
Oameni care vad moartea in fiecare zi
Şi mortul e un om
  
  in fiecare zi, ajung la Laboratorul Clinic de Anatomie Patologica, trei persoane decedate in spital.
Medicii de aici trebuie sa afle care a fost cauza mortii. Sa confirme, sa completeze sau sa infirme un
diagnostic. Sunt 4 medici care uneori fac zilnic, fiecare, o autopsie. Tot ei stau de vorba cu cei care vin sa
isi ia acasa ruda decedata. Atunci cand am vazut cat de cald ii vorbeau cei din Laborator unui apartinator,
m-am gandit ca e o meserie ingrata. Cum sa faci un om sa inteleaga ceea ce nu e de inteles? Cum sa faca
un om sa inteleaga ca cineva apropiat a murit? Şi totusi ei fac asta in fiecare zi. Primul gand care mi-a
venit in minte a fost ca nu as putea face asta pentru nimic in lume. Nici daca as fi un "nabab" al
medicinei, dupa cum i-a numit pe acesti medici un presedinte de Casa de Asigurari.
  
  Intre viata si moarte
  
  Desi cei mai multi cred ca la Laboratorul de Anatomie Patologica se fac doar autopsii si munca
medicilor de aceasta specialitate este simpla, pentru ca au de-a face cu persoane decedate, lucrurile nu
stau chiar asa. intre viata si moarte, distanta este atat de mica, incat ceea ce spune un medic
anatomopatolog devine crucial pentru o persoana care se afla, de exemplu, pe masa de operatie. Anatomia
patologica este o disciplina care studiaza modificarile care pot aparea in tesuturi si organe in diferite boli.
Orice organ sau fragment biopsic prelevate in cursul unei interventii chirurgicale sau proceduri biopsice
trebuie obligatoriu examinate histopatologic. Fragmentele de organe si tesuturi extirpate in cursul unor
interventii chirurgicale sunt supuse imediat examenului histopatologic intraoperator (extemporaneu).
"Diagnosticul intraoperator este foarte important. De exemplu, cand in timpul interventiei, chirurgul
gaseste o leziune de care nu se stia ca este acolo sau nu i se cunoaste natura benigna sau maligna, trimite
la noi o proba de tesut. in maximum 15 minute, noi trebuie sa dam un diagnostic si in functie de ceea ce
noi spunem, se adopta atitudinea chirugicala corecta. Dupa aceasta examinare, putem face o incadrare in
anumite procese patologice sau boli cu caracter benign sau malign", explica dr. Ioan Sorin Zaharie, seful
Laboratorului de Anatomie Patologica de la Sibiu. Cu alte cuvinte, de medicii anatomopatologi depinde
extirparea unui organ depistat cu cancer, de exemplu. Şi daca ei nu sunt atenti la o lama de microscop si
rateaza sau confunda o celula, unui pacient viu i se poate extirpa un organ sanatos sau i se poate lasa un
organ "lovit " de cancer si boala va evolua in continuare cu complicatii locale si metastazare. "Este o
presiune enorma. Teama ca e posibil sa gresim este tot timpul prezenta. Daca noi gresim, gresesc si cei
care trateaza pacientul. Cum sa nu iti fie teama atunci cand stii ca de ceea ce scrii tu pe o hartie, de ceea
ce vezi la microscop depinde viata si soarta unui om?", se intreaba medicul. Şi rezultatul trebuie dat
rapid, pentru ca bolnavul sta "deschis" pe masa de operatie in asteptarea rezultatului de la Laboratorul de
Anatomie Patologica. "Exista intotdeauna un feedback intre noi si clinicieni pentru a exclude greselile",
precizeaza medicul.
  
  Risc continuu
  
  in lipsa unei dotari performante, personalul laboratorului face tot ce se poate omeneste pentru ca
lucrurile sa iasa bine. Microscoapele de care dispune Laboratorul sunt vechi, unele de zeci de ani si
efortul ocular al medicilor este extraordinar. "Munca este solicitanta. incadrarea in conditiile de munca
deosebite este corecta, avand in vedere noxele la care suntem expusi si consider ca legiuitorii au luat in
considerare acest fapt. Este vorba de expunerea la noxe biologice, pentru ca lucram cu oamenii bolnavi,
decedati in spital. Vorbim de bolile infectioase care se pot lua din sala de autopsie. O clipa de neatentie si
ne putem infecta cu bacilul TBC, HIV sau alti germeni rezistenti", a spus medicul sef de Laborator. "Mai
sunt noxele chimice, in principal formolul, dar si solventii organici si colorantii chimici care se folosesc
in procesul de prelucrare a fragmentelor tisulare. Nu trebuie sa uitam ca in mediul in care lucram ne
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expunem la un risc continuu de imbolnavire. Tocmai de aceea, timpul pe care un medic anatomopatolog
il petrece la lucru nu trebuie cuantificat in functie de cat sta in sala de autopsie pentru ca munca lui, de
cele mai multe ori, incepe dupa ce primeste "piesele" extirpate din sala de operatie care, dupa prelucrare
in colaborare cu asistentii, vor trebui studiate microscopic. Stam cel putin 3 - 4 ore zilnic la microscop.
Va dati seama ca este o suprasolicitare oculara. Şi chiar in sala de prelevare a fragmentelor tisulare exista
solicitare oculara", a spus medicul Zaharie. 
  
  Plans din senin
  
  Nu am inteles exact ce a vrut sa spuna prin solicitarea oculara din sala de prelevare a fragmentelor
tisulare pana cand nu am cerut sa fac un tur al Laboratorului. Asa am ajuns in sala respectiva. Imediat ce
am intrat, am simtit cum ceva nedefinit imi zgarie ochiul si am inceput sa lacrimez. Mi-am intors privirea
catre medicul care ma insotea. Nu a asteptat sa ii spun nimic despre senzatia pe care o aveam. Mi-a
raspuns scurt: "Asa e cand nu lucrezi aici. E efectul formolului. Dar noi ne-am obisnuit. Nu mai
lacrimam".
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