Articolul 15

R

Ref: Ro Med J. 2019;66(Suppl3)
DOI: 10.37897/RMJ.2019.S3.15

olul medicului de familie în
prevenția și monitorizarea
retinopatiei diabetice
The role of the family doctor in preventing and monitoring the diabetic retinopathy
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Diabetul zaharat este o boală cronică complexă. Este
o afecțiune care poate apărea la orice vârstă și care poate determina complicații grave, schimbând radical modul
de viață. De aceea, prevenția diabetului zaharat și a
complicațiilor sale este esențială.
Datele statistice arată că întreaga lume se confruntă
cu o recrudescenţă a diabetului zaharat tip 2, iar printre
principalele cauze se regăsesc modul de viață de tip occidental, modificările alimentației, adoptarea unui stil de
viață sedentar, dar și obezitatea.
Medicul de familie este pionul principal în lupta pacientului cu diabetul și complicațiile acestei boli. Practic,
medicul de familie este cel care vede omul în ansamblul
lui.
În literatura de specialitate diabetul zaharat este definit ca o tulburare metabolică ce poate avea etiopatogenie multiplă. Aceasta este caracterizată prin modificări
ale metabolismului glucidic, lipidic și proteic, rezultate
din deficiența în secreția de insulină, insulinorezistență
sau ambele și care are ca element de definire până în
prezent valoarea glicemiei.
Din păcate, diabetul zaharat, odată apărut, se va
menține toată viața și de aceea, din clipa în care a fost
diagnosticat, trebuie tratat și controlat permanent.
Sunt două tipuri de diabet zaharat întâlnite: diabetul
zaharat de tip 1 – în care pancreasul nu produce suficientă insulină, fiind specific vârstelor tinere, și diabetul zaharat de tip 2, în care predomină insulinorezistența asociată
unui deficit relativ de insulină – caracteristic mai frecvent
vârstei adulte, mai ales asociată cu obezitatea. Practic,
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neconcordanța dintre necesarul și disponibilitatea insulinei va duce în cele din urmă la valori crescute ale glicemiei. De regulă, această boală rămâne mulți ani nediagnosticată deoarece în stadiile inițiale simptomele lipsesc. Afecțiunea poate fi descoperită în cadrul controalelor periodice,
când medicul de familie recomandă efectuarea analizelor
de rutină, printre care și glicemia. În afara controalelor periodice, pacientul vine la medicul de familie pentru poliurie
și polidipsie, scădere în greutate sau ajunge direct la spital
în comă diabetică inaugurală. Toate aceste prezentări sunt
tardive, când diabetul evoluează de mulţi ani și adesea
complicaţiile sunt deja instalate.

Retinopatia diabetică, complicație extrem de
gravă
Retinopatia diabetică este o complicație a diabetului
zaharat care are o prevalență de peste 33% printre
pacienții diabetici. Datele statistice arată că, această
complicație a diabetului zaharat este principala cauză de
orbire la persoanele cu vârste între 20 și 65 ani. Evoluția
bolii este progresivă, în ani, iar în lipsa unui tratament
adecvat, retinopatia diabetică duce inevitabil la orbire.
Conform datelor statistice, majoritatea pacienților cu
o vechime a diabetului de cel mult 10 de ani dezvoltă retinopatie diabetică. Dintre aceștia, 5,6% prezintă edem
macular clinic semnificativ, iar 8% au retinopatie diabetică ce amenință grav vederea. Mai mult, în cazul pacienților cu diabet zaharat de tip 1, retinopatia este rară în
primii 5 ani de la debutul bolii. Dar în cazul diabetului de
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Frecvența controalelor medicale periodice
La medicul de familie, pacientul cu diabet zaharat ar
trebui să vină o dată la trei luni, uneori lunar sau chiar mai

des. La fel și la medicul diabetolog ar trebui să se prezinte o dată la 3-6 luni. La medicul oftalmolog – o dată pe
an dacă nu sunt instalate complicaţii oculare sau mai des
în prezenţa acestora. La cardiolog, o dată sau de două ori
pe an, în lipsa afectării cardiovasculare. În concluzie, pacientul trebuie să efectueze analize și investigații care au
rolul de a diagnostica, evalua și trata complicațiile cronice ale diabetului zaharat.
Medicul de familie monitorizează la fiecare vizită:
greutatea, IMC, circumferinţa abdominală, TA, complianţa la tratament, susţine pacientul pentru respectarea dietei şi a modului de viaţă, recomandă analize şi controale
medicale de specialitate, urmărește evoluţia complicaţiilor.
Pacientul diabetic trebuie să facă un control oftalmologic anual pentru depistarea precoce a leziunilor de retinopatie. În cazul în care pacientul are deja diagnosticul
de retinopatie diabetică stabilit, atunci frecvența controalelor oftalmologice va crește în funcție de gravitatea bolii,
la recomandarea medicului specialist oftalmolog.

Medicul de familie și educația terapeutică
În încheiere, trebuie subliniat poate cel mai
important rol al medicului de familie în retinopatia
diabetică, profilaxia, depistarea și urmărirea bolii.
Mai exact, scopul final al educației terapeutice,
educație pe care medicul de familie o face este
ideea de selfcare. Acest lucru este realizabil numai dacă sunt atinse trei obiective esențiale:
Transmiterea de cunoștințe spre pacient și familia lui.
Deprinderea de abilități, mai exact a tehnicii
de autodeterminare a glicemiei și monitorizarea
alimentației.
Modificarea stilului de viaţă, a comportamentului alimentar, efectuarea de exerciții fizice, renunţarea la fumat, administrarea corectă a tratamentului, fie el oral sau injectabil.
O afecțiune, dacă este cunoscută și acceptată
de pacient, devine mult mai ușor de gestionat și de
trăit cu ea. Iar acest aspect este unul dintre obiectivele medicului de familie. Acesta este cadrul medical care ar trebui să-l facă pe pacient să-și
înțeleagă boala și să facă tot ceea ce ține de el,
astfel încât, alături de întreaga echipa medicală, să
poată amâna instalarea complicațiilor aferente diabetului zaharat. Pentru că diabetul zaharat este o
boala cronică a cărei evoluţie poate fi ţinută sub
control doar prin înţelegerea ei şi monitorizarea
strictă a tuturor aspectelor ce o influenţează.

Retinopatia DiabeticĂ – Prevenţie şi diagnostic precoce

tip 2, retinopatia poate fi deja instalată când afecțiunea
este diagnosticată. După 10 ani de boală, peste 70% dintre pacienți au un stadiu ușor sau sever de retinopatie.
În consecință, și în cazul acestei complicații serioase a
diabetului zaharat, medicul de familie are un rol esențial.
Acest lucru este explicat de faptul că afectarea oculară în
diabet are o evoluție lent progresivă, de la stadiul inițial
complet asimptomatic, până la pierderea totală și ireversibilă a vederii. Astfel, singura cale prin care această evoluție
poate să fie încetinită sau oprită este controlul riguros, constant, permanent al bolii de bază. Mai exact, menținerea
continuă a valorilor glicemiei în limite normale şi controlul
factorilor de risc asociaţi. Însă, din punct de vedere oftalmologic, esențială este examinarea regulată a fundului de
ochi, prin această examinare fiind diagnosticate eventualele leziuni, a căror evoluție trebuie urgent stopată.
Pe de altă parte, un pacient care intră în cabinetul
medicului de familie și are deja diabet zaharat trebuie să
fie conștient de complicațiile care pot să apară în ani. Astfel, medicul de familie este cel care transmite pacientului
informațiile legate de prevenția sau măcar amânarea
complicațiilor pe care diabetul le poate genera. Astfel,
pacientul va afla că: hipertensiunea arterială, dislipidemia, controlul incorect al glicemiei, fumatul, obezitatea,
anemia, consumul de alcool, sedentarismul, dieta inadecvată, stresul sunt factori de risc pentru agravarea diabetului şi apariția retinopatiei diabetice. Poate că nu toți
acești factori de risc sunt complet controlabili, însă dacă
pacientul îi cunoaște poate să minimalizeze efectele lor.
Cele mai des întâlnite complicații ale diabetului zaharat sunt: hipoglicemia, hiperglicemia, afecțiunile cardiovasculare, nefropatia diabetică, retinopatia diabetică, piciorul diabetic, neuropatia diabetică, afecțiuni ale pielii,
unele probleme dentare, imunosupresia urmată de complicaţii infecţioase, depresia.
Pacientul cu diabet zaharat, trebuie să meargă regulat la medic și să efectueze o serie de controale și
investigații periodice. Un pacient cu diabet zaharat este
îngrijit de o echipă medicală compusă din: medicul de
familie, diabetolog, cardiolog, oftalmolog, nefrolog, neurolog, infecţionist, podolog, nutriționist, pediatru (în cazul
copiilor). Ideal ar fi ca pacientul să beneficieze și de sprijinul unui psiholog. Medicul de familie are rolul esenţial,
dar adesea foarte dificil, în coordonarea acestei echipe
pluridisciplinare în beneficiul pacientului.
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