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După cercetări foarte îndelungate, prin inter-
mediul cărora medicina a descoperit treptat cau-
zele multor boli, precum bolile infecţioase și bolile 
carenţiale, ea s-a împotmolit puţin în cazul bolilor 
cronice, care afectează mai mult de jumătate din 
omenire, dar care nu sunt produse de niște cauze 
precise, cum se întâmplă în cazul bolilor infecţioase, 
ci sunt produse de niște factori de risc, care uneori 
produc, iar alteori nu produc boala respectivă. Iar 
acești factori de risc, care sunt de obicei foarte 
răspândiţi, așa cum se întâmplă în cazul sedenta-
rismului, al consumului de alcool și al fumatului, 
sunt foarte greu de combătut, deoarece omul con-
temporan îi cultivă cu foarte multă tenacitate, 
chiar și atunci când știe că ei sunt foarte periculoși. 
Spre exemplu, deși omul știe că fumatul este impli-
cat în peste 30% dintre cancere, precum și în alte 
boli foarte grave, precum cardiopatia ischemică, 
totuși, 25% dintre oameni continuă să fumeze. 
Același lucru se întâmplă și în cazul consumului de 
alcool, al alimentaţiei incorecte și al sedentarismu-
lui, despre care se știe că sunt implicaţi în foarte 
multe boli cronice foarte grave; cu toate acestea, 
foarte mulţi oameni continuă să cultive acești fac-
tori cu o tenacitate foarte greu de combătut. Iar 
această situaţie, în care bolnavul duce un stil de 
viaţă care îi afectează propria sănătate, ne aduce 
aminte de cuvintele lui Seneca, care spunea, încă 
de acum 2.000 de ani, când vedea cum trăiau ro-
manii, că omul nu moare, ci se omoară. Însă același 
lucru l-am putea spune și noi astăzi despre omul 
contemporan, care, deși trăiește de două ori mai 
mult decât trăiau romanii acum 2.000 de ani, este 
afectat de foarte multe boli cronice, care sunt pro-

duse tocmai de factorii de risc pe care el îi cultivă 
cu foarte multă perseverenţă. În aceste cazuri, 
șamanii din preistoria noastră ar fi spus că omul 
respectiv este posedat de demoni, pe care căutau 
să îi exorcizeze, adică să îi elimine prin intermediul 
unor ritualuri în care invocau intervenţia unor 
forţe divine. 

Evident că lucrurile au evoluat și medicina mo-
dernă cunoaște astăzi mult mai bine, dacă nu cau-
zele precise, cel puţin factorii de risc și tulburările 
pe care le produc factorii respectivi. De aceea, me-
dicina modernă nu mai apelează astăzi la incantaţii, 
la ritualuri sau la solicitarea unor forţe divine, ci 
apelează, mult mai simplu, la niște antibiotice, cu 
ajutorul cărora caută să elimine din corp microbii 
cei răi, la niște statine, cu ajutorul cărora caută să 
elimine din corp colesterolul cel rău, sau la chirur-
gie, cu ajutorul căreia caută să elimine din corp 
tumorile cancerigene. Ea efectuează astfel un fel 
de exorcism modern, cu ajutorul căruia caută să 
elimine din corp dacă nu factorii de risc, cel puţin 
tulburările pe care aceștia le produc, tulburări care 
pun în pericol sănătatea pacientului. De obicei, 
această luptă cu tulburările pe care le produc fac-
torii de risc dă rezultate destul de bune pentru o 
scurtă perioadă de timp, deoarece, fiind doar niște 
efecte, tulburările respective revin după întreru-
perea tratamentului. Spre exemplu, glicemia, co-
lesterolemia, tensiunea arterială, care sunt nor-
malizate cu ajutorul unor medicamente foarte 
eficiente, revin foarte repede la valorile iniţiale 
după încetarea tratamentului. Pentru că trata-
mentul nu se adresează cauzelor și nici măcar fac-
torilor de risc, pe care nu-i prea putem elimina și 
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care vor produce în continuare aceleași efecte, 
aceeași creștere a glicemiei, a colesterolemiei și a 
tensiunii arteriale, care vor duce treptat la apariţia 
unor complicaţii și a unor dizabilităţi. 

Evident că noi am încerca să ne adresăm și fac-
torilor de risc, dar ei nu depind de noi. Factorii de 
risc depind de voinţa pacientului, care depinde și 
ea, la rândul ei, de cunoștinţele și de gradul de 
dependenţă al pacientului faţă de factorii respec-
tivi, de care nu se poate despărţi și care blochează, 
de obicei, eforturile noastre de prevenire și de 
combatere a bolilor cronice. Și, totuși, singura mo-
dalitate de a preveni și de a combate bolile cronice 
o reprezintă mobilizarea pacientului la promova-
rea propriei sale sănătăţi. Dacă nu reușim să impli-
căm suficient de mult pacientul în păstrarea pro-
priei sale sănătăţi, nu vom putea obţine rezultatele 
așteptate, așa cum se întâmplă în cazul hipertensi-
unii arteriale, în care, deși dispunem de medica-
mente foarte eficiente, nu reușim să obţinem nor-
malizarea valorilor în mai mult de 20-30% dintre 
cazuri, pentru că, de obicei, bolnavul nu renunţă la 
stilul său de viaţă, care a dus de fapt la apariţia hi-
pertensiunii arteriale. 

Problema cauzalităţii în medicină

Dintotdeauna, cea mai mare dorinţă a omului a 
fost aceea de a fi sănătos. De aceea, el a căutat 
mereu să descopere cauzele bolilor care pun în 
discuţie însăși existenţa lui pe acest pământ. Omul 
era conștient că, dacă ar cunoaște mai bine cauze-
le bolilor, atunci ar putea să le trateze – sau cel 
puţin să le prevină – mai ușor. Și, căutând cauza 
bolilor, care l-au întovărășit ca o umbră de-a lungul 
zbuciumatei sale istorii, omul a descoperit treptat 
foarte multe cauze care s-au dovedit a fi uneori 
adevărate, alteori aproximative, iar alteori chiar 
greșite. Pentru că există foarte multe tipuri de ca-
uze – cauze primare, cauze secundare, cauze 
parţiale, cauze care acţionează doar în anumite 
condiţii și așa mai departe. De aceea, cauzalitatea 
în medicină s-a dovedit a fi mult mai complicată 
decât cea din fizică sau din chimie și, după cum 
vedeţi, nu este nici astăzi prea bine descifrată. 

Spre exemplu, acum 2.400 de ani, Hipocrate, 
părintele medicinei, credea că bolile sunt produse 
de modificările celor patru umori, reprezentate de 
sânge, bila galbenă, bila neagră și flegmă. În acest 
sens, el credea că melancolia, adică depresia psihi-
că, este produsă de excesul de bilă neagră. Evident 
că noi știm astăzi că depresia, care, după unii, este 
–sau va fi, după cum cred ei – cea mai frecventă 
boală de pe pământ, nu este produsă de excesul 
de bilă neagră, secretată de către splină, după cum 
credea Hipocrate, acum 2.400 de ani, ci este pro-

dusă de foarte mulţi factori, interni și externi, prin-
tre care și scăderea serotoninei. În acest sens, s-a 
descoperit o serie întreagă de medicamente, cum 
ar fi prozacul, care, inhibând recaptarea și, deci, 
scăderea serotoninei, reușește să amelioreze de-
presia psihică. De aceea, serotonina a fost denu-
mită hormonul fericirii. În acest sens, ar fi intere-
sant de remarcat faptul că 90% din serotonină, 
adică din hormonul fericirii, este secretată de tu-
bul digestiv. Iar acest lucru ne face să ne gândim că 
fericirea este legată de mâncare. Ceea ce nu este 
foarte departe de adevăr dacă avem în vedere că 
străbunicii noștri își procurau foarte greu alimen-
tele de care aveau nevoie. De aceea, omul preisto-
ric era foarte fericit când reușea să prindă un iepu-
re. Iar natura a căutat să îl recompenseze pe om 
după efortul depus cu un anumit grad de plăcere și 
de fericire. De aceea, a apărut, probabil, sistemul 
de recompensă-pedeapsă, care joacă un rol foarte 
important și în viaţa omului contemporan. Când 
prindea un iepure, omul preistoric era fericit, iar 
când nu prindea niciun iepure era, bineînţeles, ne-
fericit. De aceea, în timpul exerciţiului fizic necesar 
pentru a prinde un iepure, omul secreta și niște 
endorfine, care produceau o plăcere ca răsplată 
după efortul depus. Evident că endorfinele s-ar 
putea secreta și astăzi după un efort fizic, efort pe 
care omul contemporan nu mai vrea să îl depună, 
deoarece el a găsit niște căi mult mai comode, dar 
care s-au dovedit extrem de periculoase, pentru a 
produce secreţia de endorfine. 

Dar organismul uman este un sistem extrem de 
complicat, iar serotonina este implicată și în alte 
boli, cum este migrena. Se știe că creșterea seroto-
ninei, secretată în cea mai mare parte, adică 90%, 
de tubul digestiv, ajunge în creier, unde determină 
constricţia vaselor cerebrale. Apoi, ea este meta-
bolizată foarte rapid, ceea ce duce la o vasodilataţie 
paralitică, care produce, de fapt, durerea caracte-
ristică din migrenă, care trece doar cu niște medi-
camente antiserotoninice, cum este sumatripta-
nul. Dar nici cu sumatriptanul nu putem scoate 
migrena din capul pacientului, deoarece, după câ-
teva zile, poate să apară o nouă criză de migrenă, 
ceea ce înseamnă că exorcismul pe care îl practi-
căm noi nu dă rezultatele așteptate. În orice caz, 
serotonina poate fi cauza mai multor boli, ceea ce 
înseamnă că ar trebui să existe și niște cauze mai 
profunde care să determine creșterea sau scăde-
rea serotoninei și așa mai departe.

Însă omul este o fiinţă foarte complicată, care 
nu s-a mulţumit cu plăcerea pe care i-o produc 
unele alimente, spre exemplu, ci a căutat-o pretu-
tindeni și uneori i s-a părut chiar că a și găsit-o în 
drogurile foarte puternice. Dar, după o fericire de 
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moment, care este mai mult o evadare din realita-
te decât o fericire, acestea, ca și alte multe 
dependenţe, îl duc la pierzanie.

Descoperirea unor cauze incomplete sau apro-
ximative s-a întâmplat și în alte boli în care 
înaintașii noștri au făcut niște descoperiri parţiale. 
Spre exemplu, ei credeau că malaria este produsă 
de umezeală. Dar noi știm astăzi că malaria nu este 
produsă de umezeală, ci de un protozoar transmis 
de femela ţânţarului anofel, care trăiește pe lângă 
ape. Iar descoperirea acestei cauzalităţi extrem de 
complicate, care implică multă fantezie a naturii, a 
făcut la un moment dat posibilă prevenirea și com-
baterea malariei. 

O observaţie la fel de importantă, care a des-
chis calea spre niște drumuri extrem de fertile în 
combaterea bolilor infecţioase, a făcut-o, spre ghi-
nionul lui, ginecologul Ignaz Semmelweis, care a 
observat în 1847, pe când lucra la o clinică din Vie-
na, că febra puerperală, care omora foarte multe 
gravide, era produsă de mâinile murdare ale gine-
cologilor. Ulterior, s-a constatat însă că febra puer-
perală este produsă, de fapt, de microbii pe care îi 
transportă mâinile murdare ale ginecologilor. Dar, 
deși Ignaz Semmelweis a făcut o descoperire epo-
cală și a avut parţial dreptate, în loc să fie lăudat, a 
fost internat într-un azil de nebuni, unde a și mu-
rit. Ceea ce arată că omul nu acceptă prea ușor 
descoperirea unor cauze pe care nu le poate 
înţelege, dar care ar putea rezolva lanţul cauzal al 
fenomenelor. 

Probabil că această rezistenţă se datorează fap-
tului că problema cauzalităţii în medicină este 
mult mai complicată decât cea din fizică sau din 
chimie. Și acest lucru se întâmplă nu numai pentru 
că în spatele unor cauze aparente se pot ascunde 
niște cauze mult mai profunde, ci și pentru faptul 
că, spre deosebire de fizică, în care între cauză și 
efect nu se interpune niciun alt element, în medi-
cină, între cauză și efect se interpun o mulţime de 
mecanisme de reglare sau, mai exact, niște meca-
nisme de apărare prin intermediul cărora organis-
mul reușește să se opună, de multe ori o foarte 
lungă perioadă de timp, cauzelor respective. De 
aceea, nu toţi pacienţii care vin în contact cu viru-
sul gripal vor face gripa și nu toţi bolnavii care fac 
gripă vor face complicaţii și așa mai departe. 

Dificultatea cunoaşterii şi combaterii cauzelor 
în medicină

Așadar, descoperirea cauzelor în medicină, dar 
mai ales conștientizarea lor, a fost o problemă 
foarte complicată. Pentru omul contemporan este 
foarte greu să înţeleagă că statul în fotoliu și privi-
tul foarte îndelungat la televizor ar putea să fie, 

prin sedentarismul pe care îl produce și prin supra-
solicitarea creierului cu informaţii inutile și chiar 
periculoase, o cauză de îmbolnăvire peste câteva 
zeci de ani, din moment ce el se simte acum foarte 
bine. Pentru el este foarte greu să înţeleagă că 
consumul de alcool, care îi produce acum o stare 
de bine, îi va produce peste 10-20 de ani o steato-
ză sau chiar o ciroză hepatică. Psihologii au arătat 
că omul preferă o recompensă imediată, chiar mai 
mică, unei recompense mai mari într-un timp ceva 
mai îndepărtat. De aceea, omul preferă plăcerea 
de moment, în comparaţie cu sănătatea de peste 
10-20 de ani, deoarece la om, de foarte multe ori, 
plăcerea bate raţiunea. Evident că, în această 
situaţie, medicului îi este foarte greu să combată 
factorii de risc care nu sunt concepuţi ca fiind cu 
adevărat periculoși. 

Toate acestea demonstrează că descoperirea și 
combaterea cauzelor în medicină sunt mult mai 
complicate decât în fizică sau în chimie, nu numai 
deoarece cauzele sunt mult mai ascunse, nu nu-
mai deoarece între cauză și efect se interpun foar-
te multe mecanisme de apărare și nu numai deoa-
rece între cauză și efect poate trece o perioadă 
foarte îndelungată de timp, ci și pentru că nici 
atunci când cunoaște cauza omul nu vrea – sau nu 
poate să ia – măsurile corespunzătoare. Astăzi, se 
cunoaște că fumatul poate produce cancer pulmo-
nar. Cu toate acestea, aproximativ 25% din 
populaţie, care este avertizată asupra acestui peri-
col, continuă să fumeze. Același lucru este adevă-
rat și cazul consumului exagerat de zahăr sau de 
glucide rapide, care, după cum se știe, reprezintă 
unul dintre factorii de risc în apariţia bolilor meta-
bolice și a bolilor cardiovasculare. Același lucru se 
poate spune și despre consumul de alcool, care 
este utilizat cu nonșalanţă în toate ocaziile, deși se 
știe că excesul de alcool este vinovat nu numai de 
foarte multe accidente rutiere, ci și de foarte mul-
te boli, de la ciroză până la cancer. În sfârșit, același 
lucru se poate spune și despre sedentarism, care, 
după cum se știe, este una dintre cauzele obezităţii, 
care afectează o mare parte a populaţiei și contri-
buie și ea la apariţia bolilor cardiovasculare și chiar 
și a cancerului. 

Dar, deși se cunosc toate aceste lucruri, o foar-
te mare parte din populaţia globului continuă să 
fumeze, să consume tot mai mult zahăr și să stea 
în fotoliu cu un pahar de alcool în mână și să pri-
vească ore în șir la televizor și la internet. Se știe că 
peste 10% dintre tineri sunt dependenţi de inter-
net, iar peste 70% dintre tineri sunt dependenţi de 
telefonul mobil. Iar acest lucru se întâmplă nu nu-
mai pentru că pacienţii nu ar vrea să se lase de 
fumat, de zahăr, de alcool, de droguri sau de inter-
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net, ci și pentru faptul că ei devin chiar dependenţi 
de acești factori de risc, care până la urmă îi duc la 
pieire. Adică omul se comportă ca și șoarecii lui 
Olds, care aveau implantate niște sonde în centrul 
plăcerii și care se autostimulau până mureau. În 
toate aceste cazuri, noi căutăm să facem un fel de 
exorcism modern, adică să eliminăm temporar 
efectele rele pe care le produc factorii de risc fără a-l 
implica prea mult pe bolnav, care continuă să ducă 
cu încăpăţânare un stil de viaţă necorespunzător.

De la factorii patogeni la factorii de risc

După cum am văzut, după ce medicina a desco-
perit cu greu cauzele unor boli, cum sunt bolile 
infecţioase și bolile carenţiale, care au începu să 
fie tot mai bine controlate, ea s-a trezit în faţa unor 
boli care nu sunt produse de niște cauze precise, ci 
de niște factori de risc, care uneori produc, iar al-
teori nu produc boala respectivă. Spre exemplu, 
cercetările de epidemiologie clinică au constatat 
că hipertensiunea arterială, în care nu s-a putut 
găsi încă o cauză primară, este produsă de o serie 
întreagă de factori de risc, așa cum ar fi antece-
dentele familiale, obezitate, stresul psihosocial, 
alimentaţia incorectă, consumul crescut de sare, 
consumul exagerat de alcool, sedentarismul și fu-
matul, care uneori produc, iar alteori nu produc 
boala. Iar acești factori de risc, care uneori produc, 
iar alteori nu produc boala, se întâlnesc din ce în 
ce mai mult în viaţa omului contemporan. Se știe 
că omul contemporan consumă mai multe alimen-
te chimizate, mai mult alcool, mai mult zahăr, mai 
multe glucide rapide, mai multe lipide saturate și 
mai multă sare decât ar trebui. De asemenea, el 
este supus la mai multe stresuri psihice, la polua-
re, la zgomot și, din cauza exploziei informaţionale, 
la o suprasolicitare informaţională, care, după cum 
am arătat în repetate rânduri, poate să-i afecteze 
foarte grav sănătatea. Spre exemplu, cercetările 
au arătat că omul contemporan privește 160 de 
ore pe lună la televizor. Navighează 100 de ore pe 
internet. Ascultă radioul 90 de ore și vorbește 16 
ore la telefon. Adică 15 zile pe lună, omul contem-
poran este conectat la mijloacele de comunicare 
în masă. Creierul a devenit astfel cel mai solicitat 
organ al omului contemporan, în care intră de obi-
cei mai tot felul de gunoaie. Iar această suprasoli-
citare duce la o adevărată patologie informaţională, 
deoarece, după cum am arătat în repetate rânduri, 
deși este absolut necesară pentru desfășurarea 
proceselor de reglare, informaţia poate fi și ea, în 
anumite situaţii, un factor patogen. 

Dependenţele omului contemporan

Deși omul contemporan știe foarte bine că fac-
torii de risc pot să producă anumite îmbolnăviri, el 

nu numai că nu îi evită, ci chiar îi cultivă cu multă 
perseverenţă, pentru că el a devenit dependent de 
acești factori. Iar astăzi se știe că omul poate deve-
ni dependent nu numai de fumat, de alcool sau de 
droguri, ci și de zahăr și de pâine, care conţin exor-
fine, de jocurile de noroc, de sex, de televizor, de 
internet și de telefonul mobil. Unii autori susţin că 
dependenţa de zahăr este chiar mai mare decât 
dependenţa de droguri, ceea ce ar putea explica 
consumul exagerat de glucide, de prăjituri, de pro-
duse de patiserie și de sucuri îndulcite cu zahăr, 
ceea ce a dus la creșterea sindromului metabolic și 
a complicaţiilor sale, precum diabetul zaharat, hi-
pertensiunea arterială și cardiopatia ischemică.

Cercetările au arătat că în apariţia depen-
denţelor faţă de factorii de risc intervine un sistem 
de recompensă-pedeapsă, care joacă un rol foarte 
important în declanșarea plăcerii ca recompensă. 
Iar atunci când adicţia este oprită, apare sevrajul, 
ca pedeapsă la sistarea aportului respectiv. După 
cum se știe, dopamina joacă un rol foarte impor-
tant în acest sistem. De aceea, dopamina a fost 
denumită hormonul plăcerii. Dar cercetările au 
arătat că dopamina este mai mult cea care caută 
plăcerea, deoarece plăcerea este întreţinută de 
oxitocină, de vasopresină, de serotonină, de en-
dorfine și de endocanabinoide. Iar cercetările au 
arătat că foarte mulţi factori de risc, cum sunt fu-
matul, alcoolul și, după cum spuneam, și zahărul, 
pot să producă dependenţă. Aurelia Cristea a de-
monstrat experimental că informaţia poate produ-
ce și ea dependenţă, prin intermediul secreţiei de 
endorfine, fapt care poate explica dependenţa de 
internet, de televizor și de telefonul mobil, care 
afectează tot mai mulţi tineri.

Așadar, omul poate deveni dependent de foar-
te multe substanţe, dar și de sex, de jocuri, de in-
ternet, de televizor și de telefonul mobil, ceea ce 
ar putea constuit un motiv pentru care omul nu 
poate renunţa prea ușor la factorii de risc, adică la 
fumat, la alcool, la sedentarism, la televizor, la in-
ternet și la telefonul mobil, deși el știe că acești 
factori pot produce foarte multe îmbolnăviri. 

Stilul de viaţă ca factor patogen

Deși, în apariţia bolilor cronice, care afectează 
mai mult de jumătate din populaţia globului, inter-
vin foarte mulţi factori de risc care nu pot fi influ-
enţaţi, așa cum sunt factorii genetici sau poluarea 
(care nu poate fi nici ea influenţată de individ), cer-
cetările au arătat că numai 30% dintre bolile croni-
ce sunt produse de factorii genetici și numai 30% 
dintre bolile cronice sunt produse de factorii de 
mediu, iar restul de 40% dintre bolile omului con-
temporan sunt produse de stilul de viaţă total ne-
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corespunzător – adică de alimentaţia necorespun-
zătoare, de sedentarism, de fumat, de consumul 
de alcool, de diferite droguri, de stresul psihosoci-
al, la care noi am adăugat și suprasolicitarea 
informaţională, precum și concepţia greșită des-
pre viaţă, despre sănătate și despre boală. Cultiva-
rea acestor factori de risc a dus la creșterea verti-
ginoasă a obezităţii, a tensiunii arteriale, a 
cardiopatiei ischemice, a diabetului zaharat, a bo-
lilor degenerative, a bolilor psihice și a cancerului. 

Așa se face că peste 30% din populaţia genera-
lă suferă de sindromul metabolic, care reprezintă o 
asociere a obezităţii abdominale cu diferite tulbu-
rări metabolice, cum este creșterea rezistenţei la 
insulină, creșterea LDL-colesterolului, a fibrinoge-
nului și a proteinei C reactive. Toate acestea repre-
zintă o adevărată placă turnantă pentru apariţia 
altor boli, cum sunt diabetul zaharat, hipertensiu-
nea arterială, cardiopatia ischemică, steatoza he-
patică și, ceva mai târziu, infarctul miocardic, acci-
dentul vascular, ciroza hepatică și insuficienţa 
renală, care pun capăt, de multe ori prematur, 
unui stil de viaţă întreţinut de o concepţie de viaţă 
care nu putea să aibă un deznodământ mai bun. 
Pentru că stilul de viaţă al omului contemporan 
depășește limitele și nevoile mecanismelor sale de 
reglare. Organismul uman nu are nevoie de atâta 
glucoză și de atâta fructoză câtă conţin sucurile hi-
perzaharate, pe care le consumă în exces și, de 
aceea, glucidele respective se depun sub formă de 
lipide în ficat, a cărui activitate va fi, în mod evi-
dent, perturbată. Ca să nu mai vorbim de faptul că 
alimentele actuale conţin o serie întreagă de 
substanţe chimice pe care nu le poate metaboliza, 
deoarece el nu dispune de enzimele necesare me-
tabolizării lor. Așa se face că, în timp ce stă în foto-
liu și se uită la televizor, mâncând un croissant și 
bând un suc sintetic hiperzaharat, aceste substanţe 
străine, care nu pot fi metabolizate, declanșează 
un proces inflamator, a cărui menire ar fi să elimi-
ne orice element străin care intră în organismul 
uman. Și este foarte important de remarcat faptul 
că, după cum arată foarte mulţi autori, substanţele 
sintetice conţinute în alimentele chimizate pe care 
le ingerăm declanșează un proces inflamator care 
se cronicizează. Pentru că nici procesul inflamator 
nu poate elimina substanţele străine pe care omul 
le tot ingeră și, atunci, procesul inflamator se cro-
nicizează. Și, astfel, stilul nostru de viaţă complet 
necorespunzător duce la apariţia și la creșterea 
bolilor cronice, în care inflamaţia cronică joacă un 
rol deosebit de important, care macină la început 
tacit și apoi tot mai evident organismul uman.

De aceea, noi am arătat, în repetate rânduri, că 
stilul de viaţă al omului contemporan reprezintă 

cel mai important factor patogen. Iar acest lucru 
se datorează nu numai lipsei de cunoaștere a peri-
colului care se cuibărește în noi cu fiecare ţigară pe 
care o fumăm, cu fiecare croissant și cu fiecare sti-
clă de suc hiperzaharat pe care le ingerăm. Acest 
lucru se datorează și faptului că organismul nostru 
se simte foarte bine o foarte lungă perioadă de 
timp, deși în interiorul lui se produc, în mod 
silenţios, o serie întreagă de tulburări, care ies la 
iveală mult mai târziu, când nu prea mai este mare 
lucru de făcut. Apoi, se mai datorează și faptului că 
nu toţi pacienţii care fumează fac cancer pulmonar 
și, de aceea, fiecare fumător se va consola cu ide-
ea că el nu va face cancer pulmonar. Însă acest stil 
de viaţă, total necorespunzător, se mai datorează 
și faptului că individul devine dependent de facto-
rii de risc. El devine dependent de fumat, de alco-
ol, de zahăr, de sex, de jocuri de noroc, de jocuri pe 
calculator, de televizor, de internet și de telefonul 
mobil. El nu mai poate renunţa – sau renunţă foar-
te greu – la aceste dependenţe, în care vede însuși 
scopul vieţii sale. Astfel, lupta cu factorii de risc 
este o luptă foarte grea, care nu se poate duce fără 
ajutorul bolnavului. 

Organismul se luptă cu el însuși, ca și când cine-
va din el însuși – cum ar fi raţiunea lui – l-ar îndem-
na să se lase de fumat. Iar altcineva din el însuși – 
cum ar fi plăcerea (sau diavolul, după cum spuneau 
străbunicii noștri) – l-ar îndemna să nu se lase de 
fumat, deși individul este conștient că fumatul 
este dăunător. Lupta cu factorii de risc este, de 
fapt, o luptă lăuntrică despre care vorbeau sfinţii 
părinţi, așa cum a fost Sfântul Evagrie Ponticul. 
Adică lupta împotriva factorilor de risc a devenit 
un fel de luptă cu diavolul care s-a cuibărit în capul 
nostru și pe care ar trebui să îl alungăm printr-o 
concepţie mai bună privind riscul pe care îl prezin-
tă unii factori, chiar dacă ei produc o plăcere tem-
porară. 

Importanţa educaţiei pentru sănătate

Este evident că dacă 40% dintre îmbolnăvirile 
omului contemporan depind, după cum arată ma-
joritatea autorilor, de stilul de viaţă, atunci 
educaţia sanitară – care să îl înveţe pe om, încă din 
copilărie, cum să trăiască în mod corect, care sunt 
cauzele bolilor și cum ar putea fi ele evitate – ar 
avea un rol deosebit în îngrijirea sănătăţii sale. 
Dacă omul ar ști ce să mănânce, cât să alerge, cât 
să doarmă, de ce trebuie să evite fumatul și alcoo-
lul, de ce trebuie să evite expunerea prelungită la 
soare, cum să se apere împotriva stresului și de ce 
trebuie să-și controleze gândurile – care au o influ-
enţă deosebită asupra corpulu –, atunci omul ar fi 
cu mult mai sănătos. 
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Este evident că el nu va putea influenţa factorii 
genetici, vârsta și sexul, care au o importanţă deo-
sebită în patologia umană. Este evident că nu va 
putea influenţa prea mult nici poluarea și nici nive-
lul economic și cultural al societăţii în care trăiește. 
Dar dacă ar ști că nu numai fumatul, ci și carnea 
prăjită la grătar conţine o mulţime de substanţe 
cancerigene și dacă ar ști că acestea acţionează 
foarte lent, dar inexorabil, asupra organismului și 
că în natură totul se plătește, atunci probabil că ar 
renunţa la fumat și la grătare. Ar renunţa și la con-
sumul exagerat de alcool și la expunerea prelungi-
tă la soare și la solarii, care sunt cancerigene. Ar 
renunţa la aspiraţiile incorecte, la gândirea egois-
tă, la invidie și la dorinţa de răzbunare (care îl ma-
cină de multe ori, din păcate) și, astfel, ar putea 
evita multe stresuri implicate în foarte multe boli 
cronice, așa cum este hipertensiunea arterială, 
care este, probabil, boala cea mai frecventă de pe 
glob. În acest sens, unii autori arată că, prin evita-
rea unor factori de risc, peste 50% dintre cancere 
ar putea fi evitate.

Evident că această renunţare nu este foarte 
ușoară, deoarece aproape toţi factori de risc pro-
duc o anumită dependenţă. De aceea, chiar dacă 
ei nu vin din afară asupra organismului, așa cum se 
întâmplă în cazul poluării, omul contemporan îi ca-
ută cu înverșunare, așa cum se întâmplă nu numai 
cu drogurile puternice, ci și cu ţigările, cu alcoolul, 
cu zahărul, cu internetul și cu telefonul mobil, de 
care nu se poate despărţi niciodată. Și, totuși, sin-
gura modalitate de a combate factorii de risc o re-
prezintă educaţia medicală, încă din timpul copilă-
riei, înainte de a apărea dependenţa de acești 
factori în aparenţă banali. Cercetările au arătat că 
o pisică nu va mânca în viaţa ei decât mâncarea cu 
care a fost obișnuită când era mică. Dar același lu-
cru se întâmplă și în cazul omului, care tânjește 
după mâncarea pe care o mânca la mama lui. Iar 
dacă aceasta a constat din friptură cu cartofi 
prăjiţi, el va preferă toată viaţa lui să mănânce frip-
tură cu cartofi prăjiţi, deși cartofii prăjiţi și, mai 
ales, asocierea lor cu friptura la grătar reprezintă o 
mâncare total nepotrivită. Copilul își imită părinţii. 
Una dintre cele mai mari descoperiri în neuroștiinţe 
a fost aceea a neuronilor în oglindă. Cercetătorii 
italieni au descoperit că maimuţele, care aveau 
electrozi implantaţi în creier, imitau gesturile cer-
cetătorilor. Dacă luau cercetătorii o portocală, și 
maimuţele luau o portocală. Astfel, ei au descope-
rit că și maimuţele și noi avem niște neuroni în 
oglindă, care joacă un rol deosebit în procesul de 
învăţare prin imitare. Iar copilul va imita în primul 
rând ceea ce vede la părinţii lui. De aceea, copiii 
care provin din familiile de fumători vor fi mai 

tentaţi să fumeze și, tot de aceea, educaţia medi-
cală trebuie să înceapă încă din copilărie, nu nu-
mai cu vorbe, ci mai ales cu modele pozitive. Iar 
ceea ce lipsește societăţii contemporane, care 
afișează un stil de viaţă total necorespunzător, 
sunt tocmai modelele pozitive. 

Pentru o medicină participativă

Deși cercetătorii susţin că sănătatea depinde în 
mare măsură de stilul de viaţă pe care îl duce omul 
contemporan, medicina actuală vede pacientul ca 
pe un teren în care medicamentele și celelalte mij-
loace terapeutice, precum antibioticele, antihiper-
tensivele, statinele, anticoagulantele și antiinfla-
matoarele, se luptă cu factorii patogeni în vederea 
prevenirii sau restabilirii sănătăţii. După cum am 
mai arătat, medicina actuală practică astfel un fel 
de exorcism modern, prin intermediul căruia se 
chinuie să elimine colesterolul cel rău din orga-
nism fără a implica prea mult intervenţia pacientu-
lui la propria lui sănătate. Cu excepţia renunţării la 
fumat, care continuă să persiste, a reducerii con-
sumului de alcool, care rămâne, totuși, un toxic, a 
unui regim alimentar, de obicei foarte vag, și a 
unor exerciţii fizice, pe care bolnavul oricum le 
ignoră, medicina actuală nu intervine prea mult în 
stilul de viaţă al pacientului. Însă stilul de viaţă 
este rezultatul cunoștinţelor, al concepţiei despre 
viaţă, despre sănătate și despre boală și al voinţei 
pacientului. De aceea, dacă nu vom influenţa 
concepţia despre sănătate și despre boală a paci-
entului, nu vom putea obţine rezultatele așteptate.

După izgonirea din Rai, omul a căutat – și în 
mare parte a și reușit – să transforme lumea aceas-
ta minunată în care trăim nu numai într-o grădină 
a bunăstării și într-o grădină a desfătării. El crede 
că sănătatea i-a fost dată o dată pentru totdeauna. 
El crede că poate să facă ce vrea. El crede că, deși 
fumează, nu va face cancer pulmonar. El crede că, 
deși consumă alcool, nu va face ciroză. El crede că 
nu mai trebuie să alerge prea mult din moment ce 
mâncarea îi vine direct în farfurie. El crede că, deși 
este supraponderal, nu va face complicaţiile cores-
punzătoare sindromului metabolic. Adică, el are 
niște concepţii total necorespunzătoare despre să-
nătate și despre boală, concepţii care depășesc cu 
mult limitele și nevoile mecanismelor sale de apă-
rare. 

De aceea, dacă ne propunem să prevenim 
apariţia bolilor cronice, ar trebui să schimbăm 
concepţiile pacienţilor noștri despre sănătate și 
boală încă din copilărie și, în orice caz, înainte de a 
apărea primele semne de boală. Pacienţii ar trebui 
să știe cum reușește să își păstreze organismul să-
nătatea, care sunt limitele și nevoile organismului. 
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Ei ar trebui să știe că sănătatea se câștigă – sau se 
pierde – în fiecare zi. Ei ar trebui să știe că niște 
factori în aparenţă inofensivi, așa cum sunt factorii 
de risc, pot să producă uneori niște boli foarte gra-
ve. Ei ar trebui să știe că acești factori de risc 
acţionează foarte insidios. Că bolile cronice pot să 
evolueze asimptomatic o foarte lungă perioadă de 
timp, perioadă în care pot să producă tulburări de 
multe ori ireversibile. Ei ar trebui să știe că în natu-
ră totul se plătește. Că, dacă nu produce cancer 
pulmonar, fumatul va produce alte boli, așa încât 
nimeni nu scapă fără efectele negative ale fumatu-
lui. Adică ei ar trebui să știe că plăcerea de a fuma 
nu rămâne nepedepsită. Ei ar trebui să știe că nu 
numai substanţele, ci și tehnologia, televizorul, in-
ternetul și telefonul mobil pot avea, în pofida 
aparenţelor, o serie întreagă de efecte negative. În 
sfârșit, ei ar trebui să știe că și gândurile rele, și 
invidia, și ura, și răzbunarea pot avea efecte nega-
tive asupra organismului. 

Știind toate acestea, pacientul va putea partici-
pa efectiv la menţinerea propriei sale sănătăţi. De 
aceea, unii cercetători vorbesc de o medicină par-
ticipativă. Ei arată că cei 3P, adică prevenţia prima-
ră, prevenţia secundară și prevenţia terţiară, ar 
trebui înlocuiţi cu alţi 4P – și anume prevenția 
(care rămâne valabilă), predicția (prin intermediul 
căreia se poate depista predispoziţia organismului 
pentru diferite boli), personalizarea (prin interme-
diul căreia căutăm să obţinem cea mai bună stare 
de sănătate pentru fiecare individ în parte) și par-
ticiparea (care presupune participarea fiecărui in-
divid la păstrarea propriei sale sănătăţi). Iar parti-
ciparea reprezintă, după părerea noastră, aspectul 
cel mai important în lupta pentru prevenirea și 
combaterea bolilor cronice, care afectează mai 
mult de jumătate din omenire, deoarece, fără par-
ticiparea pacientului la îngrijirea propriei sale 
sănătăţi, nu vom putea obţine niciodată rezultate-
le așteptate, în stadiul actual al medicinei moderne.
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