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Abstract. The COVID-19 pandemic affecting all mankind has brought
into question the medical risks to which humanity is subjected. A number
of characteristics of medical crises contribute to the difficulty of awareness,
understanding and reluctance to act by the policy makers. Our approach
is aimed at understanding the causes, mechanisms and especially promoting
solutions that contribute to the identification and selection of „future
desirables“ during a medical crisis.
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Deºi reprezintã un moment de fracturã al stãrii de normalitate, pe mãsurã ce
speranþa de viaþã va creºte, iar fluxurile globale care antreneazã oameni, alte
vieþuitoare ºi mãrfuri se vor accentua, crizele extinse ºi consecinþele lor vor
deveni o prezenþã tot mai frecventã în viaþa noastrã. O condiþie pentru doritorii
unei longevitãþi active va fi ºi sã devinã supravieþuitori ai multiplelor stãri de
crizã care în mod cert le vor schimba radical pentru o perioadã de timp modul
de viaþã ºi în final, pe ei înºiºi.
Inevitabilitatea crizelor ºi faptul cã ne pot afecta pe toþi – indiferent de poziþie

socialã, profesionalã, avere etc., dar ºi cã siguranþa ºi supravieþuirea individualã
depind de comportamentul colectiv, ar trebui sã ne facã mai responsabili faþã de
mãsurile care permit anticiparea, prevenirea, controlul ºi atenuarea efectelor unei
crize. Din acest motiv, în toate þãrile, prevenþia ºi protecþia în faþa pandemiilor,
reprezintã un obiectiv esenþial al guvernãrii.
Nimic nu este însã mai înºelãtor decât aparenta senzaþie de securitate în faþa

unor ameninþãri considerate a fi netradiþionale sau non-militare care se manifestã
cu o frecvenþã relativ scãzutã, dupã cum sunt considerate ºi epidemiile/pan-
demiile cu un agent cu transmisibilitate, infecþiozitate ºi fatalitate crescutã.
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O serie de caracteristici ale crizelor medicale contribuie la dificultatea de
conºtientizare, înþelegere ºi reticenþa de a acþiona a decidenþilor politici: apariþia
în mod neaºteptat ºi afectarea rapidã a unor zone extinse ºi la distanþã de focarul
iniþial, cu toate cã fenomenul în sine este cunoscut ºi anticipat; datele utile ºi
verificabile în etapa iniþialã sunt reduse ºi interpretabile, astfel cã existã o puter-
nicã tendinþã de a favoriza scenariile benigne; „zgomotul de fond“ al specialiºtilor
care genereazã ipoteze ºi scenarii contradictorii, fãrã a ajunge rapid la un con-
sens, preferând expectativa unei atitudini ferme; o reacþie de respingere psiho-
logicã în a accepta un scenariu care implicã victime în masã (inclusiv decidenþii
ºi apropiaþii lor); interesul mai redus acordat avertizãrilor ºi recomandãrilor unui
organism internaþional precum Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii comparativ cu
cele provenite dintr-o sursã guvernamentalã; potenþialul impact economico-fi-
nanciar consistent care ar putea afecta sever strategiile bugetare guvernamentale;
în unele cazuri, lipsa unui factor politic direct sau a unei „adrese de corespon-
denþã“ care sã permitã realizarea unei negocieri etc.
Totuºi existenþa umanitãþii este o mãrturie a supravieþuirii în faþa a numeroase

epidemii, unele catastrofale, în perioade lipsite de o cunoaºtere ºtiinþificã ele-
mentarã. Astfel de experienþe traumatizante reprezintã puncte de inflexiune în
istoria omenirii (bolile sunt considerate „o mâna ascunsã a istoriei“, spunea
William McNeil) ºi ne oferã cunoaºtere în elaborarea unor strategii de comba-
tere a epidemiilor.
În interacþiunea cu aceste maºinãrii biologice optimizate pentru reproducere

ºi transmisie, atunci când mecanismele naturale de apãrare sunt depãºite, oa-
menii au rãspuns, pentru a supravieþui, valorificând avantajul cel mai important
al speciei noastre – funcþia neocorticalã.
În acest context, demersul nostru se adreseazã înþelegerii cauzelor, mecanis-

melor ºi mai ales promovãrii unor soluþii care sã contribuie la identificarea ºi
selectarea „viitorilor dezirabili“ în perioada unei crize medicale.

Despre cauzele apariþiei epidemiilor

Rãspândirea internaþionalã a bolilor infecþioase în contextul globalizãrii re-
prezintã un risc identificat ºi bine documentat, încã de acum trei decenii: „În era
cãlãtoriilor cu avionul, o persoanã care incubeazã o boalã cum ar fi Ebola, se
poate îmbarca într-un avion ºi poate cãlãtori în jur de 12.000 de mile, sã treacã
neobservatã prin vamã, sã îºi ia o slujbã normalã într-o destinaþie anume ºi tot
sã nu aparã simptome ale bolii pentru câteva zile, infectând mai multe persoane
înainte ca starea sa de sãnãtate sã se altereze.“1
Mai mult, comerþul mondial de produse agricole a sporit considerabil expu-

nerea oamenilor la bolile animalelor exotice ºi sãlbatice, facilitând trecerea
microbilor de la diverse specii de animale la om. „Globalizarea resurselor de
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hranã înseamnã lipsa igenei în producþia alimentarã, iar pregãtirea hranei în
þãrile de origine poate introduce noi patogeni punând în pericol populaþia atât
strãinã cât ºi localã.“2

Un alt aspect care nu trebuie ignorat este creºterea populaþiei ºi a densitãþii
populaþiei în zonele urbane, în prezent peste jumãtate din populaþia lumii locuind
în aglomeraþii urbane. Trebuie remarcat cã încã din secolul XX mediul urban a
reprezentat scena preferenþialã a desfãºurãrii principalelor evenimente politice ºi
de securitate, iar aceastã tendinþã este de aºteptat sã se accentueze în viitor.
Astfel, planurile urbanistice ºi dezvoltarea aglomerãrilor umane trebuie alcã-

tuite având în vedere inclusiv perioadele inevitabile de crizã. Totusi, în multe
pãrþi ale lumii, oraºele sunt asociate cu o lipsã totalã sau parþialã a infrastructurii
sistemului sanitar, igienã precarã, sisteme de canalizare ºi resurse de apã potabilã
insuficient dezvoltate, pieþe de animale sãlbatice ºi exotice cu facilitãþi de abato-
rizare, condiþii rudimentare de procesare ºi prelucrare a cãrnii, care nu respectã
reguli elementare sanitar-veterinare ºi de igienã alimentarã. În lipsa unor condiþii
sanitare decente, aceºti „stupi metropolitani“ în dezvoltare se dovedesc a fi un
teren excelent pentru creºterea ºi rãspândirea microbilor.
Nu putem omite aici modificãrile climatice ºi dezastrele de mediu. Alterarea

ecologicã adusã de evenimente naturale sau create de om au favorizat ºi pro-
vocat apariþia ºi rãspândirea bolilor infecþioase, ca urmare a modificãrii ecolo-
giei pe arealuri extinse, dispersia la distanþã datoritã unor fenomene atmosferice,
precum ºi modificarea arealului de rãspândire a unor organisme-gazdã, cu rol
esenþial în ciclul de dezvoltare al microrganismelor patogene3.
De asemenea, creºterea incidenþei ºi a magnitudinii dezastrelor naturale

determinate de schimbãrile climatice, cum ar fi alunecãrile de teren, cutremurele,
valurile tsunami, uraganele ºi inundaþiile pot influenþa rãspândirea bolilor. Astfel
de evenimente, asemenea rãzboaielor ºi conflictelor violente, determinã distru-
gerea infrastructurii sanitare, dizlocarea masivã a oamenilor în adãposturi ºi ta-
bere supraaglomerate, lipsite de facilitãti sanitare elementare4.
Un alt factor de risc derivã din capacitatea de a manipula informaþia existentã

la nivelul genomului sistemelor biologice. Utilizarea biotehnologiilor, pe scarã
largã, a determinat apariþia unui sector nou, în care reglementãrile ºi controalele
sunt (încã!) realizate de cãtre state, dar actorii principali sunt companiile multi-
naþionale, iar actorii secundari sunt mici centre de cercetare private, ONG-uri
sau chiar indivizi (biohakeri).
Riscuri suplimentare sunt generate de tehnologiile cu utilizare dublã din do-

meniul medical; de exemplu, procedee avansate destinate realizãrii unor trata-
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mente genetice împotriva cancerului, pot fi utilizate, cu unele adaptãri, pentru
realizarea de noi tulpini bacteriene5.
Deºi mai puþin discutat astãzi, riscul unui atentat bioterorist, ca potenþial fac-

tor de apariþie a unor epidemii cu potenþial pandemic, nu trebuie ignorat: „… rea-
lizarea unui gram de agenþi infecþioºi, cu dimensiuni de 1 pânã la 5 micrometri
este o provocare tehnicã, însã, din momentul în care aceastã capacitate este
dobânditã, este mult mai simplu sã realizeze un kilogram de agent biologic. ªi
nu mai este nicio dificultate majorã pentru o organizaþie teroristã care poate
realiza un kilogram sã realizeze 10 sau 100 de kilograme“6.
Nu în ultimul rând, putem menþiona ºi riscurile generate de accidentele pro-

duse în cadrul unor facilitãþi de producere a armelor biologice, un exemplu fiind
incidentul din localitatea Sverdlovsk (URSS), în aprilie 1979, când eliberarea în
atmosferã a unei cantitãþi reduse de antrax destinat uzului militar a provocat
câteva sute de victime.

Riscul pandemic la adresa omenirii

Pandemiile cu virusuri gripale nu reprezintã o noutate, existând periodic
avertizãri ale experþilor, care trec însã neobservate în absenþa unui eveniment
care sã le ofere vizibilitate mediaticã: „oamenii de ºtiintã au prevãzut de mult
timp apariþia unui virus gripal capabil sã infecteze 40% din populaþia umanã a
globului ºi sã ucidã un numãr inimaginabil.“7
În acest context, este de menþionat cã Organizaþia Mondialã a Sãnãtãtii (OMS)

a avertizat încã din anul 2005, într-unul dintre Rapoartele sale anuale, asupra
faptului cã „existã o posibilitate semnificativã ca un alt flagel precum SIDA,
SARS sau Ebola, cu potenþialul de a ucide milioane de oameni, sã aparã în anii
urmãtori“8.
O estimare realizatã de un centru de analizã australian în anul 2006, aducea

în discuþie patru scenarii de evoluþie la nivel global – uºor (similar gripei Hong
Kong 1968-1969), moderat (similar gripei asiatice din 1957), sever (similar
gripei spaniole din 1918-1919) ºi ultrasever (gripã spaniolã dar cu mortalitate
crescutã la vârstnici) cu o mortalitate la nivel global estimatã între 1.42 milioane
ºi 142.16 milioane9.

8 COSMIN DUGAN 4

————————
5 MacIntyre, C., Adam DC, Turner R, Chughtai AA, Engells T. „Public awareness, acceptability and risk

perception about infectious diseases dual-use research of concern: a cross-sectional survey“, BMJ Open, 2020
Jan 6; 10(1), disponibil la https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6955500/.

6 Richard Danzig, Catastrophic Bioterrorism – What is to be Done?, Center for Technology and National
Security Policy, 2003, p. 38, accesibil online la adresa http://www.response-analytics.org/images/Danzig_
Bioterror_Paper.pdf.

7 Laurie Garrett, „The Next Pandemic?“,. in „Foreign Affairs“, vol. 84, nr. 4, Jul/Aug., 2005, p. 5, acce-
sibil online la adresa http://www.foreignaffairs.com/articles/60816/laurie-garrett/the-next-pandemic.

8 WHO, The World Health Report 2006: A Safer Future – Public Health Security in the 21st Century,
Geneva, 2007, p. XII, accesibil online la adresa http://www.who.int/whr/2007/whr07_en.pdf.

9 McK. Warwick, A. Sidorenko, Global Macroeconomic Consequences of Pandemic Gripa, Australian
Centre for Economic Research on Health, Canberra, 2006, p. 15, accesibil online la adresa https://cama.craw
ford.anu.edu.au/pdf/ working-papers/2006/262006.pdf.



În context, raportul „Global Trends 2025: A Transformed World“ (realizat de
cãtre National Intelligence Council în anul 2008) semnala cã: „emergenþa unei
boli respiratorii datorate unui agent infecþios nou, cu transmisibilitate ºi viru-
lenþã ridicatã, pentru care nu existã contramãsuri adecvate poate iniþia o pan-
demie. (...) Cei mai probabili candidaþi sunt tulpinile de gripã aviarã H5N1 dar
ºi alþi patogeni prezintã acest potenþial – precum coronavirusul SARS sau alte
tulpini gripale. Dacã o pandemie va apare, focarul iniþial va fi situat cel mai
probabil într-o zonã cu o densitate mare a populaþiei ºi cu o asociere strânsã
dintre oameni ºi animale, precum unele zone din China ºi Asia de Sud-Est, unde
oamenii trãiesc în proximitatea ºeptelului sau a animalelor de consum“10.
Într-un discurs TED considerat astãzi premonitoriu, care a avut loc în aprilie

2018 ºi intitulat „Urmãtoarea epidemie va veni. Cum putem fi siguri cã suntem
pregãtiþi“, Bill Gates11 menþioneazã riscul apariþiei unei epidemii/pandemii cu
tulpini gripale, inclusiv SARS-like, pe care o considerã iminentã. În acelaºi timp,
prezintã o serie de mãsuri menite identificãrii precoce a tulpinilor cu risc pan-
demic ºi dezvoltãrii accelerate de medicamente specifice, seruri ºi vaccinuri.
În data de 15 mai 2018, „Johns Hopkins Center for Health Security“ a susþinut

un exerciþiu de o zi în care a simulat progresia ºi efectele unui agent infecþios
emergent ficþional – virusul paragripal Clade X12 (o combinaþie de virus paragripal
cu secvenþe din virusul Nipah). „Jucãtorii“ au fost experþi medicali ºi factori
decizionali civili ºi militari cu experienþã, din administraþia Statelor Unite. Virusul
a fost descris ca prezentând o letalitate ºi transmisibilitate moderatã, calea prin-
cipalã de transmisie fiind prin intermediul picãturilor Flugge (tuse, strãnut) iar
perioada de incubaþie asimptomaticã a fost estimatã la câteva sãptãmâni.
În ciuda mãsurilor estimate a fi luate, la sfârºitul simulãrii a 20 de luni de

evoluþie s-a considerat cã numãrul de victime s-a ridicat la circa 150 de milioane
de vieþi omeneºti, iar în cazul scenariului catastrofal în care nu s-ar fi putut
obþine un vaccin, numãrul victimelor ar fi putut ajunge la 900 de milioane de
vieþi, aproximativ 10% din populaþia lumii. Deºi doar o simulare realistã, exer-
ciþiul a demonstrat complexitatea ºi dificultatea þinerii sub control a unei pan-
demii, chiar ºi beneficiind de expertizã impecabilã.
Acelaºi Centru a realizat în 18 octombrie 2019 o altã simulare denumitã

„Event 201“, în colaborare cuWorld Economic Forum ºi Bill and Melinda Gates
Foundation. Simularea s-a desfãºurat pe parcursul a 3.5 ore ºi a implicat 15 deci-
denþi guvernamentali, din sectorul de afaceri ºi experþi de sãnãtate publicã. Dato-
ritã faptului cã agentul ficþional utilizat a fost descris ca fiind un coronavirus
înalt infecþios care provoca o patologie respiratorie acutã, pe fondul declanºãrii
la scurt timp a pandemiei COVID-19, au existat speculaþii referitoare la rolul
acestui exerciþiu ºi interesele celor implicaþi13.
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În anul 2018, în cadrul raportului „Worldwide Threat Assessment of US
Intelligence Community“ realizat de cãtre Oficiul Directorului Serviciilor Naþio-
nale de Informaþii (în original – Office of the Director of Naþional Intelligence –
ODNI), se menþioneazã riscul pe care îl prezintã agenþii infecþioºi cu potenþial
pandemic: „o nouã tulpinã virulentã care prezintã o transmisibilitate crescutã
continuã sã reprezinte o ameninþare majorã, cu agenþi patogeni precum tulpinile
gripale H5N1 ºi H7N9 ºi coronavirusul care provoacã Sindromul respirator din
Orientul Mijlociu, care prezintã potenþial pandemic dacã dobândesc un grad
crescut de transmisibilitate interumanã“14.
Raportul din anul 2019 reia avertizarea riscului de pandemie, indicând în

mod specific riscul unei epidemii de gripã: „estimãm cã Statele Unite ºi lumea
va rãmâne vulnerabilã în faþã urmãtoarei pandemii de gripã sau cu un alt agent
infecþios care ar putea produce un numãr mare de victime ºi morþi, ar putea
afecta sever economia mondialã, accesul la resursele internaþionale ºi ar putea
creºte solicitãrile de ajutor adresate SUA“15.
În cadrul Strategiei Globale pentru Gripã (Global Influenza Strategy) 2019-

2030, OMS reafirmã riscul pandemic al virusurilor gripale ºi realizeazã o serie
de recomandãri privind îmbunãtãþirea gradului de pregãtire ºi de rãspuns la nivel
naþional ºi dezvoltarea de noi instrumente rapide dedicate prevenirii, detectãrii,
controlului ºi tratamentului gripei16.

Despre virusul SARS-CoV-2

În anul 2015, un articol apãrut în revista Nature, menþiona prezenþa la liliecii
cu nas în potcoavã din China o tulpinã SARS-like, denumitã SHC014-CoV, care
a fost caracterizatã ca având o infecþiozitate ºi letalitate ridicatã atunci când a
infectat animalele de experienþã. Colectivul de cercetare avertiza asupra riscului
pe care îl prezintã virusurile SARS-like care pot trece bariera interspecii ºi
pentru care nu existã terapii specifice sau eficiente17.
SARS-CoV-2 face parte din familia coronavirusurilor SARS-like ºi este

aproape cu certitudine un descendent al unei specii de coronavirus provenit de
la liliac (cel mai probabil din specia Rhinolophus – liliac cu potcoavã – cu care
prezintã o similitudine geneticã de peste 95%, comparativ cu 79% cu virusul
original SARS CoV). Existã suspiciunea cã la începutul lunii decembrie 2019
acest virus a reuºit sã infecteze o gazdã intermediarã (cel mai probabil un ma-
mifer), în acest moment cel mai probabil candidat fiind pangolinul.
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Totuºi, raritatea acestor animale aflate în primejdie de extincþie (vânate pentru
consum ºi presupuse proprietãþi curative în medicina tradiþionalã chinezã, dimi-
nuarea drasticã a habitatului prin tãierea pãdurilor, trafic internaþional ºi recent
ucise tocmai datoritã suspiciunii de transmitere a COVID-19) nu exclude exis-
tenþa altei gazde intermediare, încã neidentificate18.
Cert este cã dupã apariþia ºi identificarea primelor cazuri de infecþie cu

virusul SARS-CoV-2 în decembrie 2019 în oraºul Wuhan, anchetele epidemiolo-
gice au evidenþiat o legãturã puternicã între riscul de infecþie ºi frecventarea
pieþelor de animale din oraº, cimentând astfel ºi mai mult ipoteza unei zoonoze.
Extinderea rapidã în afarã Chinei ºi în special în Europa (focarele din nordul

Italiei ºi Franþa), pe baza unor cazuri documentate epidemiologic, ridicã ºi suspi-
ciuni privind traficul de oameni ºi fiinþe vii, eficienþa controalelor la frontierã,
existenþa altor modalitãþi de transmitere decât cele cunoscute în prezent (ex. par-
ticule aeriene în concentraþie ridicatã datoritã poluãrii excesive) etc.
Deºi rãspunsul la multe din aspectele epidemiologice va veni mult dupã în-

cheierea acestei pandemii, putem sã afirmãm cã în prezent nu existã dovezi ale
fabricãrii virusului SARS-CoV-2 ºi/sau ale iniþierii deliberate/clandestine a unui
agent infecþios responsabil de apariþia epidemiei COVID-19, în ciuda dimensiunii
sociale a fenomenului conspiraþionist19, care se suprapune peste dimensiunea
culturalã a ideii de epidemie/pandemie cu efecte grave, într-o perioadã de ten-
siune psihologicã.
ªi în România problematica epidemiilor cu virus gripal sezonier ºi modificat

a fost studiatã atât din perspectiva unor scenarii pe timp de pace (uzuale sau
extraordinare, precum este cel actual – epidemia COVID-19) cât ºi în cazul unei
agresiuni militare20.

Crizele medicale – preocupãri convergente
ale securitãþii naþionale ºi securitãþii umane

O pondere tot mai redusã din provocãrile de securitate actuale sunt agresiuni
convenþionale manifestate sub forma conflictelor militare violente emanate de la
o sursã de suveranitate sigurã, existând însã o creºtere a ameninþãrilor netradi-
þionale. Aceste „ameninþãri fãrã duºmani“, considerate o „zonã gri“ în studiile de
securitate, tind sã fie cu mult mai ambigue în diversitatea, procesele ºi efectele
lor, fiind percepute mai degrabã ca fiind riscuri ºi vulnerabilitãþi multilaterale.
Printre acestea remarcãm „problemele fãrã paºaport“, care prezintã un vãdit
caracter transnaþional, nu reprezintã o formã de agresiune declaratã sau clandes-
tinã din partea unui actor statal sau non-statal ºi nu pot fi combãtute prin mij-
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loace militare convenþionale. Unul din cei mai importanþi factori de risc din cate-
goria celor neconvenþionali sunt pandemiile, afirmaþie susþinutã ºi de faptul cã
bolile infecþioase reprezintã încã o cauzã principalã de mortalitate în lume, fiind
responsabile de aproximativ 17 milioane de decese anual. Dezbaterea interna-
þionalã în legãturã cu faptul dacã pandemiile sunt sau nu riscuri de securitate
pentru sistemul internaþional dateazã de cel puþin 50 de ani. Confruntarea de idei
are un numitor comun ºi anume modul în care pandemiile, naturale sau deliberat
provocate, afecteazã stabilitatea economicã, socialã ºi politicã internã a statelor
ºi, nu în ultimul rând, relaþiile dintre state atunci când rãspândirea unei boli nu
poate fi stopatã la frontierele naþionale ale statelor21.
În contextul unor astfel de provocãri la adresa securitãtii se evidentiazã o

deplasare a abordãrii teoretice a conceptului de „securitate“ de la componenta de
analizã strict militarã cãtre o interpretare mai cuprinzãtoare a interdependenþei
dintre factorii de risc ºi amenintãrile convenþionale, pe de o parte, ºi cele necon-
venþionale, pe de altã parte (ªcoala de la Copenhaga – reprezentanþi principali
Barry Buzan, Ole Waever ºi Jaap de Wilde).
Conceptul de Securitate Umanã, intrat în dezbaterea internaþionalã odatã cu

introducerea sa în Raportul pentru Dezvoltare Umanã al Adunãrii Generale a
Organizaþiei Naþiunilor Unite din anul 1994, considerã cã protecþia personalã a
individului nu rezultã doar din apãrarea securitãþii unui stat ci ºi din asigurarea
accesului cetãþeanului în mod adecvat la bogãþie ºi creºterea standardului de
viaþã. Orice ameninþare a calitãþii vieþii – inegalitate socialã, diminuarea accesului
la sãnãtate, educaþie, drepturi etc. este consideratã o ameninþare de securitate22.
Reversul este de asemenea adevãrat – îmbunãtãþirea protecþiei ºi calitãþii vieþii

cetãþeanului se va reflecta ºi în gradul de securitate al statului, dupã cum remarca
în anul 2018 ºi Secretarul General al ONU în exerciþiu, Antonio Guterres:
„Securitatea umanã, securitatea naþionalã ºi securitatea globalã sunt indivi-
zibile. Atunci când oamenii se tem pentru vieþile lor, comunitãþile, societatea ºi
þãrile sunt expuse unui risc mai crescut. Când oamenii se bucurã de siguranþã,
la fel ºi þãrile lor ºi întreagã lume.“ În acest context, susþinãtorii conceptului de
Securitate Umanã considerã cã „sãnãtatea populaþiei este de o importanþã ca-
pitalã pentru abilitatea statului de a supravieþui în cadrul sistemului inter-
naþional.“23
Una din componentele securitãtii umane este securitatea medicalã (health

security), care are în vedere mai ales „dinamicile obiºnuite ale relaþiilor inter-
naþionale ºi dinamicile speciale determinate de ameninþarea microbilor pa-
togeni“24. Bolile infecþioase ameninþã stabilitatea politicã ºi încetinesc dez-
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voltarea democraticã a statelor afectate pe o perioadã îndelungatã („impactul
bolilor infecþioase poate dura pânã la cincisprezece ani“25), contribuie la inten-
sificarea stãrii de tensiune politicã între þãri datoritã embargourilor, boicoturilor,
pierderilor comerciale ºi nerespectãrii unor acorduri bilaterale ºi disputei asupra
unor resurse medicale esenþiale (medicamente, vaccinuri, materiale sanitare,
aparaturã medicalã performantã). Necesitatea identificãrii de soluþii la proble-
mele de securitate medicalã, a dat naºtere unei specializãri în cadrul relaþiilor
diplomatice – Global health diplomacy.
Pandemia COVID-19 demonstreazã încã o datã cã scenariile „low-tec istorice“

sunt reale, chiar ºi într-o lume mesmerizatã de puterea inteligenþei artificiale, a
descoperirilor cuantice, cãlãtoriilor spaþiale, vehiculelor autonome etc., care nu
a putut concepe, chiar ºi în condiþiile unor avertismente repetate, magnitudinea
consecinþelor produse de astfel de ameninþãri „medievale“. Având în vedere ºi
evenimentele aflate în desfãºurare, considerãm cã elaborarea unei viziuni securi-
zatoare pe termen îndelungat, care sã reprezinte o componentã permanentã ºi
acþionabilã a strategiilor de securitate naþionalã, trebuie sã aibã în vedere în mod
prioritar „problemele fãrã frontiere“ aºa cum sunt abordate în conceptul de
Securitate Umanã, având în vedere impactul rapid la scarã planetarã ca urmare
a interdependenþelor generate de fenomenul de globalizare.

Crizele medicale, intelligence ºi medical intelligence

Complexitatea problemelor de sãnãtate globale ºi în special posibilitatea ge-
neralizãrii epidemiilor cu risc înalt, i-a determinat pe experþi sã tragã un semnal
de alarmã referitor la capacitatea redusã de reacþie în timp real, obþinerea datelor
tehnice verificate, integrarea informaþiilor provenite din surse multiple, colabo-
rare internaþionalã ºi interdisciplinarã, coordonarea reacþiilor de rãspuns etc.
Nevoia de a fuziona rapid informaþii actualizate, provenite din mai multe do-
menii ºtiinþifice ºi surse credibile, de a genera „ºtiinte ºi teorii de problemã“, de
a forma echipe interdisciplinare, parteneriate inter-instituþionale ºi internaþionale
etc. a determinat apariþia unor structuri cu rolul anticipativ-preventiv, de tip
intelligence: medical-, public health-, epidemic/infectious diseases intelligence.
Denumirea de Public Health Intelligence este atribuitã cel mai frecvent unor

instituþii civile specializate în identificarea timpurie a potenþialelor ameninþãri
pentru sãnãtatea publicã, evaluarea ºi investigarea acestora, cu scopul de a veni
cu propuneri ºi mãsuri destinate prevenþiei ºi controlului. Existã încã o discuþie
la nivelul organismelor internaþionale ºi autoritãþilor naþionale dacã aceste struc-
turi sã fie concepute strict pentru a monitoriza riscurile epidemiologice sau sã se
adreseze unui spectru mai larg de ameninþãri pentru sãnãtatea umanã.
Doi dintre cei mai importanþi paºi în domeniul prevenirii ºi combaterii bolilor

infecþioase îi reprezintã formarea, sub auspiciile OMS, a Global Outbreaks Alert
and Response Network – GOARN ºi semnarea noului acord interguvernamental
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Internaþional Health Regulations – IHRs, confirmând astfel recunoaºterea, la
nivel de guverne, a necesitãþii acordãrii unei atenþii prioritare realizãrii unui cadru
conceptual global ºi a construirii de reþele de monitorizare ºi controlul bolilor
infecþioase, prin crearea ºi/sau îmbunãtãþirea sistemelor naþionale de control al
bolilor epidemice.
La nivelul Uniunii Europene, The European Centre for Disease Prevention

and Control – ECDC26 de tip infectious diseases intelligence – este responsabilã
de alerta epidemiologicã timpurie la nivel comunitar. ECDC colecteazã date
obþinute din sistemele naþionale de supraveghere epidemiologicã pentru a le
analiza în cadrul Sistemului European de Supraveghere (European Surveillance
System – TESSy) rezultatele relevante fiind comunicate autoritãþilor naþionale
de Sãnãtate Publicã prin intermediul Sistemului de Alertã Timpurie ºi Rãspuns
(Early Warning and Response System – EWRS).
Printre prioritãþile organismului comunitar se aflã: identificarea unor noi me-

tode de identificare rapidã a epidemiilor produse de boli emergente ºi re-emer-
gente, îmbunãtãþirea capacitãþilor de rãspuns în mod coordonat pe teritoriul mai
multor state europene, eficientizarea comunicãrii cu structurile naþionale care
prezintã capacitãþi similare, îmbunãtãþirea capacitãþii de analizã ºi previzionare
strategicã.

Medical Intelligence (prescurtat MEDINT) are drept scop (conform defini-
þiei Departamentului Apãrãrii din SUA) colectarea, evaluarea, analiza ºi inter-
pretarea informaþiilor externe de naturã medicalã, ºtiinþifice ºi despre mediul
înconjurãtor care prezintã interes din perspectiva planificãrii militare strategice
ºi a celei medico-militare a forþelor proprii ºi aliate precum ºi evaluarea capaci-
tãþilor medicale civile ºi medicale din alte þãri.
NATO a adoptat o definiþie mai generalã, considerând structurile de medical

intelligence o componentã informativã specializatã ºi în general cu dimensiuni
reduse, care deºi este implicatã în activitatea de monitorizare globalã a riscurilor
medicale este dedicatã servirii intereselor strategice naþionale27.
Profilul acestor entitãþi de „medical intelligence“ poate varia în funcþie de

estimarea necesitãþilor, resursele disponibile, colaborãri ºi parteneriate, tradiþia
ºi culturã instituþionalã dominantã, etc. – de la servicii distincte aflate în compo-
nenþa unor agenþii de intelligence (cazul SUA– The National Center for Medical
Intelligence componentã a Defense Intelligence Agency), la nuclee reduse de
specialiºti militari ºi civili care pot apela la capacitãþi de intelligence naþionale ºi
instituþii civile pentru rezolvarea unor situaþii bine definite.
În esenþã, rolul unei astfel de structuri este de a solicita, colecta ºi analiza in-

formaþiile din toate sursele (deschise, confidenþiale, obþinute prin metode spe-
cifice de intelligence – HUMINT, IMINT, SIGINT etc) pentru a genera cunoaº-
tere acþionabilã pentru decidentul politic ºi a câºtiga timpul necesar reorganizãrii
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activitãþii serviciilor naþionale implicate în gestionarea unei crize medicale ºi
informarea timpurie a populaþiei. Flexibilitatea de acþiune precum ºi utilizarea
unor canale rapide de informare permit realizarea unor estimãri de tip averizare
timpurie (early warning), prognoze ºi planuri de mãsuri.
O contribuþie o pot avea ºi instituþiile private de tip centre de analizã, sondare

a opiniei publice, think-tank-uri consacrate, corporaþii etc. specializate în reali-
zarea de estimãri profunde referitoare la riscurile de naturã medicalã ºi de mediu,
inclusiv în arii geografice îndepãrtate. În absenþa unor capacitãþi proprii, astfel
de servicii private pot completa cunoaºterea, deºi costurile pot fi în unele situaþii
prohibitive.
Datoritã numãrului foarte mare de necunoscute ºi mai ales, multiplelor inter-

dependenþe neliniare ºi contraintuitive, care limiteazã inclusiv simulãrile com-
plexe realizate cu cele mai avansate programe informatice ºi supercomputere,
analiza problematicii întâlnite în crizele medicale ºi de mediu necesitã echipe de
analiºti interdisciplinari cu un grad ridicat de neurodiversitate ºi „asimetrie cog-
nitivã“, capabile sã genereze ºi sã integreze în produsul analitic final abordãri
inovatoare sau poziþii tranºante argumentate.
Se estimeazã cã principalele direcþii de activitate ale structurilor de medical

intelligence sunt: monitorizarea la scarã globalã a focarelor epidemice; identifi-
carea ºi monitorizarea riscurilor epidemiologice care pot afecta securitatea cetã-
þenilor ºi pe cea naþionalã; dezvoltarea capacitãþilor naþionale cu rol în rezolvarea
unei crize biologice; controlul diseminãrii biotehnologiilor, echipamentelor duale
(DURC), tehnologiilor informatice, a oamenilor de ºtiinþã sau a cunoaºterii în
domeniul producerii de arme biologice, chimice, radiologice cãtre actori non-
statali; protejarea împotriva spionajului economic în instituþiile de cercetare bio-
medicalã; prevenþia cyberatacurilor cu efecte biologice ºi protecþia ciberneticã a
instituþiilor-cheie (infrastructurii critice) cu rol în gestionarea unei crize medi-
cale; promovarea culturii de securitate în domeniul sanitar ºi identificarea de
parteneri în societatea civilã; cooperarea cu structuri similare etc.
Abordarea ºi strategia din spatele acestor structuri de tip medical intelligence

se încadreazã în tiparul organizaþiilor de intelligence din a patra generaþie, ca
rãspuns adaptativ la volatilitatea mediului tradiþional de securitate ºi ambigui-
tatea rezultatã din erodarea graniþelor dintre virtual ºi real, intern ºi internaþional,
comercial ºi militar, pace ºi conflict. Aceastã paradigmã de gândire îºi propune
sã realizeze fuziuni între aptitudinile umane tradiþionale ºi progresul tehnologic
accelerat, noi parteneriate ºi abordãri care asimileazã diversitatea ºi oferã posi-
bilitatea de afirmare generaþiei tinere28. Capacitatea de a colabora în cadrul unor
echipe dinamice, de a accesa orice mediu socio-profesional, utilizarea maximalã
a mediului tehnologic ºi a avantajelor asimetrice subliniazã încã o datã impor-
tanþa capacitãþilor naþionale, a resursei umane de excepþie, a profesionalismului
ºi a loialitãþii.
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Multiplele consecinþe generate de o crizã medicalã sistemicã pot afecta profund
securitatea cetãþeanului ºi prin extensie ºi pe cea naþionalã. Mãsura în care
serviciile naþionale de intelligence pot avea un rol în prevenþia ºi gestionarea
unei crize medicale extinse rãmâne un subiect deschis de discuþie, care trebuie
sã aibã în vedere o evaluare multidimensionalã ºi onestã, raportarea la valorile
democratice ºi respectarea drepturilor cetãþeneºti, consecinþele ºi efectele
secundare – inclusiv a inadecvãrilor ºi a eºecurilor, suportul legislativ – frecvent
insuficient ºi incomplet, posibile suprapuneri de atribuþii ºi nu în ultimul rând,
posibilitãþile reale de acþiune.
Relativ puþinele exemple documentate ºi accesibile publicului larg de impli-

care a serviciilor de intelligence în probleme medicale relevante pentru secu-
ritatea naþionalã (în special în contextul pandemiei COVID-19), demonstreazã
multitudinea scenariilor posibile, dar ºi necesitatea mecanismelor de control
democratic.
Într-un articol apãrut în 14 martie în acest an în cotidianul german Die Welt,

se dezvãluie faptul cã în anul 2002 serviciul german de informaþii externe BND
(Bundesnachrichtendienst) a reuºit sã transmitã în avans decidenþilor ºi experþilor
medicali date confidenþiale referitoare la manifestãrile medicale dezvoltate de
pacienþii infectaþi cu virusul SARS-CoV, aspecte referitoare la epidemia de SARS
din China ºi strategia iniþialã a guvernului chinez de a ascunde realitatea29.
O dezbatere este în curs în prezent ºi în Israel, dupã ce primul ministru

Benjamin Netanyahu a autorizat serviciul intern de securitate Shin Bet sã îi mo-
nitorizeze de la distanþã, fãrã un mandat judecãtoresc obþinut în prealabil, pe
pacienþii (cetãþenii) depistaþi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 prin intermediul
geolocaþiei telefoanelor mobile pe perioada stãrii de urgenþã30.
Tot în scopul implementãrii unei strategii agresive de control a epidemiei

COVID-19 pe teritoriul naþional, ziarele israeliene au anunþat cã serviciul extern
de informaþii Mossad a obþinut prin mijloace specifice 100.000 de kituri rapide
de identificare a infecþiei cu virusul SARS-CoV-231.
În Statele Unite, cu ocazia stabilirii mãsurilor de rãspuns în contextul epi-

demiei COVID-19, s-a subliniat importanþa prevenirii infectãrii personalului din
comunitatea de intelligence, pe teritoriul SUA ºi în cadrul misiunilor externe, cu
atât mai mult cu cât îndeplineºte un rol esenþial în perioada pandemiei32.
Tot în contextul pandemiei actuale, experþii în securitate ciberneticã au obser-

vat cã organizaþii de intelligence din mai multe þãri utilizeazã interesul genera-
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lizat pentru informaþii referitoare la detalii medicale, ºtiri despre SARS-CoV-2
etc. pentru a exploata vulnerabilitãþi ale sistemelor informatice ale adversarilor33.
Aceste exemple relevã complexitatea procesului de stabilire a atribuþiilor

unui departament de medical intelligence, pentru a reprezenta o componentã a
efortului unitar de intelligence menit sã protejeze securitatea naþionalã a unei
þãri. Alte aspecte, precum raporturile dintre departamentele din instituþiile de se-
curitate naþionalã, metodologia de lucru, limitele ºi posibilitãþile de colaborare
rapidã în caz de crizã medicalã, stabilirea produselor analitice ºi a beneficiarilor,
implementarea recomandãrilor acestor departamente etc. reprezintã subiecte
legitime de discuþie cu toþi actorii democratici interesaþi ºi implicaþi, în perioadele
premergãtoare situaþiilor de crizã.
Ca o concluzie, având în vedere ºi situaþia actualã a epidemiei în România cu

agentul infecþios SARS-CoV-2, considerãm cã o atenþie deosebitã trebuie acor-
datã riscurilor epidemiologice provenite din focare externe, considerãm cã ºi în
þara noastrã ar fi necesarã reanalizarea rolului funcþiei de medical intelligence
în vederea îmbunãtãþirii capacitãþii de a anticipa, preveni ºi gestiona crizele
medicale, cu agenþi infecþioºi virulenþi ºi/sau emergenþi, precum ºi riscurile me-
dicale neconvenþionale.
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