2

VIA¥A MEDICALå

IN

Nr. 34 ! 23 august 2013

VIA¥A MEDICALå
publica]ie s`pt`mânal`

E COURI

EDITOR

VIA¥A MEDICALå ROMÂNEASCå
DIRECTOR GENERAL FONDATOR

dr. MIHAIL MIHAILIDE
DIRECTOR EXECUTIV
ec. RODICA ARON
DIRECTOR EDITORIAL
dr. VLAD MIXICH

REDACTOR ßEF
dr. AUREL F. MARIN

SECRETAR GENERAL
ßEF SEC¥IE
DE REDAC¥IE
MEDICALå
DAN DUMITRU MIHALACHE dr. MARIA DRAGOTå
REDACTORI
dr. ALEXANDRU TRIFAN
dr. MIHAIL CåLIN
redactor principal
redactor
IFTIMIE NESFÂNTU
MARIAN CÂMPEANU
reporter special
redactor documentarist
COLABORATORI PERMANEN¥I
REMUS ANGHEL, ILINCA BELCIU,
dr. RALUCA BULEA, dr. M. GH. CåLIN,
C. CIOSU, prof. dr. CONSTANTIN CIUFECU,
prof. dr. ALEXANDRU VLAD CIUREA,
ANCA FLOREA, dr. EUGENIA GROSU-POPESCU,
DAN LåZåRESCU, ALEXANDRU NEAGU,
dr. VIOREL PåTRAßCU, acad. CONSTANTIN POPA,
PAULA ROMANESCU, prof. dr. VALERIU RUSU,
DUMITRU ßERBAN, ALICE ¥UCULESCU,
MIRABELA VIAßU, conf. dr. CORNELIU ZEANA
TEHNOREDACTARE
VIORICA ANGHEL, GINA MANCIU, DANIELA RADU,
MIRELA DUMITREAN, BERTA ALEXE
CORECTURå
CONSTAN¥A MARINESCU
MARKETING-PUBLICITATE
SORANA LåZåRESCU
ADMINISTRATIV
MARIA STEMATE
SABINA ANDREI
contabil principal
casier principal
TATIANA ICHIMESCU
ADRESA:
Bucure[ti, Calea Victoriei nr. 21-23,
etaj 6, cam. 64-66, sector 3, cod 030023
TELEFON: 021.315.61.09; FAX: 021.315.69.80;
PUBLICITATE: 021.315.60.60
E-MAIL: vmr.redactia@clicknet.ro;
redactia@viata-medicala.ro
INTERNET: www.viata-medicala.ro

Of. Reg. Com. al municipiului Bucure[ti,
nr. J 40/11770/1993.
Publica]ia noastr` figureaz` \n catalogul Companiei Na]ionale
Po[ta Român` la pozi]ia 19078.
ISSN 1220-5354

TIPARUL EXECUTAT DE RINGIER PRINT
Chitila Logistic Park
Tel.: 0729.729.269
În perioada 1–20 septembrie a.c., la toate oficiile
po[tale din Bucure[ti [i din ]ar`, se pot \ncheia
abonamente pentru lunile octombrie-decembrie 2013.
În Catalogul de pres` al Po[tei Române,
„Via]a medical`“ figureaz` la num`rul 19078.
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt credita]i astfel:
" membrii Colegiului Medicilor
din Rom~nia – 5 ore de EMC " membrii Colegiului
Medicilor Denti[ti din Rom~nia – 10 ore de EMC
" membrii OBBCSSR – 7 credite FPC
" membrii OAMGMAMR – 5 ore de EMC.
Membrii CMR pot ob]ine, suplimentar, prin programul
de EMC la distan]`, câte 6 credite EMC, pentru fiecare
modul de câte trei luni (iulie-septembrie 2013,
octombrie-decembrie 2013, ianuarie-martie 2014)
Pentru abonamente pe \ntreg anul, v` rug`m s` ne
contacta]i la tel.: 021.315.60.60,
e-mail: abonamente@viata-medicala.ro
Conducerea s`pt`m~nalului
„Via]a medical`“ respect` opiniile titularilor de
rubric` – persoane fizice sau juridice –,
colaboratorilor ocazionali [i redactorilor s`i,
chiar dac` nu \ntotdeauna [i le \nsu[e[te, c~t`
vreme acestea sunt argumentate [i exprimate
\ntr-un limbaj decent.

Odiseea cardurilor:
adev`r [i aparen]e

Problema cardurilor de s`n`tate este un subiect
ultradezb`tut de vreo trei ani în societatea noastr`,
cu multe argumenta]ii pro [i contra. Care este rostul
cardurilor, ce probleme etice exist`, cum trebuie
implementat` ideea, la ce folosesc. S-a consumat
mult` cerneal`, s-au adus argumente, s-au f`cut
dezbateri. Dar este \ndoielnic dac` ele ne duc „în
rândul lumii“, cum crede dr. Marinela van den
Heuvel-Ol`roiu, autoarea articolului „Odiseea
cardurilor“ (ap`rut \n „Via]a medical`“ nr. 32 din 9
august 2013, pag. 12). Cardul este necesar, dar nu
va rezolva nicidecum gravele probleme ale sistemului
medical românesc.
Cardul este un proiect în întârziere din cu totul alte
cauze decât distribu]ia lui, cauze care ]in de bani,
imprimerie, buc`]ile de plastic, cipuri... lucruri oricum
str`ine nou`.
Din p`cate, mai nou, în ciuda unor în]elegeri
ferme cu CNAS [i MS, se reitereaz` ideea c` medicii
de familie trebuie s`-[i ignore obliga]iile profesionale,
s` uite de nevoile medicale ale oamenilor [i s` se
ocupe de distribuirea cardurilor [i de completarea
tabelelor. Ideea „economic`“ [i facil` a CNAS ne mir`
mai pu]in, c`ci în realitate Casa de asigur`ri a uitat
demult c` trebuie s` fie în slujba pacien]ilor care îi
justific` existen]a [i s` respecte medicii f`r` de care
nu î[i poate onora obliga]iile. Ideea distribuirii de
c`tre medicii de familie e veche, doar conducerea
CNAS care sus]ine acela[i lucru difer`. Precizez c`
avem promisiunea ferm` a ministrului c` nu vom fi
pu[i într-o asemenea situa]ie [i c` ne vom putea
ocupa de profesia noastr`.
Este de mirare îns` cum un medic din Olanda
(]ar` cu o bun` tradi]ie a medicinii de familie) [i
originar din România, care a reprezentat la un
moment dat Societatea Na]ional` de Medicina
Familiei, poate sus]ine ca medicii s` distribuie
carduri. Evident, în Olanda, ca în toate ]`rile
europene, nimeni nu a îndr`znit m`car s` cear` a[a
ceva medicilor de familie, iar afirma]ia doamnei
doctor cum c` poate ar fi acceptat, dar nu „li s-a
cerut“ este de-a dreptul ilar`! Este ca [i cum ai cere
arhitectului s` fac` mortarul... Cum se poate afirma
c` „organiza]iile s-au ar`tat inflexibile“, c` ar fi poate
vorba „sau/[i numai de bani“, c` ar fi vorba de „iz
electoral“? Domnia sa nu [tie probabil c` problema
cardurilor este veche de trei ani, c` s-a deschis un
proces în instan]` atunci [i c` de ani buni avem
acela[i r`zboi, care se refer` la respectarea rolului
profesiei medicului de familie [i la timpul necesar
consulta]iilor.
Cum se poate afirma c` organiza]iile sunt
„inflexibile“ când am acceptat [i chiar am îmbun`t`]it
re]eta electronic` acum un an [i mai bine? Nu în]eleg
nici amenin]area subtil` care spune c` organiza]iile
medicilor de familie nu au luat în calcul „ce se va
întâmpla dac` vor fi for]a]i s` distribuie cardurile dup`
ce s-au opus vehement [i cum va evolua rela]ia cu
Casa“? Noi nu suntem „inflexibili“, ci doar constan]i în
efortul de a ne proteja specialitatea!
Cum se poate afirma: „CNAS are dreptul s` le
cear` medicilor acest lucru“?! Cine d` dreptul Casei
s` ne impun` activit`]i care nu ]in de profesia
noastr`? Faptul c` ei decid [i tot ei fac legile e
suficient? Poate c` e greu de realizat de la distan]`
evolu]ia specialit`]ii [i a organiza]iilor noastre.
Societatea Na]ional` de Medicina Familiei este
ast`zi o construc]ie complex`, cu 42 de filiale, cu
peste 7.000 de membri. SNMF are un Senat format
din liderii celor 42 de asocia]ii locale, cu 88 de
senatori. Prin reprezentan]ii lor din Senatul SNMF,
membrii fiec`rei asocia]ii locale au transmis deciziile
lor privind refuzul distribuirii cardurilor. Exist` reguli
organiza]ionale clare, un statut, un regulament de
func]ionare, transparen]` (aceste documente, cât [i
derularea activit`]ii SNMF sunt permanent
disponibile pe pagina de web a SNMF), exist`
strategii de cre[tere a rolului specialit`]ii de medicina
familiei, de cre[tere a imaginii profesioni[tilor din
medicina familiei. SNMF este ast`zi departe de firava
SNMF pe care a p`r`sit-o doamna doctor acum mul]i
ani. Acum deciziile nu se mai iau de un singur om [i
reprezint` mii de medici de familie.
Aceast` Societate, prin acest Senat, împreun` cu
Federa]ia Na]ional` a Patronatelor Medicilor de
Familie (FNPMF), dar [i în asentimentul CMR, au
decis în unanimitate c` nu vom mai accepta niciun fel
de sarcini administrative sau birocratice suplimentare, c` încercarea de a ne înc`rca cu
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distribuirea cardurilor [i de a ne impune acoperirea
costurilor necesare cititoarelor de carduri [i
mentenan]ei lor este una grosolan` de minimalizare
a rolului specialit`]ii noastre [i a nevoilor pacien]ilor.
Adev`rul trist este c` de ani buni sistemul medical
românesc se zbate în s`r`cia lucie pe care o
ascunde sub pre[ul „nevoii de eficientizare“. De ani
buni se „elimin`“ abuzuri, excese. Controlul
cheltuielilor, necesar de altfel, a devenit o scuz`
pentru nefinan]area s`n`t`]ii.
Cardul este un concept bun, dar un proiect scump
[i prost construit. Îl accept`m ca [i concept, dar
refuz`m s` fim curierii caselor de asigur`ri. Cum î[i
permit s` ne arunce nou` ineficien]a lor? Cum
î[i permit s` ne cear` un lucru administrativ,
nemedical, precum [i suportarea unor costuri pentru
cititoare ([i service-ul adecvat), pentru un proiect
care nu ne apar]ine? De altfel, este [i ilegal ce ni se
cere de c`tre CNAS. Cardul este un document de
identificare. Un document de identificare nu poate fi
distribuit decât de emi]`tor, asemenea c`r]ii de
identitate sau pa[aportului. Noi nu suntem angaja]ii
caselor de asigur`ri, cabinetele noastre sunt furnizori
priva]i de servicii medicale, în contract de prest`ri
servicii medicale cu casele de asigur`ri.
Cardul are rolul de a valida calitatea de asigurat
(desigur, acest lucru îl face mai simplu SIUI-ul) [i mai
ales de a valida realizarea serviciului medical sau
farmaceutic în cabinete, în spitale, în laboratoare, la
farmacii etc. Acest rol de validare este important [i ne
mir`m c` exist` atâta întârziere în aplicarea
proiectului cardului, întârziere care nu ]ine în niciun
caz de distribu]ie. Am în]eles de la început nevoia
cardului [i o accept`m, ea îns` nu are nicio leg`tur`
cu calitatea actului medical, nu aduce niciun avantaj
direct nici pacien]ilor, nici furnizorilor de servicii din
sistem. Cardul nu va aduce în niciun fel o cre[tere a
calit`]ii actului medical, dup` cum lipsa lui nu
afecteaz` în niciun fel capacitatea profesional` a
medicului. Insinuarea colegei noastre c` noi am
putea afecta dreptul la servicii medicale de calitate
prin refuzul distribuirii cardului este inacceptabil`.
Pacien]ii au nevoie de abilit`]ile noastre profesionale,
de timpul alocat consulta]iilor.
Înc` din ianuarie 2011, organiza]iile noastre au
luat atitudine fa]` de acest proiect r`u construit [i mai
ales fa]` de modalitatea de „rezolvare“ a problemelor
de implementare a acestuia, printr-o impunere
abuziv`, agresiv` la adresa noastr`. Într-un proiect
important, vechi de trei ani, care a costat multe
milioane de euro, implementarea, utilizarea,
distribuirea au fost omise de la finan]are, gândinduse c` toate problemele se pot rezolva gratis (pentru
CNAS) [i simplu (tot pentru CNAS)... \n cabinetele
noastre. Cum ne-am putea ocupa de card? Prin mai
multe tabele, borderouri [i servicii de curierat între
pacien]i [i casele de asigur`ri. Din cele 15 minute pe
care le putem acorda unui pacient, câte mai r`mân
dup` ce îi explic`m necesitatea, cum se folose[te,
valid`m, complet`m borderouri, cerem semn`turi, îl
întreb`m dac` e de acord cu inscrip]ionarea datelor
medicale, verific`m corectitudinea datelor de
identificare etc.?
Prin cele dou` organiza]ii ale medicilor de familie
(FNPMF [i SNMF), particip`m de trei ani la întâlniri,
am solicitat [i am ob]inut dezbateri publice, am depus
documente, am f`cut propuneri, am argumentat, am
explicat, am sugerat solu]ii. Am explicat c` nu ne
putem transforma în func]ionari ai caselor de
asigur`ri (cu care noi avem contracte de furniz`ri de
servicii medicale). Ne-am consultat cu avoca]ii no[tri.
Am intentat un proces în 2011, pierdut, dar înc` nefinalizat. Nu pot reproduce argumenta]iile CNAS la
acea vreme, sunt tragicomice. La nevoie, vom merge
s` ne c`ut`m dreptate pe la cur]ile Europei.
În toate demersurile noastre am precizat clar, de
la început, c` suntem deschi[i fa]` de ideea
informatiz`rii sistemului medical, c` vom folosi
cardurile, dar nu vom accepta activit`]i administrative
legate de card sau cheltuieli pentru un proiect care
apar]ine CNAS [i MS. Pozi]ia noastr` este clar` [i
statornic` de atâ]ia ani. Avem promisiunea ministrului
s`n`t`]ii [i a reprezentan]ilor conducerii CNAS c`
lucrurile se vor rezolva amiabil [i f`r` implicarea
noastr` în distribuire sau în acoperirea costurilor.
Orice alt` discu]ie este de prisos.

A EQUANIMITAS
Romanian Federation
for Medical Research
În România, sunt specialit`]i medicale unde, în loc s` existe o singur`
organiza]ie de specialitate puternic`, sunt dou`, trei sau chiar mai multe, fiecare
cu reuniunile proprii. Pentru medici, aceast` fragmentare creeaz` dificult`]i, iar
animozit`]ile existente între vârfurile specialit`]ii, cele care au dus la formarea
mai multor societ`]i, sunt apoi perpetuate. Care sunt dezavantajele acestei
situa]ii? (Dr. A. M.)
Dreptul la asociere este fundamental într-o democra]ie, iar fragmentarea la care se
refer` întrebarea trebuie salutat` ca o expresie a exercit`rii sale. Mai important mi se
pare faptul c` rezultatele cercet`rilor medicale din România sunt prezentate, în fiecare
an, într-o m`sur` covâr[itoare, la reuniunile acestor asocia]ii profesionale. În domeniul
medicinii interne [i subspecialit`]ilor sale, se organizeaz` reuniuni anuale ale
interni[tilor (la C`ciulata, în aprilie), diabetologilor (la Sibiu, în mai) [i cardiologilor (în
septembrie, la Sinaia), pentru a nu le men]iona decât pe cele mai importante. Exist`
cel pu]in trei asocia]ii ale endocrinologilor, dou` ale diabetologilor, o jum`tate de duzin`
de societ`]i ale chirurgilor [i câteva asocia]ii ale medicilor de familie. O organizare
tribal`, poate util` pentru înt`rirea identit`]ii, dar contrarie promov`rii rela]iilor
interdisciplinare [i colabor`rilor institu]ionale, care sunt cheia progresului în medicin`.
Un model diferit este cel adoptat în Statele Unite, unde, pe lâng` congresele
societ`]ilor de profil, sunt organizate reuniuni ale American Federation for Medical
Research în fiecare prim`var`, la Washington, D.C., la care particip` cercet`tori din
toate disciplinele. Cheia de bolt` a acestor congrese este prezentarea, în sesiuni
zilnice de postere, a noilor cercet`ri. Conform tradi]iei, congresele încep întotdeauna
vineri seara, cu o sesiune de postere combinat`, în acelea[i uria[e s`li de bal de la
hotelul Omni Shoreham, cu o wine and cheese reception. Sunt prezentate aproximativ
600 de postere, grupate pe specialit`]i, într-o atmosfer` cald`, prietenoas`, în care un
rezident poate vorbi de la egal la egal cu decanul unei prestigioase facult`]i [i în care
membri celebri ai National Academy of Sciences / Institute of Medicine sunt lua]i la
întreb`ri de studen]i. În urm`toarele trei zile, [uvoiul participan]ilor se va împ`r]i în zeci
de s`li pentru prezent`ri orale, ateliere, simpozioane, deschise tuturor, în care este
încurajat` interac]iunea dintre participan]i, f`r` deosebire de vârst` sau statut
profesional.
Cred c` acest model, interdisciplinar [i egalitarian, poate fi introdus cu folos [i în
România, sub egida Academiei de ßtiin]e Medicale, în colaborare cu societ`]ile
speciali[tilor, facult`]ile de medicin`, institu]iile guvernamentale care finan]eaz`
cercetarea medical` din România [i reprezentan]ii celor [apte reviste medicale
recunoscute ISI [i indexate în PubMed: înfiin]area unei Romanian Federation for
Medical Research. Alegerea lucr`rilor pentru prezentare ar trebui s` fie foarte exigent`
[i urmat` de publicarea lor într-una din revistele men]ionate. Sesiunile tematice ar
putea fi organizate de fiecare societate în parte, în timp ce keynote lectures ale unor
personalit`]i din ]ar` [i str`in`tate ar deveni accesibile tuturor participan]ilor. Congresul
ar cre[te eficien]a unor simpozioane de interes general pentru tinerii cercet`tori,
indiferent de specialitate, cum ar fi Writing for Publication, Applying for Grants sau
Post-Doctoral Training Abroad. În jurul congresului, ar putea fi organizate întâlniri de
lucru ale societ`]ilor de specialitate, ale profesorilor de medicin`, ale doctoranzilor, ale
studen]ilor interesa]i în cercetare [i, desigur, adunarea general` a Academiei de ßtiin]e
Medicale. Sunt convins c` un asemenea congres ar constitui un magnet pentru firmele
de medicamente [i echipament medical, care ar putea contribui financiar [i ar fi
compensate cu spa]iu expozi]ional. În sfâr[it, congresul Romanian Federation for
Medical Research ar fi calea cea mai fireasc` pentru a crea atât de necesarele pun]i
de leg`tur` cu diaspora [tiin]ific` româneasc`.

Prof. dr. Peter MANU,

membru de onoare al Academiei de ßtiin]e Medicale
pmanu@nshs.edu
Aequanimitas este titlul unui discurs rostit în 1889 de sir William Osler, p`rinte-fondator al medicinii interne în
America de Nord; semnific` virtutea de a accepta lucrurile a[a cum sunt.

P RIMIM

Despre prietenie în chirurgie

De peste secole, Publius Syrus ne transmite c` „prietenia este o hain` valoroas`
care se cur`]` când se murd`re[te [i nu se arunc` la prima pat`“.
În`l]at în spiritualitatea [i practica profesional`, chirurgul trebuie s` cultive rela]ii
bazate pe adev`ratele valori cu colaboratorii direc]i, cu celelalte discipline medicale, în
înv`]`mântul medical, pe plan politic. Chirurgul nu are voie s` devin` precum „sclavul
care nu are decât un st`pân, ori ca ambi]iosul care are tot atâ]ia st`pâni câ]i îi pot fi de
folos carierei sale“ (Jean de la Bruyère). El trebuie s` în]eleag` c`, fiind oameni, „to]i
tr`im sub acela[i cer, dar nu to]i avem acela[i orizont“ (Konrad Adenauer). Axiologic,
prietenia, în spiritul simpatiei, respectului, ata[amentului reciproc, trebuie promovat`
de chirurg de-a lungul vie]ii.
Ultimii 20 de ani au reu[it s` disipeze prietenia dinl`untrul echipei chirurgicale. Or,
echipa cl`dit` pe stim` reciproc`, de la brancardier la profesor, „de la opinc` la
vl`dic`“, este una din cheile care deschid calea bunei convie]uiri. Rela]ia de prietenie
cl`dit` înl`untrul echipei asigur` afirmarea fiec`rui membru, înal]` [i serviciul, [i liderul
echipei. Promovarea ata[amentului la adev`ratele valori asigur` climatul colegial
colocvial [i evit` contradic]iile. Asigurarea mediului propice înl`untrul echipei, în care
fiecare î[i dezvolt` aptitudinile cu care a fost înzestrat de natur`, reprezint` un
adev`rat mentorat. Astfel, cei mai tineri din echip` nu vor deveni copii palide ori
caricaturi ale modelului în exercitarea profesiunii. Tot ce s-a cl`dit în [colile de chirurgie
ale mae[trilor reprezint` perenitate [i salt valoric la genera]ia ce le urmeaz`.
În consolidarea echipei în chirurgie trebuie [tiut c` „ignorantul pune într-o or` mai
multe întreb`ri decât poate r`spunde un în]elept în [apte ani“ (Pitagora) [i „c` prietenul
credincios este un fel de marf` care nu se poate cump`ra“ (A. P. Cehov).

Dr. Rodica TåNåSESCU,

pre[edinta Societ`]ii Na]ionale de Medicina
Familiei

UMEA IDEILOR

Un du[man subestimat?

D`uneaz` oare canabisul s`n`t`]ii mintale? Întrebarea a
stârnit multe dezbateri aprinse de-a lungul timpului, îns`
r`spunsurile clare au întârziat s` apar`. Concluzia este
urm`toarea: în mediul [tiin]ific, este unanim acceptat c`
majoritatea persoanelor care consum` canabis nu
vor dezvolta probleme de s`n`tate mintal`
semnificative. Cu toate acestea, anumi]i indivizi
sunt mai predispu[i la efectele negative ale
consumului de canabis.
Mult timp, s-a crezut c` nu era vorba decât
despre un drog relativ inofensiv [i c` îngrijor`rile
legate de acesta sunt exagerate. Unii psihiatri
consemnaser` c` un consum excesiv putea induce
o stare psihotic`, cu simptome precum
halucina]iile, mirajele [i gândirea deformat`. Îns`
primul indiciu semnificativ al unei leg`turi dintre
consumul de canabis [i tulbur`rile psihotice a
ap`rut de-abia în 1987, în urma unui studiu suedez
de amploare care a urm`rit peste 50.000 de subiec]i timp de
15 ani. Consumul de canabis înregistrat la începutul studiului a
m`rit probabilitatea ca participan]ii s` fie diagnostica]i cu
schizofrenie în urm`torii 15 ani. Cu cât consumul era mai mare,
cu atât cre[tea probabilitatea de a fi diagnosticat.
În mod ciudat, aceast` descoperire nu a stârnit prea mult
interesul [i nu au fost consemnate studii similare pân` în 2002.
De atunci îns`, multe studii au cercetat leg`tura dintre consumul
de canabis [i tulbur`rile psihotice. În 2007, o compila]ie a celor
mai bine realizate studii a concluzionat c` un consum frecvent
(zilnic) de canabis dubleaz` riscul de a dezvolta o tulburare
psihotic`. Astfel, dac` 1% din popula]ie dezvolt` o form` sau alta
de psihoz` pe durata vie]ii, consumul zilnic de canabis ridic`
procentul la 2%.
Desigur, existen]a unei corela]ii pozitive între consumul de
canabis [i psihoz` nu este de ajuns pentru a stabili o leg`tur`
cauzal` direct` între cele dou`. Psihoza ar putea determina
consumarea de canabis, mai degrab` decât invers, sau un factor
mediator necunoscut ar putea determina atât consumarea de
canabis, cât [i instalarea unei psihoze.
Exist` [i al]i factori care complic` rela]ia. De exemplu, se
pare c` vârsta de debut a consumului de canabis reprezint` un
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factor important. Persoanele care au început s` consume
canabis înainte de vârsta de 16 ani prezint` un risc mai ridicat de
a dezvolta o psihoz` decât cele care încep dup` vârsta de 18 ani.
Acest lucru este în concordan]` cu dovezile biologice conform
c`rora creierul în curs de maturizare este
mai predispus la impactul negativ al
canabisului.
Amir Englund este cercet`tor la King’s
College Londra. Robin MacGregor Murray
este profesor de cercetare psihiatric` în cadrul
Institutului de Psihiatrie, King’s College
Londra, [i membru al Royal Society.

Cercet`rile recente au ar`tat c` o
anumit` variant` a unei gene numite
AKT1 mediaz` riscul de psihoz`. În cazul
purt`torilor variantei C/C (care apare la
aproximativ 20% din popula]ie), riscul de psihoz` a crescut de
[apte ori – îns` numai în rândul celor care consumau zilnic
canabis. Utilizarea canabisului la sfâr[it de s`pt`mân` sau mai
rar nu a prezentat adesea niciun risc crescut, ceea ce a fost
valabil [i în cazul utiliz`rii zilnice [i la sfâr[it de s`pt`mân` de
c`tre purt`torii variantelor C/T [i T/T ale AKT1.
În plus, diversele variet`]i de canabis m`resc sau reduc riscul
de psihoz`. În urma unei compar`ri a celor dou` tipuri de canabis
cel mai frecvent utilizate în Marea Britanie, ha[i[ul [i sinsemilla
(skunk), s-a descoperit c` utilizarea de skunk m`re[te riscul de
psihoz` într-o m`sur` considerabil`, ceea ce nu se întâmpl` în
cazul ha[i[ului.
Explica]ia din spatele acestei diferen]e rezid` în propor]ia
celor doi principali compu[i ai canabisului, delta-9tetrahidrocannabinol (THC) [i cannabidiol (CBD). Skunk-ul din
Marea Britanie prezint` concentra]ii ridicate de THC, îns` zero
con]inut de CBD; ha[i[ul, pe de alt` parte, con]ine cantit`]i
aproximativ egale ale celor doi compu[i. Acest lucru a fost
eviden]iat în laboratorul nostru atunci când voluntarilor s`n`to[i li
s-a oferit THC pur sau o combina]ie de THC [i CBD. Cei care au
primit doar THC au prezentat o intensificare semnificativ` a
gândurilor paranoice, simptomelor psihotice [i deterior`rii
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memoriei, în timp ce aceia care au primit combina]ia nu au
experimentat episoade de paranoia, au prezentat mai pu]ine
simptome psihotice [i [i-au p`strat memoria intact`.
Unele studii au cercetat [i rolul consumului de canabis în
cazul tulbur`rilor precum depresia [i anxietatea. De[i nu s-a
descoperit niciun fel de leg`tur`, exist` [i alte dovezi, mai
conving`toare, în ceea ce prive[te poten]ialul adictiv al
canabisului. Aproximativ 10% din persoanele care fumeaz`
canabis ajung dependente, ceea ce genereaz` simptome de
sevraj atunci când consumul este stopat, cum ar fi dorin]a aprig`
de a-l relua, iritabilitatea, tulbur`rile de somn, durerile
abdominale [i agita]ia, nervozitatea. Din nou, se pare
c` CBD echilibreaz` efectele adictive ale canabisului
[i atenueaz` simptomele de sevraj. Multe studii s-au
concentrat asupra posibilului impact negativ al
consumului de canabis asupra memoriei [i altor
func]ii cognitive. Este general acceptat c` un consum
frecvent [i prelungit de canabis afecteaz`
func]ionarea cognitiv`, dar [i c` aceste efecte sunt
reversibile, cu condi]ia unei perioade de abstinen]`
de trei pân` la 12 luni. Cu toate acestea, un studiu
recent care a urm`rit un e[antion de persoane de la
na[tere [i pân` la vârsta de 38 de ani a descoperit c`
aceia care au început s` consume canabis de
timpuriu, zilnic, timp de câ]iva ani, aveau în
permanen]` un coeficient de inteligen]` cu opt puncte mai mic.
(Acest studiu nu a fost înc` repetat.)
O ultim`, [i adesea ignorat`, surs` de afectare a s`n`t`]ii
mintale asociat` cu canabisul este reprezentat` de consecin]ele
legale ale de]inerii de canabis, atunci când persoana în cauz`
este prins`. Sanc]iunile aplicabile variaz` de la niciuna (de
exemplu, în Olanda [i Portugalia), la avertismente legale, amenzi
[i chiar închisoarea pe via]` (în Asia de Sud-Est). Un cazier
judiciar are un impact negativ asupra unei viitoare angaj`ri,
educa]iei [i posibilit`]ii de a c`l`tori. Aceste consecin]e pot
prezenta propriile lor riscuri pentru s`n`tatea mintal`; de
exemplu, [omajul implic` un risc deloc neglijabil de suicid,
anxietate, depresie [i psihoz`.
Prin urmare, d`uneaz` oare canabisul s`n`t`]ii mintale?
R`spunsul este atât pozitiv, cât [i negativ, depinzând de vârsta
la momentul debutului consumului, de gene [i de cantitatea,
frecven]a [i varietatea de canabis consumat` – [i, desigur, de
posibilitatea de a fi prins.

Dr. Amir ENGLUND,
prof. dr. Robin MacGregor MURRAY

©Project Syndicate, 2013. www.project-syndicate.org
Traducere din limba englez` de Sorana Graziella Cornea

