
”Conferința de medicină maritimă”, care se
desfășoară între 1 și 3 septembrie, a debutat ieri
la Constanța, în Aula Magna a Universității
”Ovidius”. Evenimentul este o continuare a Școlii
de Vară a Medicinei Călătorului, care a avut loc
la Constanța ani la rând. Organizatorii, însă, au
ajuns la concluzia că temele abordate trebuie
extinse și dezbătute în cadrul unei conferințe mai
ample, care să includă și specialiști din domeniul
maritim, în contextul în care multe dintre bolile
infecțioase sunt aduse în țară de navigatori.
Rectorul Academiei Navale ”Mircea cel Bătrân”,
prof. univ. dr. ing. Vergil Chițac, prezent la
deschiderea conferinței, deocamdată în calitate
de invitat, a subliniat că, potrivit statisticilor
internaționale, peste 70% dintre accidentele
navale sunt cauzate de erori umane. La rândul
lor, erorile umane sunt cauzate de factorii de
agresiune la care este supus omul, astfel el
nemaiputând să-și exercite atribuțiile de serviciu
în condiții optime. Programul de lucrări ale

conferinței a debutat cu prezentarea rectorului
Universității ”Ovidius” Constanța (UOC), prof.
univ. dr. Sorin Rugină, care a trecut în revistă cei
peste 30 de ani de Medicina Călătorului la
Constanța. ”Constanța este un oraș-port foarte
mare, o poartă deschisă către lume, deci și
riscurile sunt mari. Patologia infecțioasă este
extrem de dinamică și va rămâne pentru noi o
provocare, este întreținută de tot ceea ce există
în jurul nostru”, a precizat rectorul, totodată
profesor la catedra de Boli Infecțioase a
Facultății de Medicină. El a dat exemplul
pelerinajelor, locuri unde oamenii se pot alege cu
unele boli infecțioase. ”Orice călătorie comportă
risc. Fie în mijlocul de transport, mediu”, spune
prof. univ. dr. Rugină. Constanța, în sezonul
estival, înregistrează peste un milion de turiști,
deci și aici riscurile sunt mari.

n BoLi infeCțioaSe din 1977... n El
a trecut în revistă bolile infecțioase
înregistrate în Constanța din 1977 până în

2008. Astfel, între 1977 și 1978, în Eforie
Nord și Mamaia apăreau focare de
toxiinfecție alimentară, dar pe parcurs și alte
alte boli de import, în 1996 - focar de febră
tifoidă la 44 de membri ai echipajului unei
nave sub pavilion indian, aflată în rada
Portului Constanța, în 1997 - cazuri de
dizenterie (Saturn), în 1998 - salmonela (Eforie
Sud), în 1999 - E.Coli, în 2007 și 2008 - alte
focare de amploare de toxiinfecții alimentare.
Au urmat alte cazuri (1990 și 2011): malarie -
190 de pacienți, între 2005 și 2008

leishmanioză (boală specifică țărilor calde) -
7 cazuri, meningită menigococică etc. 

Pe parcursul celor două zile rămase vor mai
fi abordate și alte lucrări.
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Țara noastră va dispune în
curând de un laborator
unde pacienții suspectați

de infecția cu virusul Ebola vor
putea fi diagnosticați și vor primi
îngrijiri corespunzătoare, a

anunțat, ieri, managerul Institutului
Național de Boli Infecțioase ”Prof.
Dr. Matei Balș” din București, prof.
univ. dr. Adrian Streinu-Cercel, în
cadrul „Conferinței de medicină
maritimă“, organizată la
Constanța, la Universitatea

”Ovidius”. ”Laboratorul nostru va
dispune de o capacitate de
cazare de două locuri. Am
considerat că este suficient,
având în vedere că primele
cazuri sunt și cele cu cea mai
mare probabilitate de deces și,
plecând de la ele, putem să
stabilim foarte clar contacții și
să-i punem în unități de
monitorizare și supraveghere”, a
spus profesorul. Laboratorul,
care se află la stadiul de
construcție, va fi amenajat în
cadrul Institutului Național de
Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei
Balș” din București. Managerul
de la ”Matei Balș” a precizat că
laboratorul se amenajează prin
fonduri europene și va dispune
de un sistem de biosecuritate
b4, care este prevăzut tocmai
pentru aceste tipuri de febră
hemoragică, cum este și Ebola.
”Laboratorul va avea și o
componentă de cercetare.
Virusul Ebola este clasificat ca
nivel de risc 4 și, ca urmare,
necesită adoptarea de măsuri
de izolare și măsuri de protecție
speciale”, explică prof. univ. dr.

Streinu-Cercel. 
Profesorul a subliniat că

Ebola este un virus agresiv,
capabil să genereze boli ce pot
cauza mortalitatea, însă
specialiștii ne liniștesc și ne spun

că România este pregătită să facă
față unei posibile infecții. ”Țara
noastră are experiența celorlalte
epidemii la nivel global, cum ar fi
pandemia cu A/H1N1, față de
care România s-a comportat în
mod excepțional”, a spus prof.
univ. dr. Adrian Streinu-Cercel.
Mai mult decât atât, la noi există o
rețea de boli infecțioase, capabilă
să țină în frâu epidemiile. Ebola a
făcut până la ora actuală nu mai
puțin de 1.350 de victime la nivel
mondial, conform datelor furnizate
de Organizația Mondială a
Sănătății (OMS). La debut,
simptomele bolii sunt cele ale unei
gripe în plină vară, cu episoade
de febră, mialgii, cefalee și
vărsături. Transmiterea acestui
virus poate fi prevenită prin
respectarea unor măsuri de
igienă, astfel că medicii
recomandă spălarea pe mâini cu
apă din abundență și evitarea
zonelor aglomerate.

Cristina CLeȘiU
cristina.clesiu@telegrafonline.ro

Acarienii viețuiesc
confortabil în porii
feței noastre

Un studiu recent demonstrează că
există mii de acarieni în porii feței oricărei
persoane, indiferent de gradul său de igienă
personală, ei neputând fi îndepărtați din locul
în care viețuiesc, informează online
canadajournal.net. Oamenii de știință de la
Universitatea Carolina de Nord au inițiat un
studiu pentru a afla cum viețuiesc acești
acarieni pe fețele oamenilor. Conducătorii
studiului, Megan Thoemmes și Rob Dunn,
au lucrat împreună cu echipa de cercetători
pentru a colecta ADN uman. Echipa a căutat
amprentele ADN ale acarienilor faciali, lăsate
după ce aceștia mor. Amprentele ADN au
furnizat informații cu privire la locul exact al
feței preferat de acești acarieni. Analiza
ADN-ului a arătat că acarienii faciali au fost
prezenți în aproape toate probele colectate,
indiferent de etnie și rasă, inclusiv la
europeni, asiatici și chiar eschimoși.
Cercetătorii au examinat ADN-ul a 253 de
voluntari: la 14% a fost detectată prezența
acarienilor în momentul cercetării, în timp ce
restul aveau urme ale trecerii acestor paraziți
pe chipul lor. ”Oamenii sunt dezgustați la
început, însă devin interesați când văd
acarienii la microscop”, a declarat
Thoemmes pentru revista „National
Geographic“. Studiul a relevat că specia
parazită de acarieni Demodex nu este atât
de diversă pe cât se credea anterior.
Diversitatea ADN-ului lor a rămas relativă,
indiferent de locație, scrie canadajournal.net.
Cu toate acestea, echipa de cercetători a
observat diferențe între două specii de
Demodex prezente pe fața omului.
”Demodex brevis” preferă să viețuiască
adânc în porii feței, în timp ce ”Demodex
folliculorum” prosperă în zone mai puțin
adânci și pot sări de la o gazdă la alta.
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Laborator pentru îngrijirea
bolnavilor de ebola, în românia

Prof. univ. dr. adrian Streinu-Cercel: ”Laboratorul nostru va dispune
de o capacitate de cazare de două locuri. Am considerat că este
suficient, având în vedere că primele cazuri sunt și cele cu cea mai mare
probabilitate de deces și, plecând de la ele, putem să stabilim foarte clar
contacții și să-i punem în unități de monitorizare și supraveghere”

ÎN MOMENTUL DE FAȚĂ,
SINGURUL LABORATOR
PENTRU DEPISTAREA
EBOLA ESTE LA
FRANKFURT, ÎN GERMANIA

Gemenii născuți prematur Yanis și Rareș au
suferit arderea totală a retinei. În urma mai
multor controale, diagnosticul final este
retinopatie de prematuritate stagiile 4 și 5 și
numai o clinică din Statele Unite ale Americii le
mai poate reda vederea micuților. Totul a pornit
când Flavia Lionte i-a născut prematur pe
gemeni, la 32 de săptămâni, greutatea lor la
naștere fiind de 1.370 grame, respectiv 1.600
grame. Sarcina fiind prematură, copiii au fost
nevoiți să stea 43 de zile în incubator. În tot
acest timp, gemenii nu au fost protejați, astfel că
a fost provocată arderea totală a retinei. ”Chiar
dacă doctorii îi garantau Flaviei că bebelușii sunt
perfect sănătoși, aceasta a observat în ziua
externării lor că ochii lor erau pur și simplu albi și
le fugeau în toate părțile”, potrivit organizatorilor
campaniei umanitare a Asociației “Salvează o
inimă”. Singura lor șansă de recuperare este în
Statele Unite ale Americii, iar controalele pot fi
făcute la o clinică din Roma. Lui Rareș, doctorii
din România au reușit să-i redea parțial vederea
la ochiul drept, însă, în cazul lui Yanis,
complicațiie sunt mai mari și niciun doctor din
România nu îl poate opera. Până la operație,
primul hop pe care trebuie să-l treacă familia

micuților este controlul pe care-l vor face
gemenii în Roma, la Clinica Casa di Cura San
Domenico. “Un singur control costă 550 de euro
plus transport și celelalte cheltuieli pentru micuți,
suma de care avem nevoie este aproximativ
2.000 și ceva de euro. Asociația noastră a mai
realizat patru campanii pentru copii bolnavi de
retinopatie și toate au avut succes, iar micuții și-
au putut recăpăta parțial vederea în urma
intervențiilor chirurgicale”, declară președintele
Asociației “Salvează o inimă”, organizatorul
campaniei umanitare “Gemenii vor să vadă
zâmbetul mamei”, Vlad Plăcintă. După control, la
scurt timp urmează testul cel mai greu și
important: operația în Statele Unite ale Americii.
Pentru un singur ochi, intervenția chirurgicală
costă 17.500 de dolari.

În acest sens, Asociația a demarat de
urgență o amplă campanie de strângere de
fonduri, care îi va ajuta pe gemeni să vadă.
Donațiile pot fi făcute pe platforma de donații
online a Asociației,
http://salveazaoinima.ro/campaigns/ianis-si-
rares/, sau în contul bancar
RO95RNCB0047259210001 - Sucursala
Proprietara Botoșani-Trusești.

“Gemenii vor să vadă zâmbetul mamei!”

rectorul Universității ”ovidius” Constanța, prof.
univ. dr. Sorin rugină, totodată profesor la
catedra de Boli infecțioase a facultății de
Medicină: ”Patologia infecțioasă este extrem de
dinamică și va rămâne pentru noi o provocare, este
întreținută de tot ceea ce există în jurul nostru”

”Conferința de MediCină MaritiMă”

Peste 30 de ani de Medicina Călătorului la Constanța


