
A.T.I: Administrarea de propofol de cãtre non-anestezi[ti: noile ghiduri europene BOLI 
INFEC}IOASE: Managementul infec]iilor cu Staphylococcus aureus meticilino-rezistent 
CARDIOLOGIE: Actualizare ]intitã a ACC/AHA: managementul fibrila]iei atriale 
DERMATOLOGIE: Metilprednisolonul aceponat asigurã un raport risc-beneficiu optim pentru 

tratamentul dermatitei atopice la copii GASTROENTEROLOGIE: Budesonida pentru hepatita autoimunã GENETICÃ: Un test 
sangvin de ADN ar putea exclude sindromul Down IMAGISTICÃ MEDICALÃ: O decadã de expunere la radia]ii la pacien]ii 
supu[i la proceduri imagistice pentru perfuzie miocardicã MEDICINÃ DE URGEN}Ã: Sunt liniile centrale amplasate în 
departamentul de urgen]ã asociate cu un risc mai mare de infec]ii sangvine? NEUROLOGIE: Utilizarea de statine dupã 
hemoragiile cerebrale. O analizã decizionalã OBSTETRICÃ-GINECOLOGIE: Inhibitorii de pompã de protoni administra]i în 
siguran]ã în stadiile incipiente ale sarcinii ONCOLOGIE: Sandoz anun]ã un studiu clinic de fazã II pentru versiunea de 
biosimilar a anticorpului monoclonal de referin]ã rituximab PSIHIATRIE: Riscurile cardiovasculare unice ale antidepresivelor 
triciclice VACCINURI: Vaccinul pentru herpes zoster la adul]ii vârstnici [i riscul de boalã herpes zoster ulterioarã
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ANUL PAULESCU
Împlinirea a 90 de ani de la 
descoperirea insulinei de cãtre 
marele savant român Nicolae 
Paulescu este marcatã în aceastã 
edi]ie printr-un articol de excep]ie 
scris de prof. dr. Constantin 
Ionescu Tîrgovi[te

Comisarul European 
pentru Sãnãtate, 

domnul John Dalli, a 
fost personajul 

principal al 
European Health 

Forum Gastein, 
eveniment acoperit 

în exclusivitate 
pentru România de 

Revista Hipocrate

Europa noastrã
PLUS: Interviu în exclusivitate cu doamna Paola Testori Coggi, director general DG SANCO

EXCLUSIVITATE
Liderii europeni 
în domeniul 
sãnãtãții, în 
centru cu 
comisarul 
european 
pentru sãnãtate 
John Dalli, 
contureazã 
domeniile 
prioritare pentru 
sãnãtatea UE  
în urmãtorul 
deceniu
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Dr. Marius Geantă  
marius.geanta@kolmedia.ro

„Sãnãtatea 
Europei 
depinde de 
industria 
farmaceuticã. 
De aceea, 
trebuie sã 
asigurãm 
toate 
condi]iile 
pentru 
dezvoltarea 
noilor 
tratamente“
John Dalli,  
comisar european pentru 
sãnãtate, în cadrul European 
Health Forum Gastein

Din anul 2 de facultate nu mai 
p`]isem una ca asta.

Sã stau 13 ore într-o salã de curs. Sã as-
cult prezentãrile care aveau loc. Sã fiu din 
ce în ce mai captivat, pe mãsurã ce timpul 
se scurgea, iar speakerii se perindau la pu-
pitru. Sã mã decid cu greu sã cedez impe-
rativelor fiziologice, de teamã ca nu cum-
va sã pierd vreo idee, vreo frazã sau vreo 
atitudine importantã. Sã descopãr plãcerea 
scrisului sintetic [i sã regret cã sunt prea 
pu]ine pagini în caietul A4 oferit de organi-
zatori. Nici revista de fa]ã nu are foarte mul-
te, dar oricum sunt suficiente. Sã trezesc în 
interiorul meu deopotrivã curiozitatea de 
copil, efervescen]a tânãrului student [i do-
rin]a specificã oamenilor entuzia[ti de a le 
spune tuturor ce am aflat de la oamenii mi-
nuna]i care s-au aflat în fa]a mea, odatã ce 
ziua se va fi încheiat. Ziua de bucurie, nu 
neapãrat de lucru. 

Când vorbe[ti despre Europa, nu 
este loc pentru crispare.

Ci pentru zâmbet, atitudine pozitivã, 
privire spre viitor. Indiferent de vârstã, de lo-
cul pe care îl ocupãm în spa]iul comunitar, 
de nivelul veniturilor sau de pozi]ia socialã. 
Europa ne vrea exact a[a cum suntem, cu 
virtu]ile [i viciile noastre. Pe cuvânt! Iar 
pentru fiecare dintre aceste ramuri, cuprin-
se între plus [i minus infinit, gânde[te me-
canisme, planuri [i ac]iuni pe cât de con-
crete, pe atât de elaborate [i promi]ãtoare. 
{i am mai remarcat un aspect: cu cât ne 
]inem mai departe sau tindem sã luãm dis-
tan]ã de zonele de decizie de la nivelul 
Uniunii Europene, cu atât dorin]a deciden -

  ]ilor de a ne avea aproape este mai mare. 
Nu avem altã [ansã în afara colaborãrii cât 
mai strânse cu celelalte State Membre [i cu 
conducerea centralã, cu atât mai mult cu 
cât vorbim despre domeniul atât de sensi-
bil al asisten]ei medicale.

Cine nu are bãtrâni, îi va gãsi în 
Europa. ßi îi va aprecia la 
adevãrata valoare. 

Tabloul îl [tie oricine a pã[it într-o 
capitalã vesticã, iar compara]ia apare in-
stantaneu, fãrã niciun efort mental special: 
în timp ce persoanele \n vârstã din Germa-
nia sau Fran]a, de exemplu, sunt prezente 
cu decen]ã [i implicate în societate, la noi 
bãtrânii sunt primele victime ale oricãrui 
tip de crizã: economicã, politicã, medicalã, 
moralã. Tendin]a societã]ii noastre de a 
trãi numai la timpul viitor utopic [i amnezic 
fa]ã de trecut se va lovi frontal de obiectivul 
declarat al Comisiei Europene, de a con-
sacra anul 2012 drept an al personelor în 
vârstã. Iar aceastã declara]ie nu se va risipi 
în populism, ci în ac]iuni concrete, atât de 
suport în vederea men]inerii sau cre[terii 
calitã]ii vie]ii, cât [i de pãstrare în activitate 
a persoanelor în vârstã. Bãtrâne]ea nu este 
un handicap, cum adesea se considerã 
acum, ci un atu esen]ial în domenii pre-
cum medicina, în care acumulãrile se fac 
continuu, iar competen]a este invers pro-
por]ionalã cu ceea ce scrie în certificatul 
de na[tere. Readucerea în activitate a unor 
oameni prea repede îndepãrta]i din spitale 
[i de la catedre poate fi o solu]ie inteligentã 
[i cost/eficientã în contextul migra]iei cãtre 
statele vestice. 
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Medicii pleacã, pacien]ii îi 
urmeazã. Noi rãmânem. De ce?

Pe scurt: pentru cã avem treabã. Aici, în-
tr-un stat totu[i interesant pentru ceilal]i eu-
ropeni, pe care adesea, la Gastein [i în alte 
locuri, i-am surprins în accese exoftalmice 
citind „România“ pe ecusonul de congres. 
Existãm cu adevãrat, doar cã uneori nu ne 
dãm seama de asta. {i avem nevoie de câte o 

experien]ã de tipul European Health Forum 
Gastein pentru a ne aminti cã, la un moment 
dat, în timpul facultã]ii, stãteam zi-luminã 
în amfiteatrul Universitã]ii de Medicinã 
din Bucure[ti nu pentru John Dalli [i Paola 
Testori Coggi, ci pentru a-i asculta pe ni[te 
oameni cel pu]in la fel de interesan]i. {i care, 
la acest moment, profeseazã la vârf în Româ-
nia, dar culeg laude mai cu seamã de pes-
te grani]e.

John Dalli, un comisar pentru 
sãnãtatea noastrã

Parteneriatul pentru sãnãtate, împlicând industria farmaceuticã, factorul politic [i cercetarea fundamentalã, a 
luat o formã concretã la Gastein, dupã cum aratã [i imaginea: Detlef Niese, vicepre[edinte Novartis, Paola 
Testori Coggi, director general DG SANCO, [i Angela Brand, de la Public Heatlth Genomics Institute din 
Maastricht 

îN TIMP Ce 
PerSOANele
 \n vârstã din 
Germania sau 
Fran]a, de 
exemplu, sunt 
prezente cu 
decen]ã [i 
implicate în 
societate, la noi 
bãtrânii sunt 
primele victime ale 
oricãrui tip de 
crizã: economicã, 
politicã, medicalã, 
moralã. Tendin]a 
societã]ii noastre 
de a trãi numai la 
timpul viitor utopic 
[i amnezic fa]ã de 
trecut se va lovi 
frontal de 
obiectivul declarat 
al Comisiei 
Europene, de a 
consacra anul 
2012 drept an al 
personelor în 
vârstã
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