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CUVÂNT INTRODUCTIV

A scrie astăzi un ghid de farmacologie înseamnă a presta munca atribuită în 
mitologia greacă lui Sisif. Fiind condamnat să urce un bolovan imens de piatră 
până în vârful dealului, acest personaj simbolic, ajuns la câţiva pași de ţintă, scă-
pa bolovanul care se rostogolea din nou în vale. Și toată munca trebuia reluată de 
la început, de zeci și zeci de ori, fără a se putea termina vreodată. Un asemenea 
scenariu poate fi  extrapolat în zilele noastre, la lucrarea din domeniul pe care 
l-am abordat. Pentru că atât de rapide și de mari sunt progresele în domeniul 
știinţei medicamentului, încât abia am terminat un capitol și afl ăm că deja a apă-
rut o nouă grupă sau o nouă generaţie de agenţi terapeutici, s-a sintetizat un nou 
produs care a și ajuns pe piaţa farmaceutică, s-au descoperit noi proprietăţi ale 
unor substanţe, s-au descris unele reacţii adverse necunoscute până în prezent. 

Am conceput acest ghid de farmacologie conform curiculei în vigoare pen-
tru învăţământul postliceal sanitar, pentru asistenţi medicali generaliști, dar și 
pentru asistenţi de farmacie, căutând să-i dăm o orientare practică și pragmati-
că. Lucrarea este structurată pe trei secţiuni, prevăzute ca module în planul de 
învăţământ : 

1. GHID DE FARMACOLOGIE GENERALĂ 
2. GHID DE FARMACOTERAPIE 
3. GHID DE FARMACOTOXICOLOGIE 
Dorind ca ghidul să fi e cât mai util viitorilor asistenţi medicali și asistenţi de 

farmacie, am acordat un spaţiu mai mic – uneori redus la strictul necesar – păr-
ţii generale. În schimb, am considerat importante pentru activitatea personalu-
lui medico-sanitar și am dat o mai mare dezvoltare – în limitele programului de 
învăţământ – indicaţiilor de utilizare, contraindicaţiilor, căilor de administrare 
și reacţiilor adverse, care uneori pun sănătatea și chiar viaţa bolnavului în pe-
ricol. Deci, cu riscul de a fi  consideraţi iconoclaști, fără a omite noţiunile de 
bază ale acestei difi cile, dar frumoase ramuri a știinţelor medicale, am pus mai 
mult accentul pe ceea ce asistentul medical și asistentul de farmacie vor întâl-
ni în munca lor în legătură cu medicamentele, decât pe formarea unei viziuni 
teoretice largi, dar mai puţin aplicative. Din acest motiv, secţiunea GHID DE 
FARMACOTERAPIE ocupă cea mai mare parte a volumului. 
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În legătură cu ordinea capitolelor din secţiunea GHID DE FARMACO-
TERAPIE, am considerat necesară o modifi care faţă de planul clasic al unui 
manual de farmacologie, adoptând o atitudine pragmatică și, totodată, moder-
nă. Am folosit în cea mai mare parte a lucrării clasifi carea ATC (Anatomical, 
Th erapeutic, Chemical Classifi cation System), aprobată de Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii și care stă la baza nomenclatorului de medicamente din ţara noastră 
și din alte ţări. Evitând astfel enumerarea arbitrară a diferitelor clase și grupe de 
medicamente, clasifi carea realizează o viziune ordonată asupra uriașei game de 
agenţi terapeutici de toate felurile (și care se reînnoiește neîncetat !). Se exclude, 
astfel, o percepere haotică a acestui imens domeniu și se poate face imediat în-
cadrarea oricărui agent terapeutic nou apărut în categoria căreia aparţine prin 
proprietăţile și structura lui. În plus, la fel ca pentru toate bolile (unde codifi -
cările abundă), medicamentele au căpătat și ele codul lor, fapt care facilitează 
situarea oricărei substanţe – prin simpla citire a codului – în clasa, grupa și 
subgrupa terapeutică din care face parte, permiţând comparaţii cu substanţele 
înrudite, cu cele agoniste și antagoniste. Totuși, pentru ca lectura volumului să 
nu fi e greoaie și fastidioasă, am evitat excesul de clasifi cări în text, iar codurile 
ATC au fost notate numai la clasele și grupele importante. Atragem atenţia că 
dacă la unele capitole materialul prezentat depășește cadrul strict al programei 
analitice, am făcut-o în ideea că un manual sau un îndreptar este și o sursă 
de informare destinată să răspundă întrebărilor (uneori, neprevăzute) care se 
pot ivi în cursul studiului. Am căutat, astfel, să anticipăm dorinţa și nevoia de 
informare a cititorilor, fi e ei elevi, asistenţi medicali, asistenţi de farmacie sau 
chiar profesori !

Urmând exemplul unor lucrări de profi l din alte ţări, am introdus un capitol 
despre produse biologice utilizate în terapeutică și anume : seruri heterologe, 
imunoglobuline umane specifi ce, vaccinuri – chiar dacă aceste produse nu fac 
parte din nomenclatorul de medicamente propriu-zis. Am considerat de actua-
litate și, în consecinţă, am creat un capitol separat despre droguri, stupefi ante și 
narcotice, legat de toxicomanii, care formează obiect de studiu și pentru farma-
cologie, nu numai pentru serviciile de psihiatrie. 

În cadrul fi ecărui capitol am semnalat cunoștinţele necesare în mod special 
sau exclusiv asistenţilor medicali sau moașelor cu formulele „În atenţia asisten-
ţilor medicali“ și „În atenţia moașelor“, iar noţiunile necesare în mod special 
asistenţilor de farmacie cu formula „În atenţia asistenţilor de farmacie“, astfel 
încât prin structura și conţinutul său, manualul să fi e util ambelor categorii. 
Credem că ideea de a introduce două ghiduri de pregătire, păstrare și adminis-
trare a unor preparate injectabile (este vorba de produse antiinfecţioase de uz 
sistemic injectabile – cap. 15 și de citostatice injectabile – cap. 17) se va dovedi 
benefi că în activitatea practică a viitoarelor cadre medico-sanitare.
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Notă importantă. Codifi carea ATC, amănuntele din tabele, unele doze și 
ritmuri de administrare, precum și numeroasele denumiri și sinonime ale me-
dicamentelor NU trebuie memorizate, ci numai consultate, ele servind pentru 
exemplifi carea și detalierea noţiunilor din text. La fel, porţiunile din lucrare 
scrise cu corp de literă mai mic sunt destinate numai informaţiilor suplimenta-
re, necesare unei înţelegeri mai bune a datelor de specialitate. 
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