EDITORIAL

Så nu a¿teptåm så ne împingå
viitorul din spate
– Let’s not wait for the future to push us from behind –
La un moment dat credeam cå viitorul se aflå în fa¡a noastrå, cå el este rezultatul
activitå¡ii noastre, cå muncind så schimbåm lumea, noi suntem de fapt cei care
construim viitorul. Dar våzând cât de greu este så ne adaptåm la modificårile care se
produc într-un ritm din ce în ce mai accelerat în lumea aceasta stranie în care tråim,
am constatat cå de fapt viitorul nu se aflå în fa¡a noastrå, ci el vine peste noi, el ne
împinge din toate pår¡ile cu o vitezå cåreia ne este tot mai greu så îi facem fa¡å.
Pentru cå nu este u¿or så recunoa¿tem cå opiniile pe care ne bazam ieri sunt aståzi
depå¿ite, cå adevårurile pe care ne bazam ieri au devenit aståzi ni¿te erori ¿i cå trebuie
så ne schimbåm tot mai des concep¡iile ¿i opiniile pentru ca så putem face fa¡å cât mai
bine problemelor extrem de dificile cu care suntem confrunta¡i.

D

ar acest lucru este valabil nu numai
în medicinå, ci în toate domeniile
de activitate. Mecanica lui Newton
a fost înlocuitå acum 100 de ani,
cu teoria relativitå¡ii a lui Einstein,
iar teoria relativitå¡ii tinde så fie înlocuitå cu alte
teori care, pentru a putea explica mai bine unele
fenomene din lumea stranie în care tråim, neagå
viteza maximå a luminii ¿i a¿a mai departe.
Pânå nu de mult consideram adevårurile ¿tiin¡ei ca pe ni¿te adevåruri de necontestat, pentru
cå ele erau demonstrate ¿tiin¡ific ¿i ce poate fi
mai adevårat decât un adevår demostrat ¿tiin¡ific.
Dar ele s-au dovedit a fi doar ni¿te adevåruri
temporare, nereprezentând de fapt decât viziunea
de la un moment dat, a unor realitå¡i extrem de
complexe ¿i de schimbåtoare. Iar acest lucru este
cu atât mai adevårat în medicinå, în care concep¡iile ¿i tratamentele de acum câteva zeci de
ani ni se par aståzi nu numai depå¿ite, ci de-a
dreptul ridicole ¿i periculoase.
Dar dacå aceste schimbåri se petreceau înaite
de la o genera¡ie la alta, ele se petrec azi în timpul
acelea¿i genera¡ii ¿i chiar în perioade mult mai
scurte de timp. De aceea atunci când un absolvent
terminå facultatea, jumåtate din cuno¿tin¡ele pe
care le-a învå¡at în timpul facultå¡ii, sunt deja

depå¿ite. ¿i pentru a putea ¡ine pasul cu progresul
medicinii va trebui så o ia din nou de la capåt,
pentru cå schimbårile nu se opresc niciodatå.
De multe ori înså noi uitåm cå lucråm de fapt
doar cu ni¿te adevåruri relative, cu ni¿te adevåruri
care nu au fost demonstrate decât statistic ¿i chiar
cu ni¿te dogme, care nu au fost deloc demonstrate, care se pot schimba foarte des ¿i
pentru cå le consideram mai adevårate decât erau
ele în realitate, ne vine foarte greu så renun¡åm
la ele ¿i så le înlocuim cu alte adevåruri, care nu
sunt nici ele decât ni¿te adevåruri relative ¿i a¿a
mai departe.
Dupå ce ani de zile s-a crezut în dogma dupå
care informa¡ia geneticå nu poate trece decât de
la ADN la ARN, a fost necesarå o activitate foarte
sus¡inutå pentru descoperirea reverstranscriptazei care face posibilå tecerea informa¡iei genetice ¿i de la ARN la ADN. De¿i era evident cå
trecerea de la ARN la ADN trebuia så fie posibilå
pentru ca virusurile ARN så poatå duce la apari¡ia
cancerului.
Dupå ce ani de zile s-a crezut cå neuronii nu
se regenereazå, a fost oarecum dificil så acceptåm
cå ¿i neuronii se regenereazå.
Dupå ce ani de zile s-a crezut cå stomacul
acid nu permite existen¡a unei flore bacteriene,
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a fost necesarå o luptå foarte sus¡inutå pentru a
se accepta cå ¿i în stomacul acid poate exitå o
florå bacterianå care joacå un rol deosebit în
patologia stomacului.
Dupå ce ani de zile s-a sus¡inut cå THS este
foarte util în tratamentul tulburårilor de menopauzå ¿i în prevenirea bolilor cardiovasculare, la
femeile trecute de 50 de ani, a fost oarecum greu
så recunoa¿tem cå el face mai mult råu decît bine.
Dupå ce ani de zile s-a sus¡inut cå antiinflamatoarele inhibitoare de COX2 sunt superioare
inhibitoarelor ce COX1, ne-a venit oarecum greu
så renun¡åm la ele datoritå efectelor secundare
cardiovascular. De¿i cercetårile mai noi aratå cå
¿i inhibitoarele de COX1 au efecte secundare
cardiovasculare, existând riscul ca tratând un
bolnav de gonartrozå, el så moarå de infarct
miocardic.
Pânå nu de mult credeam cå tråim într-o lume
liniarå, în care progresele de azi se adugå la
progresele de ieri ¿i cå viitorul poate fi astfel
preveizibil.
Evolu¡ia lucrurilor ne aratå înså cå tråim întro lume extrem de instabilå ¿i de imprevizibilå.
Noi nu am prea luat în considerare teoria revolu¡iilor ¿tiin¡ifice a lui Thomas Khun, care aråta
cå ¿tiin¡a evolueazå prin modificåri radicale, de
obicei în afara institu¡iilor conservatoare. Vine un
anatopatolog din Australia ¿i ne aratå cå ulcerul
gastro-duodenal este, în pofida convingerilor
noastre anterioare, o boalå infec¡ioaså.
De aceea ¿i noi trebuie så ne revolu¡ionåm
mereu cuno¿tin¡ele ¿i opiniile noastre, pentru cå
Helicobacter pylori a revolu¡ional profund nu
numai cuno¿tin¡ele noastre, ci ¿i tratamentul
ulcerului gastrodudenal.
Evident cå este foarte greu så înve¡i toatå via¡a
¿i så-¡i schimbi mereu opiniile ¿i concep¡iile pentru
a fi în rând cu lumea. Dar acest lucru este absolut
necesar.
Din påcate acest lucru este mult mai necesar
în medicinå decât în alte domenii ¿i mult mai
necesar în medicina de familie decât în celelalte
specialitå¡i medicale.

Pentru cå celelalte specialitå¡i medicale î¿i
construiesc ele însele viitorul într-o måsurå mult
mai mare decât medicina de familie. Ele fac
cercetåri în domeniul lor de activitate ¿i cam ¿tiu la
ce såse a¿tepte. Pe când medicina de familie, în
calitatea ei de specialitate multidisciplinarå, trebuie
så preia o mare parte din cuno¿tin¡ele necesare
de la celelalte specialitå¡i medicale ¿i la un moment
dat se treze¿te inundatå de numeroasele noutå¡i
pe care ar trebui så le preia ¿i så le aplice în practica
medicalå. Dar altå cale nu existå. Pentru a putea
rezolva cât mai bine problemele cu care este
confruntatå ¿i pentru a putea colabora cu celelalte
specialitå¡i, medicina de familie va trebui så preia
cât mai rapid progresele fåcute de specialitå¡ile
respective. De aceea specialitå¡ile de profil trag,
sau împing medicina de familie, care ocupå un
loc deosebit în sistemele de sånåtate moderne.
În acest sens dezvoltat mijloace auxiliare, au
apårut metaanalizele, recenziile sistematice ¿i
ghidurile care reprezintå chintesen¡a unui numår
impresionant de cercetåri ¿tiin¡ifice.
Dar nici a¿a problema nu este prea u¿oarå
deoarece existå foarte multe ghiduri care din
påcate se deosebesc uneori între ele.
ªi totu¿i, medicina de familie trebuie så ¡inå
pasul cu celelalte specialitå¡i medicale, trebuie så
facå propriile sale cercetåri ¿tiin¡ifice, trebuie så
progreseze foarte rapid pe un front mult mai larg
decât specialitå¡ile de profil.
La acest progres ar vrea så contribuie Practica
Medicalå. Ea ar vrea så ne arate ce så luåm ¿i cât
så luåm de la specialitå¡ile de profil pentru a nu
ne låsa inunda¡i de avalan¿a de informa¡ii care
ne asalteazå ¿i pentru a merge foarte repede
înainte fårå a trebui så fim împi¿i din spate. Pentru
cå nu este vorba numai de ce descoperå specialitå¡ile de profil, ci ¿i de ce nevoi au bolnavii. ¿i
numai de amnaliza specialitå¡ilor de profil, ci ¿i
de sinteza pe care ar trebui så o facå medicina
de familie. Iar dacå secolul XX a fost secolul
analizelor, secolul XXI va fi secolul sintezelor ¿i
deci ¿i al medicinii de familie, dacå va ¿ti så î¿i
joace bine acest rol.
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