că au trăit şi trăiesc într-o 
lume reală, că mai au de înfruntat furtuni ale vieții. 
vorba cântecului: ploi puternice şi reci, tu să stai 
locului şi să nu te pleci. cu răbdarea treci şi marea. 

Iată și ceilalți membri ai familiei profeso-
rului universitar Constantin Ețco: fiica natalia (o 
cercetătoare cu mintea brici, care deja are teza de 
doctor habilitat gata), ginerele murat Zarbailov (un 
tânăr de loc din caucaz care a absolvit universitatea 
de stat de medicină şi Farmacie Nicolae Testemițanu 
împreună cu natalia şi care s-a integrat de minune 
în această familie). bineînțeles, că aici se înscriu şi 
nepoțelele; ludmila (poartă numele bunicii, a ab-
solvit facultatea în Franța), Anişoara şi sofia (poartă 
numele străbunicelor). Pentru aceste „codițe ale 
bunicului”, cum îşi zic ele, bunicul a fost un om de 
mare valoare, care ştia totul, le era bun prieten, avea 
grijă de curățenia sufletelor lor, era adevărată stea 
polară în jurul axei căreia se învârteau universurile 
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lor umane. unde mai pui, că el avea o formula a 
fericirii în care îşi găseau loc şi micile plăceri ale 
omului, cum ar fi o înghețată cu ciocolată, spre 
bucuria nepoțelelor… bunicul încuraja creativitatea 
nepoţelelor (am câteva desene ale mezinei sofia), 
lăsând mult loc voinţei libere a lor. nu le-a lipsit de 
comoara copilăriei – joaca, totdeauna le satisfăcea 
curiozitatea, apoi mai avea şi calitatea de a se uimi 
de ceea ce făceau ele. odată am întrebat-o pe una 
din fetițe, ce doreşte să fie în viaţă? mi-a răspuns 
fără ezitare: „poliţist”, bunicul n-a contrazis-o, doar a 
zâmbit. viață pilduitoare a bunicului le-au marcat pe 
viață pe nepoțele. când erau mici ele îi mulțumeau 
bunicii că le-a „ales un bunel atât de bun”. mie ele 
îmi amintesc de băieții fizicianului niels bohr, care de 
mici se învârteau prin institutul tatălui lor, rămânând 
în memoria celor mai mari fizicieni ai lumii, care ve-
neau la Institutul de Fizică Teoretică de la copenhaga 
să soarbă din miedul înțelepciunii magului fizicii 
cuantice (unul din fii Aage niels bohr, fizician, deve-
nind în 1975 laureat al Premiului nobel). constantin 
Ețco şi-a trăit viața sub semnul iubirii față de familie, 
copii, nepoți, rude, consăteni, colegii de serviciu…, 
față de toți cei care puneau umărul la edificarea unei 
societăți a binelui şi frumosului. 

discipol destoinic al lui nicolae testemițanu, 
Constantin Ețco a promovat cu fidelitate și îndâr-
jire apostolicească ideile, proiectele și idealurile 
dascălului său, confirmând prin aceasta vechea 
axiomă că ideile şi faptele bune ale omului sunt 
continuate de urmaşi. în 2017 s-au împlinit 90 de ani 
de la naşterea lui nicolae testemiţanu. la insistența 
colegilor şi cu sprijinul dumnealui, anul 2017 a fost 
declarat Anul Nicolae Testemițanu. cu această oca-
zie s-a gândit să editeze o carte. cineva l-a sfătuit 
să nu se grăbească, să publice cartea când se vor 
împlini 100 de ani. dumnealui m-a întrebat cum să 
procedeze, i-am spus s-o publice, iar când se vor 
împlini o sută de ani, va mai scrie una. dumnealui 
a procedat cum i-a dictat inima şi cum îl învățase 
dascălul său: grăbeşte-te să faci bine. A adunat între 
două coperte, pe 530 pagini, tot ce s-a scris despre 
marele nostru înaintaş în timpul vieţii şi în anii care 
au urmat, cartea întitulând-o: „nicolae testemiţa-
nu – nume devenit simbol”. mă bucur că în privința 
denumirii şi a imaginii copertei dumnealui s-a sfătuit 
cu mine şi a acceptat ceea ce am convenit împreună. 
Această carte a fost ca un cântec de lebădă al profe-
sorului Ețco. să fi văzut cu câtă bucurie dona cartea 
multor instituţii şi personalităţi din republică, cum 
participa la lansarea acesteia în instituţiile medicale. 
dar n-a reuşit să se bucure pe deplin. Pe data de 18 
decembrie 2017 ne înţeleseserăm ca a doua zi să 
lucrăm asupra dosarelor de acreditare ale reviste-
lor ştiinţifice pe care le diriguiam. după ieşirea din 

birou, peste câteva clipe a deschis uşa şi m-a privit, 
parcă a dorit să-mi spună ceva, dar s-a răzgândit şi 
a închis uşa. Posibil că presimțiseră ceva, poate că 
a vrut să-mi spună că a obosit, ce nu era în obiceiul 
lui, oricât de grea i-ar fi fost sarcina.

A doua zi însă mi-a telefonat doamna ludmila 
şi mi-a spus vestea tristă. A avut o moarte neaștep-
tată, blândă. ca totdeauna seara, înainte de somn, 
citea ceva. în acea seara, de pe 18 spre 19 decembrie, 
se reţinuse prea mult cu cititul. doamna ludmila, 
care dormea cu nepoţica sofia în altă cameră, vă-
zând lumina aprinsă, s-a dus să-i atragă atenţia că e 
prea târziu (era pe la ora 1 de noapte) şi ar trebui să 
se culce. când a intrat, el dormea în pat somnul cel 
de veci. nepoţica sofia, elevă în clasa a i-a, auzind 
plânsul bunicii şi văzând că bunelul nu se trezeşte, 
a luat un creion şi a desenat ceva pe o foaie ca să-l 
uimească pe bunic. de data aceasta bunicul nu s-a 
uimit de ingeniozitatea nepoțelei şi nici n-a schimbat 
obiectul activității. magul din țara gorunilor devenise 
mag călător în stele. constantin Ețco privea la viață 
cu bucurie, ca la o ştiință, o sărbătoare continuă, dar 
cu multă muncă în spate. A trăit muncind şi a murit 
lucrând (neobosita lui inimă a încetat să bată când se 
afla plecat asupra unui manuscris), lumânarea vieții 
arzând-o până la ultimul căpețel. A plecat cred cu 
conştiința împăcată. Şi în această privință a fost un 
om fericit. urma să realizeze încă multe lucruri im-
portante, i-au rămas nişte planuri înşirate pe o coală 
de hârtie, o parte dintre care le-au aburcat în spate 
fiica natalia şi soția ludmila. 

Profesorul universitar constantin Ețco a consa-
crat instituției în care a activat 55 de ani, contribuind 
la dezvoltarea şi prosperarea ei, fiind supranumit de 
colegii săi „omul universității”. cu toate acestea el 
nu-şi uita niciodată rădăcinile, considerând că acolo 
(deşi în condiții vitrege) a început să i se formeze ca-
racterul, abilitățile sale de om de ştiință, de pedagog, 
de om cu personalitate. Rudele, consătenii, melea-
gul natal totdeauna îi simțea la un „cot distanță”. îşi 
cinstea părinții, strămoşii, înaintaşii.  la inițiativa şi 
cu contribuția domniei sale a fost adus în ordine 
locul de veşnică odihnă a membrului sfatului Țării 
care a votat unirea vasile Țanțu (cunoscut şi prin 
scrierea a foarte necesarului atunci abecedar politic 
pentru țărani „Țăranul liber”) de la cimitirul central 
din chişinău, în preajma căruia azi odihneşte şi 
dumnealui, iar Muzeului de Istorie al satului horodişte 
i s-a dat numele Vasile Țanțu. Atâta timp cât ne 
amintim de cei trecuți din viață, ei sunt cu noi, 
zicea domnia sa. 

Constantin Ețco și-a înțeles pe deplin misiu-
nea sa pe acest pământ, a dedicat profesiei 55 de 
ani, trăgând o brazdă adâncă în istoria medicinii din 
Republica moldova. A lăsat după sine o moştenire 
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ştiințifică bogată, amintirea faptelor sale nobile sunt 
mai durabile ca existența fizică a omului. Munca sa 
pe tărâmul științei și cel al pedagogiei a fost înalt 
apreciată de societate: i s-au decernat: Premiul Acade-
miei de Științe (2008, 2012), Premiul în sănătate pentru 
„întreaga carieră medicală” (2012), Premiul Național 
(2016), i s-au acordat: titlul onorific de academician, 
doctor honoris causa al Academiei de studii înalte 
din iaşi, România (2008), ordinul Gloria muncii (2012), 
medaliile Nicolae Testemițanu (2011) şi Dimitrie Cante-
mir (2011), titlurile de Cetățean de Onoare al raionului 
Călărași (1995) şi de Cetățean de Onoare al comunei 
Horodiște (2016), la ultimele titluri ținea în mod de-
osebit. după trecerea în neființă a savantului (2017) 
gimnaziului din horodişte i s-a dat numele Constantin 
Ețco, iar colegii de la universitate i-au instalat un bust 
pe Aleea savanților și medicilor iluștri (2021).

spre sfârşitul vieții sale Einstein se tânguia: 
„Am dat recomandări multor oameni de bine,  dar, 
din păcate, i-am caracterizat mai mult ca pe nişte 
cai de tracțiune, în loc să dezvălui laturile creative 
ale universurilor lor umane”. liviu belâi a încercat 
să depăşească acest handicap. la citirea cărții sale 
constați că scriitorul a pătruns adânc în subtilitățile 
universurilor umane ale eroilor săi. ne-a prezentat 
chipul unui om, al unei familii, al unei colectivități 
de oameni de ispravă din țara gorunilor, rezistenți 
la intemperiile şi vicisitudinile timpului şi purtători 
de valori civilizatoare în toată statura lor.

mulțumim, liviu belâi, pentru această carte 
de zile mari.
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născut pe meleagurile bucovinei, un loc unde 
istoria este prezentă pretutindeni, Profesorul ion 
bahnarel a devenit o personalitate notorie, un amba-
sador al ştiinței igienice, care a reuşit să construiască 
punți între aceste mult pătimite pământuri romăneşti: 
basarabia şi bucovina de nord. 

. încă din copilărie şi-a altoit grija şi dragostea 
pentru oameni, şi-a implantat seva responsabilității şi 
hărniciei. A pornit  pe drumul vieții călăuzit de sfaturile 
părinților săi, care l-au îndemnat să dea dovadă de 
insistență şi abnegație, dar şi să  nu piardă legătura 
cu baştina. A fost purtat de valurile vieții prin diverse 
experiențe, dar nu a cedat niciodată în fața furtunilor 
de încercări. Permanent activ şi dârz a respectat cu 
sfințenie jurământul lui hippocrate, dând dovadă de 
moralitate exemplară şi spirit de sacrificiudomnul  ion 
bahnarel este unul dintre cei mai valoroşi profesori, 
un medic igienist dedicat, manager al serviciului de 
supraveghere de stat a sănătății Publice şi un veritabil  
izvor de adevăruri teoretice şi ştiințifice, în cea mai 
bună tradiție a şcolii igienice din Republica moldova.

Prin activitatea sa în cadrul serviciului de su-
praveghere de stat a sănătății Publice şi la Alma 
mater – universitatea de stat de medicină şi Farmacie 
„nicolae testemițanu”,  profesorul ion bahnarel a con-
tribuit la formarea multor generații de medici, având 
o impresionantă şi remarcabilă activitate profesio-
nală. în activitatea didactică profesorul ion bahnarel 
a demonstrat o ținută academică de excepție, în 
special la prelegerile sale, susținute cu multă pasiune 
în fața studenților, rezidenților şi medicilor, iar în ac-
tivitatea managerială s-a remarcat prin munca plină 
de abnegație, acuratețe şi punctualitate, dragoste de 
oameni şi inteligențăPrelegerile ținute  de profesorul 
ion bahnarel sunt ascultate şi astăzi cu mare interes  
de studenții şi rezidenții în medicină. 

Profesorul ion bahnarel a demonstrat de-a lungul 
timpului că posedă cultura, valorile şi idealurile nece-

sare pentru a realiza importantul rol social  de dascăl, 
manifestând susținerea şi respectul față de discipoli şi 
cei cu care a colaborat.

cercetările ştiințifice, coordonate de profesorul 
ion bahnarel, care reflectă ideile domniei sale de a 
„reevalua critic studiile din literatura de specialitate 
şi de a face  o interconexiune a dimensiunilor teoreti-
co-metodice din est şi vest pentru a dezvolta politici 
adecvate pentru păstrarea şi fortificarea bunăstării 
populației Republicii moldova sunt de o mare actua-
litate în prezent.  

în plus, cu acceeaşi acribie domnul ion bahnarel 
încearcă să recupereze cât mai mult teren pentru me-
dicina preventivă şi să promoveze valorile medicinei 
omului sănătos, ceea ce este un mare merit în măsura 
în care contemporaneitatea îşi aduce prea puțin amin-
te de determinanții sănătății.

în perioada 2010-2020, fiind şef al catedrei 
de igienă generală a usmF „nicolae testemițanu”, 
a perfecționat curriculumurile în domeniul igienei 
la nivel universitar şi postuniversitar. Actualmente, 
în calitate de şef al disciplinei de igienă din cadrul 
departamentului medicină Preventivă, continuă 
să fie preocupat de dezvoltarea ştiinței igienice, de 
pregătirea cadrelor tinere şi de îmbunătățirea bazei 
tehnico-materiale.

sunt remarcabile  calitățile de orator iscusit pe 
care le posedă profesorul df.  ion bahnarel, el poate 
atrage şi menține  atenția publicului, vine cu mesaje 
coerente, clare, unice. 

Este un om de un optimism debordant, cu un 
extraordinar simț al umorului, care nu se plictiseşte 
niciodată, cu inițiative noi, cu o mare delicatețe sufle-
tească, generozitate, foarte organizat şi perseverent.

Profesorul ion bahnarel posedă o vastă experiența 
managerială de toată lauda, care l-a format ca un lider 
respectat şi apreciat. Este de mare ajutor tinerilor 
specialişti, cărora le împărtăşeşte din experiența sa, 
le oferă sfaturi şi motivație prin exemple personale.

cu ocazia acestei frumoase aniversări, adresăm  
domnului profesorion bahnarel cele mai cordiale  
felicitări și profunde sentimente de recunoștinţă pentru 
eforturile depuse în activitatea știinţifică și practică, îi 
dorim multă sănătate, bucurii de la cei dragi, tinereţe în 
suflet și optimism, mulţi ani și toţi fericiţi și îi mulţumim 
pentru contribuţia substanţială la dezvoltarea știinţei 
igienice la nivel naţional și internaţional, precum și la 
instruirea cadrelor știinţifice.

Serghei Cebanu, dr. hab. şt. med., conf. univ.,
din partea departamentului medicină  

          Preventivă al usmF Nicolae Testemițanu
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