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elor are au asistat ¿i la precedenta
edi¡ie (vezi Practica Medicalå nr. 34/2006), participarea la Conferin¡a
Na¡ionalå de Medicina Familiei –
2007 le-a oferit, nemijlocit, cel pu¡in
douå constatåri. Prima, cå evenimentul vine în
întâmpinarea unor nevoi recunoscute; a doua,
cå instituirea anualå a unui început de tradi¡ie atrage
consecin¡e dincolo de up-date-ul profesional.
Så må explic. Mai întâi, orice profesionist onest
implicat în medicinå resimte nevoia de a-¿i actualiza cuno¿tin¡ele prin revizitarea bazelor teoretice
sau a rezultatelor cercetårii aplicate. Individual, e o
nevoie perceputå. Participarea înså, în numår atât
de mare, la o conferin¡å, a fost o recunoa¿tere
public asumatå a nevoii profesionale de bazå ¿i a
unui mod în care aceasta poate fi satisfåcutå. A fost
cazul recentei conferin¡e. A doua observa¡ie:
reîntâlnirea universitarilor ¿i a colegilor practicieni a
avut efect de rapel: al sentimentului apartenen¡ei
la breaslå ¿i, contingent, a celui de relativå siguran¡å.
În economia afectivå, ambele sunt esen¡iale. Odatå
stimulate, confra¡ii au devenit mai deschi¿i comunicårii profesionale, adevårata mizå a reuniunii.
Conferin¡a a beneficiat de organizarea eficace a
Societå¡ii Academice de Medicinå a Familiei, cu
sprijinul a numeroase companii farmaceutice, care
s-au constituit în expozan¡i genero¿i cu participan¡ii,
furnizând ¿i teme pentru simpozioane. Mai pu¡in
omogene tematic decât în 2006, dar interactiv
moderate, sesiunile (câte 2 în fiecare jumåtate de
zi) au reunit prezentåri acoperind o plajå largå a
cazuisticii din medicina primarå, prin sec¡iunile:
patologie respiratorie, imunoprofilaxie, diabet

zaharat ¿i boli endocrine, pediatrie, patologie oncologicå, cardiologie preventivå ¿i boli cardiovasculare, hepato-gastro-enterologie, neuropsihiatrie, reumatologie, medicinå alternativå. Dintre
lucrårile unor nume sonore ale medicinei române¿ti ¿i ale practicienilor, am re¡inut pe cele mai
apreciate de asisten¡å. 

ZIUA 1
Prof. Dr. F. Tudose a deschis seria prezentårilor
cu „Depresia din patologia cardiacå în practica
medicinei de familie“. Bolile cardiovasculare î¿i
vor påstra primul loc între cauzele de mortalitate,
dar pânå în 2020 depresia va ajunge, ubicuu pe
mapamond, a doua în topul morbiditå¡ii. Comorbiditatea e prezentå la cca 45% dintre pacien¡i,
iar sindromul depresiv al coronarienilor este cauzå
de necomplian¡å la tratament ¿i factor agravant
al evolu¡iei BCI. Noile antidepresive din categoria
ISRS nu mai au efecte secundare cardiotoxice,
asocierea antiischemic – antidepresiv devenind
lipsitå de risc cardiovascular.
Abordând subiectul la modå al inteligen¡ei
emo¡ionale, Prof. Dr. D. Constantin a fost în asentimentul asisten¡ei afirmând cå „ceea ce ne distruge
e via¡a afectivå“, dar a încheiat printr-un discutabil
raccourci sus¡inând cå “de boala cauzatå de emo¡ii
distructive ne vindecåm acceptând iertarea”.
Inciden¡a Attention Deficit Hyper Activity
Disorder (ADHD) ¿i Tulburårii de Spectru Autist
a crescut în ultimii 10 ani, a comunicat Prof. Dr.
Iuliana Dobrescu. Doar 15% dintre adul¡ii care
au suferit în copilårie de ADHD mai fac controale
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de specialitate, consecin¡ele tulburårii impietând,
chiar la distan¡å în timp, asupra comportamentului
lor social.
Simpozionul Lilly a supus aten¡iei disfunc¡ia
erectilå, din recomandårile Dr. V. Iconaru re¡inând cå reglatorul acesteia nu trebuie administrat
concomitent cu nitra¡i sau alfa-blocan¡i, în doze
mai mari de 1 Cp/zi, iar efectul lui trebuie precedat
de stimulul sexual natural.
Continuându-¿i cercetarea aplicatå ¿i spiritul
ludic, Prof. Dr. R. Vlådåreanu a prezentat noutå¡i
de profilaxie a cancerului de col uterin. 50-80%
dintre femeile active sunt la risc de contaminare
cu Human Papiloma Virus, riscul maxim este sub
vârsta de 25 ani, iar contactul sexual complet nu
e necesar, fiind suficient cel genital cutanat. În
99,7% dintre biopsiile de col uterin cu displazii
premergåtoare cancerului a fost gåsit HPV, asocierea HPV-CCU fiind de 50 de ori mai puternicå
decât cea fumat-cancer pulmonar. Vaccinurile
recent apårute con¡in primele 2 cele mai frecvente
tipuri HPV (16, 18); pot fi administrate la femei
între 15 ¿i 55 de ani, au efect protector pentru un
interval de 4 ani, AC råmânând în circula¡ie timp
de 5 ani ¿i jumåtate; optim este ca prima dozå så
fie fåcutå în adolescen¡å, înaintea debutului vie¡ii
sexuale. Mai ales acolo unde programele de
screening pentru depistarea CCU nu au eficien¡a
scontatå, vaccinarea HPV este cea mai bunå
strategie preventivå.
Profesionist având experien¡å mai mare decât
vârsta tinerilor medici, d-na Dr. Carmen Ciofu a
oferit un regal de semiologie pediatricå în imagini,
animat de convingerea pedagogicå „un doctor tânår
care n-a våzut niciodatå, nu recunoa¿te citind cår¡i“.
În stilul såu binecunoscut, Prof. Dr. D.D. Ionescu
a fåcut o legåturå ¿tiin¡ificå ¿i pragmaticå între
cercetarea aplicatå ¿i terapiile cardio-vasculare
accesibile în ambulator (simpozionul Teva). Citåm
3 idei: (i) România e pe primul loc în UE la procentul
de AVC care duc la invaliditå¡i, (ii) în monoterapie,
orice antihipertensiv este asemånåtor de eficient,
(iii) costul unui medicament nu mai are importan¡å
dacå este eficace ¿i bine tolerat de pacient. 

ZIUA 2
Adesea, copilul poate tu¿i o lungå perioadå.
Cum, la adult, primele 3 cauze de tuse sunt
astmul, refluxul gastro-esofagian ¿i „scurgerile postnazale“, un copil care tu¿e¿te 3-4 såptåmâni este,
frecvent, etichetat cu astm. Conf. Dr. I. Cernåtescu
a subliniat cå astmul – varianta tuse, trebuie
suspectat doar când tusea recurentå se asociazå
cu hiper-reactivitate bron¿icå, atopie ¿i råspuns bun
la medica¡ia bronho-dilatatoare. ªi diferen¡iat de
rino-sinuzita cronicå, refluxul gastro-esofagian,
fumatul pasiv, în copilårie (pårin¡i fumåtori – copii
tu¿itori) sau activ, în adolescen¡å.
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Cu privire la aceea¿i temå, îmbinând datele
actuale din literaturå cu experien¡a personalå,
colectivul de la Ia¿i coordonat de d-na Conf. Dr.
Doina Felea a subliniat rolul medicinei primare
¿i al ambulatorului de specialitate în diagnosticarea corectå ¿i în timp util a etiologiei tusei cronice
sau recidivante.
Un colectiv de speciali¿ti de la INDNBM, condus
de Prof. Dr. C. Ionescu-Târgovi¿te, a propus un scor
de risc al DZ bazat pe factori de predictibilitate
precum ereditatea, vârsta, sexul, talia, BMI (IMC),
TA, dislipidemia. Medicii de familie au fost invita¡i
så se implice în validarea protocolului, ¿tiind cå
determinarea glicemiei à jeun identificå DZ în doar
60% dintre cazuri ¿i cå proba hiperglicemiei
provocate nu poate fi efectuatå sistematic.
În continuare, colectivul d-nei Prof. Dr. Rodica
Petrovanu, UMF Ia¿i, a prezentat riscul cardiometabolic ¿i terapia adaptatå riscului cardiometabolic
în contextul depistårii clinice ¿i monitorizårii în
medicina primarå ¿i ambulatorul de specialitate
ale hipertensiunii arteriale. Preven¡ia ¿i abordarea
holisticå a sindromului metabolic este o prioritate
în medicina primarå; el reune¿te diabetul zaharat
¿i hipertensiunea arterialå esen¡ialå pe „solul
comun“ al insulinorezisten¡ei. Abordårile terapeutice urmåresc ghidurile din 2007.
În pauza mare a celei de-a doua zi a avut loc
o dublå lansare: „Esen¡ialul în Medicina Familiei“,
a Conf. Dr. D. Matei (carte riguros sistematizatå,
incluså în mapa conferin¡ei, oferitå de editura
Amaltea tuturor participan¡ilor) ¿i „Medicamentele
medicului de familie“, a Prof. Dr. B. Cuparencu
¿i Conf. Dr. D. Mure¿an.
Pe parcursul discu¡iilor care au urmat, Prof.
Dr. A. Restian a abordat problema îmbåtrânirii
în practica medicalå, comentând douå concepte
la modå în ultimii ani: (1) Radicalii liberi (cu rol
mai mic decât cel prezumat) ¿i Antioxidan¡ii (de
asigurat printr-o dietå consistent vegetarianå,
reducåtoare a ra¡iei calorice) ¿i (2) Medicina Bazatå
pe Dovezi (EBM) – care, de la aplicarea judicioaså
a celor mai bune dovezi, ¿i-a flexibilizat semnificativ defini¡ia în fa¡a realitå¡ii, recomandând
acum aplicarea dovezilor integrând experien¡a
medicului ¿i specificul cazului tratat.
În simpozionul Servier au fost apreciate, cu
deosebire, douå prezentåri. „Controlul HTA –
ghiduri de practicå noi cu obiective cunoscute“,
a ¿ef de lucr. Dr. Roxana Darabon¡, a relevat cå
doar 25% dintre hipertensivii trata¡i ating ¡inta
terapeuticå, 61% au TA deasupra acesteia, iar
prevalen¡a HTA e constantå în popula¡ie în timp
ce utilizarea medicamentelor în cre¿tere. A doua,
„Angina pectoralå – abordåri multiple înseamnå
tratament optim“ a apar¡inut Dr. V. Vintilå.
Dna Prof. Dr. Silvia Måtåsaru a prezentat malforma¡iile cordului la copil (PCA), cauze ¿i terapii
adecvate.
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Alte douå subiecte au avut, la sfâr¿itul celei de-a
doua zi, vådit impact. Minicursul ilustrat de ecografie, al Conf. Dr. A. Costache – care a exemplificat utilitatea ¿i beneficiile ultrasonografiei la
nivelul consulturilor de medicinå primarå; MF au
fost încuraja¡i så urmeze cursul de formare atestatå.
ªi simpozionul GSK, „Managementul actual al
RGE“, al Prof. Dr. M. Diculescu ¿i Dr. M. Ciocârlan.
Inhibitorii pompei de protoni se pot administra ¿i
în tratamentul bolilor cronice – nefiindu-le, la 1020 ani, dovedit riscul de mortalitate; dar dozele ¿i
schemele de administrare trebuie adaptate tipurilor de leziuni ¿i prezen¡ei/absen¡ei Hp. 

ZIUA 3
Dupå impactul asupra auditoriului, ultima zi
a avut 3 puncte de interes major. „Bolile cronice
la copil“, prezentarea Prof. Dr. E. Ciofu – pre¿edinte al conferin¡ei, a amintit cå în România nu
existå statistici clare asupra prevalen¡ei bolilor
cronice la copii, aspect ce ar merita discutat la o

întâlnire de anvergurå na¡ionalå. Dintre probleme, au fost aduse în discu¡ie obezitatea ¿i HTA
primitivå la copii.
De cel mai mare succes la public s-au bucurat
titlurile Conf. Dr. Lumini¡a Beldean, „Aspecte de
diagnostic ¿i tratament al disfunc¡iilor endocrine
la copil“ ¿i „Pubertatea“ – savuros comentatå prin
butada „un båiat se maturizeazå cu 2 ani mai
devreme decât cred pårin¡ii lui ¿i cu 3 ani mai
târziu decât crede el“.
„Pacientul oncologic în practica medicului de
familie“ – lucrare unui colectivului condus de Prof.
Dr. Viorela Enåchescu a sumarizat recomandåri
pentru depistarea precoce a cancerului la indivizi
asimptomatici cu risc mediu.
Unele prezentåri vor fi publicate, in extenso,
în revistele de specialitate „Practica Medicalå“ ¿i
„Maedica“. Pentru profesioni¿tii deja sensibiliza¡i,
conferin¡a a devenit un reper anual de ne-ratat.
Pentru cei care încå nu au descoperit-o, ecourile
ei, speråm, le vor stârni curiozitatea. 

Revista presei medicale

Americans spend most on Lipitor,
drug survey finds
Reporting by MAGGIE FOX,
editing by JULIE STEENHUYSEN and BILL TROTT
WASHINGTON, Sept 12 (Reuters):
U.S. consumers spent more money on
the cholesterol-lowering drug Lipitor –
more than $9 billion – than any other
prescription drug in 2004, according
to federal estimates released on
Wednesday.
Cholesterol drugs in general raked
in the most money for their makers,
according to the survey by the Agency
for Healthcare Research and Quality.
While adults of all ages spent more
on Pfizer’s (PFE.N: Quote, Profile,
Research) Lipitor than any other
single drug, the survey found Merck
and Co’s (MRK.N: Quote, Profile)
Zocor was second with $4.7 billion in
sales.
Stomach acid drugs also accounted
for a large chunk of prescription spending. AstraZeneca’s (AZN.L: Quote,
Profile, Research) Nexium accounted
for $4.2 billion in 2004 spending while
Prevacid, sold by a joint venture of
Abbott Laboratories Inc (ABT.N:

Quote, Profile, Research) and Takeda
Pharmaceutical Co Ltd (4502.T:
Quote, Profile, Research), brought in
more than $2.4 billion.
Antidepressant Zoloft, also made
by Pfizer, took in $1.9 billion in
spending by adults aged 18 to 64.
For children aged 17 and under,
the most money was spent on Merck’s
asthma drug Singulair – $680 million.
Johnson & Johnson’s attention deficit
drug Concerta ranked second, with
spending of $490 million.
Rival ADHD drugs Strattera,
made by Eli Lilly and Co (LLY.N:
Quote, Profile, Research) and Adderall,
made by Shire Plc (SHP.L: Quote,
Profile, Research), both also brought
in more than $400 million in annual
spending each.
The allergy drug Zyrtec, made by
Belgian pharmaceutical group UCB
(UCBBt.BR: Quote, Profile, Research),
made $420 million in sales to the
under-18 group.

For Americans aged 65 and older,
Lipitor and Zocor ranked first and
second in total 2004 spending,
followed by Plavix, an antiplatelet
drug made by Sanofi-Aventis (SASY.
PA: Quote, Profile, Research) (SNY.
N: Quote, Profile, Research) at $1.7
billion.
Seniors spent $1.5 billion on Pfizer’s
Norvasc, a calcium channel blocker
drug that treats high blood pressure
and chest pain.
The survey did not include spending on generic and over-the-counter
drugs, which are far cheaper than
prescription drugs that have few or no
generic rivals. Many of the drugs in
the study are now sold generically.
The survey also excluded drugs that
are administered in a doctor’s office or
hospital, such as cancer drugs. The full
survey is available at http://www.
meps.ahrq.gov/mepsweb/data_files/
publications/st180/stat180.pdf.

(The Reuters Messaging: Maggie.Fox.Reuters.com@reuters.net; tel: Washington Newsroom 202-898-8300)
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