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Erorile de diagnostic, sub lupa specialiștilor
– a doua conferință europeană
Ultimele două zile ale lunii august au marcat
desfășurarea celei de-a doua ediții a Conferinței
Europene despre Erorile de Diagnostic în Medicină.
Evenimentul, care a avut loc în Berna, a reunit
specialiști din țări precum Statele Unite ale Americii,
Marea Britanie, Germania, Olanda și Elveția.
România a fost reprezentată de echipa Spitalului
de Pneumoftiziologie din Iași, sub îndrumarea
Prof. Dr. Traian Mihăescu. Participarea a constat
în prezentarea a două lucrări care au analizat impactul erorilor de diagnostic în rândul rezidenților,
respectiv o formulă ce ar putea ajuta la identificarea
acestor erori.
Spre deosebire de prima ediție, când punctul focal al
conferinței a fost să tragă un semnal de alarmă asupra
incidenței îngrijorătoare a erorilor de diagnostic,
precum și a consecințelor acestora, programul de
anul acesta a pus accent pe identificarea și implementarea diferitelor strategii în vederea combaterii
acestui fenomen.
Un alt element de noutate a constituit pluridisciplinaritatea participanților. Astfel, pe lângă speakerii
din domeniul medical, au luat cuvântul și specialiști
în comunicare, chimiști, matematicieni, statisticieni și analiști ai riscului. Informațiile diseminate de
aceștia au contribuit la conceperea de soluții palpabile
pentru reducerea incidenței erorilor de diagnostic.
Printre cauzele concrete care pot duce la aceste erori au
fost identificate efectuarea și interpretarea incorectă
a investigațiilor de laborator și a celor imagistice.
În această notă s-a încadrat și paradoxul generat
de programele de screening, care au determinat
o supradiagnosticare în rândul populației aparent
sănătoase.
Au mai fost analizate cogniția și raționamentul clinic al medicilor, constatându-se că, cel mai adesea,

eroarea de diagnostic nu apare pe fondul unei lipse de cunoștințe, ci a unei colectări incomplete a
informațiilor necesare sau a integrării defectuoase
a acestor date. Un moment cu încărcătură nu doar
informativă, ci și emoțională, a fost prezentarea
unor experiențe personale ale pacienților care au
fost victime ale acestui fenomen.
Partea practică a conferinței a constat în workshop-uri și seminarii unde participanții au lucrat
în grupuri mici pentru a analiza exemple concrete
de sincope în raționamentul clinic ce preced erorile
de diagnostic. Astfel de sesiuni au fost adresate inclusiv studenților și rezidenților, ele având ca scop
o actualizare a curiculei medicale.
O recomandare cu aplicabilitate imediată o reprezintă utilizarea sistemelor de suport decizional, care
acționează precum o inteligență artificială ce poate
oferi o a doua părere. Majoritatea acestor aplicații
sunt disponibile pentru toate sistemele de operare.
Mai multe informații despre acest eveniment sunt
disponibile la http://ispro.ro/index.html, precum și
pe site-ul congresului https://www.improvediagnosis.
org/page/EuroDEM2018. (Dr. Diana Turcu)

Medicover, achiziție în Oltenia
Medicover a finalizat achiziția Centrului Medical
Phoenix, o rețea de opt unități medicale din oltenia,
aceasta fiind a treia mare tranzacție a grupului suedez
în românia în acest an, după preluarea Spitalului
Pelican din oradea și a Centrului Medical Academica
din București. Phoenix deține opt centre medicale în
Craiova, târgu Jiu, Slatina, Calafat și drăgășani.
“Anul acesta este unul foarte important pentru dezvoltarea
Medicover românia. Am reușit să intrăm cu o prezență
puternică în două regiuni cheie, în nord-vest prin achiziția
Spitalului Pelican și sud-vest prin achiziția Centrului
Medical Phoenix. Mai mult, am găsit aici niște parteneri
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ideali care au pus o fundație solidă pe care putem crește
împreună în viitorul apropiat. În ambele cazuri, doctorii
care au fondat aceste rețele medicale doresc să rămână
parte din echipa Medicover, să dezvolte aceste rețele și
să ofere servicii medicale la cel mai înalt nivel”, declară
Adrian Peake, General Manager, Medicover românia.
Medicover, furnizor internațional de servicii medicale
și de diagnostic, activează în românia prin rețeua
medicală și prin laboratoarele și centrele de recoltare
Synevo. Veniturile Medicover și Synevo din românia
au crescut în prima jumătate a anului cu 17,2%,
la 42,2 milioane euro. (Delia Budurcă)

