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ADERENȚA LA TRATAMENT A PACIENTULUI CU BPOC ÎN PANDEMIA COVID-19

Paraschiva POSTOLACHE[1,2]
[1] Secția Clinică Recuperare Medicală Respiratorie, Spitalul Clinic de Recuperare, Iași

INTRODUCERE: Situația epidemiologică prezentă a limitat interacțiunea medicilor cu pacienții, atât
prin prioritizarea cazurilor de infecție cu SARS-CoV-2, cât și datorită faptului că pacienții au invocat
sentimente de nesiguranță. Pentru depășirea acestor bariere au fost adoptate noi strategii, precum
telemedicina și monitorizarea la distanță a pacienților pentru asigurarea aderenței la tratament și
evitarea efectelor nefavorabile.
METODE: În cadrul acestei lucrări au fost prezentate date obținute din practica curentă în cadrul
SCRMR a Spitalului Clinic de Recuperare, Iași, date ce demonstrează eficacitatea programelor de RP
și a măsurilor implementate pentru asigurarea aderenței la tratament a pacienților.
REZULTATE: Pacienții cu BPOC reprezintă categoria majoritară de pacienți cărora li se adresează
programele de RP. Componentele acestor programe sunt reprezentate de antrenament fizic,
consiliere psihologică, nutrițională și sesiuni de educare și informare cu privire la condiția patologică
și strategia terapeutică aplicată. Realizarea acestor etape într-o manieră individualizată este
realizată de către o echipă multidisciplinară, menită să asigure îngrijirea bolnavilor, dar și stimularea
acestora pentru continuarea la domiciliu a programelor de RP, asigurându-se astfel aderența la
tratament. Utilizarea materialelor informative pe care pacienții le primesc la fiecare vizită, precum și
implementarea strategiilor de monitorizare la distanță, au permis realizarea acestor deziderate.
CONCLUZII: În condițiile epidemiologice actuale, vizitele medicale au fost limitate. Cu toate
acestea, îngrijirea bolnavilor cu afecțiuni respiratorii cronice a rămas principalul obiectiv, iar pentru
îndeplinirea acestuia am asigurat măsuri de telemedicină, suport și informare a pacienților astfel
încât aceștia să mențină aderența față de tratament.
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AEROSOLOTERAPIA ȘI RECUPERAREA RESPIRATORIE

Paraschiva POSTOLACHE [1,3], Ștefan SĂNDULACHE [2], Cristina LĂCĂTUȘI [1], Andrei GHERASIM [3]
[1] Spitalul Clinic de Recuperare, Iași, Secția Clinică Recuperare Medicală Respiratorie
[2] Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, Iași, Secția Pneumologie I

Respirăm din momentul în care ne naștem și până la finalul vieţii. Este o nevoie constantă și vitală,
nu doar pentru noi, ci pentru toate formele de viaţă de pe Pământ. Calitatea precară a aerului ne
afectează pe toţi: este nocivă pentru sănătatea noastră și pentru sănătatea mediului, iar acest
lucru duce la pierderi economice.
Aerosolii sunt particule fine de substanţă lichidă sau solidă combinată cu un mediu gazos (aer
natural sau aer comprimat), care sunt inhalate prin căile respiratorii în plămani. De aici și tipul
aerosolilor - naturali: marini (în zona digurilor, acolo unde se sparg valurile), de pădure (prin
combinarea unei substanțe volatile cu polenul din aer) sau de salină și artificiali: generați de
dispozitive speciale numite nebulizatoare sau aparate de aerosoli.
Terapia cu aparate de aerosoli sau cu nebulizatoare este foarte frecvent folosita. Aparatul de
nebulizare este cel care are efecte benefice în crizele de astm bronşic sau BPOC. Acesta crează
particule de dimensiuni mici (cu diametrul sub 4 microni), particule care datorită acestor dimensiuni
ajung în ramificațiile pulmonare cele mai mici. De aceea, în exacerbări moderate şi grave, se
recomandă administrarea de medicamente cu ajutorul nebulizatorului. Aparatul de aerosoli crează
particule cu dimensiuni mai mari şi este utilizat în afecțiunile căilor aeriene superioare: viroze
respiratorii, gripe, bronşite acute şi cronice acutizate sau pentru alte afecțiuni din sfera ORL.
Medicația administrată prin aparatele de aerosoli este utilă în aceste situații deoarece acționează
local şi efectul este mai rapid.
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BENEFICIILE ANTRENAMENTULUI MUSCULATURII RESPIRATORII ÎN PATOLOGIA
PULMONARĂ CRONICĂ

Paraschiva POSTOLACHE[1,3], Ștefan SĂNDULACHE[2], Constantin GHIMUȘ[2]
[1] Spitalul Clinic de Recuperare, Iași, Secția Clinică Recuperare Medicală Respiratorie
[2] Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, Iași, Secția Pneumologie I

INTRODUCERE: Antrenamentul muscular respirator (AMR) poate fi definit ca o tehnică care
urmărește îmbunătățirea funcției mușchilor respiratori prin exerciții specifice. Afectarea mușchilor
respiratori pot determina manifestări clinice ale afecțiunilor pulmonare: afectarea mușchilor
inspiratori se corelează cu apariția dispneei, oboselii și dezvoltarea insuficienței respiratorii
hipercapnice, în timp ce a mușchilor expiratori este legată de eficiența tusei. De aceea, AMR este
unul din pilonii importanți al programului de reabilitare respiratorie.
METODE: Lucrarea expune aspectele legate de musculatura respiratorie și antrenamentul acesteia,
ca parte semnificativă a programului complex de RR, precum dispozitivele și tehnica de testare,
indicațiile, contraindicațiile, tipurile de antrenament etc.
REZULTATE: Evaluarea presiunii maxime inspiratorii/expiratorii (MIP/MEP) bucale va precede AMR
(recomandarea este ca începerea AMR să fie la MIP sub 60 cm H2O). La început, exercițiile vor fi
efectuate sub supravegherea directă a unui kinetoterapeut, apoi se încurajează autogestionarea și
pacienții trebuie să efectueze antrenamentul de lungă durată la domiciliu, de sine stătător sau ca
parte integrantă a programului de RR. De obicei, antrenamentul musculaturii inspiratorii este
efectuat de pacienții care au ca principal simptom dispneea, iar în cazul celor care au secreții
bronșice se folosește și antrenamentul musculaturii expiratorii.
CONCLUZII: AMR oferă beneficii semnificative atunci când se aplică individual sau când este
integrată într-un program de RR, îmbunătățind forța musculară și rezistența mușchilor respiratori,
crescând capacitatea de efort a pacienților cu afecțiuni respiratorii cronice.
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BENEFICIILE REABILITĂRII PULMONARE ÎN FIBROZA PULMONARĂ

Ianoși Edith-Simona[2,3], Paraschiva Postolache[1,4], Sárközi Hédi Katalin[2,3], Jimborean Gabriela[2,3]
[1] Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași
[2] Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș
[3] Spital Clinic Județean Mureș

INTRODUCERE: Fibroza pulmonară este o boală heterogenă complexă cu multiple etiologii
cunoscute și necunoscute.
METODE: Pentru diagnosticarea acestei boli alături de simptomatologie un rol important revine
investigațiilor paraclinice, funcționale și imagistice. Tratamentul acestei boli este complex
medicamentos și nemedicamentos (reabilitarea respiratorie). Reabilitarea respiratorie în fibroza
pulmonară se poate efectua prin mai multe metode: exerciții fizice pentru creșterea anduranței
pacientului cu fibroză pulmonară, tehnici de respirație care pot îmbunătăți eficiența pulmonară,
masajul, dieta, drenajul postural etc.
REZULTATE: Reabilitarea are ca scop creșterea calității vieții pacienților, automanagementul bolii,
reducerea spitalizărilor, suport social și psihologic. Reabilitarea respiratorie nu duce la îmbunătățiri
spectaculoase în fibrozele pulmonare, dar este un mijloc de tratament eficient în stabilizarea clinicofuncțională a bolii.
CONCLUZII: Pe viitor este important ca centrele de reabilitare să se extindă la nivel național
asigurând astfel creșterea accesibilității pacienților pentru această metodă extrem de benefică pe
termen lung.

www.reabilitare-pulmonara-covid19.ro

Curs Recuperarea Respiratorie în context COVID-19: aspecte multidisciplinare

[4] Clinica de Recuperare, Iași

4

BODYPLETISMOGRAFIA ȘI RECUPERAREA RESPIRATORIE

Paraschiva POSTOLACHE[1,2], Cristina LĂCĂTUȘI [1]
[1] Secția Clinică Recuperare Medicală Respiratorie, Spitalul Clinic de Recuperare, Iași

INTRODUCERE: Pacienții diagnosticați cu afecțiuni respiratorii cronice beneficiază de includerea în
programele de recuperare respiratorie pentru ameliorarea simptomatologiei afecțiunii de bază,
pentru suport psihologic, nutrițional și nu în ultimul rând pentru sesiunile de informare și educare cu
privire la starea de sănătate. Alături de alte metode de explorare funcțională, bodypletismografia
este un instrument util în caracterizarea profilului pacientului și adaptarea strategiei terapeutice.
METODE: Lucrarea prezentată însumează date clinice obținute în urma evaluării pacienților internați
în cadrul SCRMR a Spitalului Clinic de Recuperare, Iași, precum și informații cu privire la importanța
evaluării prin bodypletismografie și beneficiile programelor de RP.
REZULTATE: Programele de RP de adresează în principal pacienților cu BPOC, însă nu sunt excluse
alte condiții patologice pulmonare, astfel încât, prin abordarea individualizată beneficiile acestor
programe pot fi transpuse și în cazul pacienților cu bronșiectazii, sarcoidoză, fibroză pulmonară
idiopatică, ș.a.m.d. Includerea oricărui pacient în cadrul programelor de RP presupune un examen
clinic amănunțit, identificarea factorilor de risc potențiali, precum și evaluarea funcțională.
Bodypletismografia permite evaluarea capacității reziduale funcționale și a rezistenței specifice a
căilor respiratorii. De asemenea, pot fi determinate capacitatea pulmonară totală și volumul rezidual,
elemente esențiale în evaluarea inițială și la finalul programului de RP.
CONCLUZII: Bodypletismografia, prin constantele măsurate, este o metodă non-invazivă, ușor de
realizat de către personalul medical specializat, care permite caracterizarea pacientului din punct de
vedere al stadiului bolii și din punct de vedere evolutiv.
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CLIMATOTERAPIA ȘI RECUPERAREA RESPIRATORIE

Paraschiva POSTOLACHE [1,2], Cristina LĂCĂTUȘI [1], Ana Adina ARGHIR [3]
[1] Spitalul Clinic de Recuperare, Iași, Secția Clinică Recuperare Medicală Respiratorie
[2] Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași

Climatoterapia este un factor terapeutic natural dependent de condițiile locale de relief, altitudine,
parametri climatici și vegetație, definit de suma caracteristicilor elementelor climatice ce aparțin
unei zone, care prin parametrii elementelor ei componente influențează benefic pacienții cu afecțiui
respiratorii. Ea presupune folosirea acţiunii diverselor tipuri de climat, mai exact a aspectelor
pozitive ale climei, în scop profilactic şi curativ, ca metodă unică sau în asociere cu balneoterapia şi
talasoterapia.
Helioterapia este o procedură naturală ce folosește efectele terapeutice ale soarelui. Expunerea
organismului la acţiunea binefăcătoare a razelor solare este recomandată atât persoanelor
sănătoase, cât şi celor cu diverse afecţiuni, fiind apreciată ca o metodă simplă şi gratuită, dar cu
efecte extraordinare în menţinerea stării de sănătate.
Aerul, soarele, vântul, umiditatea, presiunea aerului şi temperatura sunt factori de stimulare a
organismului. Diversitatea climelor deschide mari posibilități pentru diferențierea climatoterapiei și
antrenarea organismului în variate condiții climatice. În raport cu starea sănătăţii se prescriu diferite
regimuri de climatoterapie în care predomină fie o acțiune treptată a factorilor climatici, fie
antrenamentul activ, fie ambele.
Climele de munte și de mare sunt folosite pentru a trata bolile pulmonare cronice. Climatoterapia
este considerată o parte a tratamentului cuprinzător al bolilor respiratorii în multe țări europene. O
meta-analiză a climatoterapiei astmului care a inclus studii din 1972 până în 2015 a concluzionat că
climatoterapia poate fi eficientă în îmbunătățirea funcției pulmonare, cu toate acestea, autorii au
subliniat necesitatea unor cercetări suplimentare.
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COVID-19 - BOALĂ PROFESIONALĂ PENTRU LUCRĂTORII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

Carmen Iliana Busneag[1,2,3]

Covid-19 este recunoscută la nivelul Uniunii Europene dar și la nivelul UK, Canadei și Țărilor Nordice
ca boală profesională pentru toți lucrătorii din domeniul sănătății : medici, asistenți medicali,
infirmieri, ambulanțieri, alt personal medical (agenți dezinfecție-dezinsecție- deratizare, brancardieri,
băieși, nămolari, spălătorese, mediatori sanitari).
Acest lucru a fost posibil ca urmare a schimbării legislației internaționale de medicina muncii,
respectiv a Directivei UE 2020/739 care a cuprins necunoscutul (până acum) virus SARS-CoV 2 ca
agent biologic de clasa a 3-a (foarte periculos).
Legislația internațională a fost transpusă și în Romania, astfel încât, de la sfârșitul anului 2020, a
fost posibilă semnalarea/declararea îmbolnăvirii profesionale a personalului medical din țara noastră
prin infectarea cu virusul SARS-CoV 2.
Metodologia de semnalare/declarare a bolii profesionale precum și situația statistică actuală a
României cu numărul de boli profesionale/decese sunt prezentate în lucrare.
În final, un îndemn pentru toți medicii, de orice specialitate: semnalați Covid 19 ca boală profesională
la personalul medical!
Este un act de normalitate și de recunoaștere a riscurilor asumate și a eforturilor făcute de
personalul medical pentru gestionarea pandemiei Covid-19!
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DEFICITUL DE Α1-ANTITRIPSINĂ, BPOC SEVER ȘI REABILITAREA PULMONARĂ

Ștefan SĂNDULACHE [1], Constantin GHIMUȘ [1], Andrei SĂNDULACHE [2], Paraschiva POSTOLACHE
[2,3]
[1] Secția I Pneumologie, Spitalul Clinic de Pneumologie, Iași
[2] Secția Clinică Recuperare Medicală Respiratorie, Spitalul Clinic de Recuperare, Iași

INTRODUCERE: Patologia pulmonară cronică, alături de cea cardiovasculară și metabolică sunt
principalele categorii susceptibile la infecția cu virusul SARS-CoV-2. Reabilitarea pulmonară (RP)
este pilonul principal al managementului sechelelor pulmonare în sindromul long-COVID.
DESCRIEREA CAZULUI: Pacient în vârstă de 51 ani, cu bronhopneumopatie obstructivă cronică
(BPOC) formă severă și deficit de alfa-1 antitripsină, cu patologie asociată cardiacă, digestivă, ORL
și reumatologică, se prezintă în Secția Clinică Recuperare Medicală Respiratorie pentru dispnee grad
IV pe scala mMRC, tuse cu expectorație mucoasă și fatigabilitate marcată. Anterior internării cu trei
luni, pacientul a fost admis în secția ATI-COVID a Spitalului de Boli Infecțioase din Suceava pentru
infecție SARS-CoV-2 formă severă, cu pneumonie bilaterală și insuficiență respiratorie, unde timp de
8 zile a fost tratat cu antibiotice, antivirale, imunomodulatoare, oxigenoterapie (6-8L/min) și terapie
de suport, conform ghidului. Pacientul aflat în evidenţa clinicii revine pentru RR, evoluția fiind
favorabilă sub tratament medicamentos și programul de RP (kinetoterapie respiratorie, drenaj
bronșic, antrenament la efort dozat și al musculaturii respiratorii, consiliere nutrițională și
psihologică, educație medicală).
DISCUȚII: După 2 săptămâni de internare, pacientul a prezintat ameliorarea semnificativă a dispneei
și a fatigabilităţii, creșterea capacității de efort și a calității vieții, continuând la domiciliu programul
de RP, oxigenoterapia (4L/min), tratamentul igieno-dietetic și farmacologic.
CONCLUZII: RP la un pacient tânăr cu BPOC formă severă și multiple comorbidități, la care s-a
suprapus infecția SARS-CoV-2, formă severă, inclus în programul complex de RP, a condus la o
evoluție favorabilă, cu reintegrare socială rapidă.
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DISPNEEA POST-COVID DE CAUZĂ CARDIACĂ

Floria Mariana[1,2]

Există o serie de studii care sugerează că între 55 și 85% dintre pacienţii internați pentru
COVID-19 continuă să prezinte la 2-3 luni după infecție, simptome precum fatigabilitate
(peste 50%) sau dispnee (aproximativ un sfert dintre pacienti). Genul feminin, numărul de
comorbidități preexistente și numărul de simptome la internarea în spital sunt factorii de
risc potențial asociați cu prezența acestor acuze la peste luni după externarea din spital, în
timp ce numărul de zile de spitalizare se coreleaza cu prezența dispneei. O parte dintre
pacienţi au acest simptom de cauză cardiacă.
Pacienţii cu COVID-19 continuă să prezinte la 12 luni de la boală un risc crescut de boli
cardiovasculare, precum boli cerebrovasculare, aritmii (bradicardie sau tahicardie sinusală,
aritmii ventriculare, flutter atrial sau fibrilaţie atrială), boli cardiace inflamatorii (pericardită,
miocardită), boală cardiacă ischemică (sindrom coronarian acut sau cronic), insuficienţă
cardiacă sau boală tromboembolică (tromboză superficială sau profundă, embolie
pulmonară). Acest risc este indiferent de vârstă, rasă, gen sau alţi factori de risc
cardiovascular precum obezitate, hipertensiune arterială, diabet zaharat, boală cronică de
rinichi sau dislipidemie. Se pare că inclusiv persoanele cu risc scăzut de boli cardiovasculare
sau fără nicio boală cardiovasculară înainte de expunerea la COVID-19, au acest risc. Există
dovezi că acest risc ca și consecinţele acestuia sunt mai evidente în rândul celor care nu au
fost spitalizați în timpul fazei acute a bolii (majoritatea persoanelor cu COVID-19) și că
riscurile și consecinţele acestora au prezentat o creștere graduală cu spectrul severităţii
fazei acute de COVID-19 (de la nespitalizat la persoane internate şi la cei din terapie
intensivă). Evaluarea cardiovasculară se impune aşadar în postCovid-19. Se recomandă
dozarea troponinei, a BNP sau pro-BNP precum şi efectuarea unei electrocardiograme, a unei
monitorizări Holter ECG şi a unei ecocardiografii sau RMN cardiac.
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DRENAJUL BRONȘIC - ROL CENTRAL ÎN FIZIOTERAPIA BOLILOR RESPIRATORII

Gabriela Jimborean[1], Edith Simona Ianoși[1], Hedy Balogh Sarkozy[1]

Drenajul bronșic (DB) al secrețiilor vâscoase ocupă un rol central în cadrul fizioterapiei și a reabilitării
respiratorii din numeroase afecțiuni: fibroza chistică, bronșita cronică și BPOC, bronșiectazii,
atelectazii, pacienți astenici în perioada postoperatorie sau după anestezie, pacienți cu ventilație
mecanică sau traheostomă. Prima metodă a DB este stimularea tusei și expectorației spontane
(prin educația tusei, exerciții de tuse, mucolitice, hidratare). O tehnică simplă consacrată include
expirația lentă în decubit lateral cu glota deschisă (câte 15 exerciții pentru fiecare plamân).
Fizioterapia respiratorie cu DB include drenajul postural gravitațional asociat cu percuția toracelui,
manopere de vibrație toracică manuală sau cu veste toracice ce determină oscilații de înaltă
frecvență. Alte metode utilizează presiunea pozitivă în expir “positive expiratory pressure” (PEP),
combinată cu oscilațiile fluxului expirator (dispozitive “flutter”). Aceste dispozitive asigură
desprinderea secrețiilor bronșice vâscoase de pe pereții bronșici pentru ușurarea expectorației (se
efectuează 6-10 inspiruri profunde, apnee, apoi expir prin dispozitive cu oscilații apoi eliminarea
sputei prin tuse). DB ameliorează oxigenarea, îmbunătățește calitatea vieții pacienților și previne
suprainfecțiile mucusului stagnant. Măsuri benefice auxiliare sunt oprirea fumatului, prevenirea
infecțiilor (prin vaccinare antigripală anuală, antiCOVID-19, antipneumococică, antipertusis,
antihemofilus), administrarea unor mucolitice (agenți modificatori ai reologiei mucusului - aerosoli cu
soluții saline hipertone, inhalații de manitol, erdosteină, acetilcisteină), hidratarea corespunzătoare,
igiena orală, schimbarea frecventă a poziției din pat pentru drenaj postural spontan.
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EFECTELE PE TERMEN LUNG ALE BOLII COVID-19: FIBROZA PULMONARĂ

Ioana Florina Mihai[1,2], Mihaela Cătălina Luca[1,2], Paraschiva Postolache[1]
[1] Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași

Experiența a aproape doi ani de la apariția pandemiei cu virusul SARS CoV-2 a demonstrat că limitele
există pentru a fi depășite, în special în sistemul medical. Rapiditatea cu care infecția COVID-19 s-a
răspândit în întreaga lume, diversitatea manifestărilor clinice, evoluția imprevizibilă a constantelor
biologice și inexistența unui tratament etiologic specific, au dus la „reinventarea” sistemului sanitar.
In același timp, s-au acumulat numeroase date privind efectele pe termen lung ale COVID-19 asupra
organismului uman, toate acestea contribuind la apariția unui nou sindrom denumit “Sindromul postCovid”. Denumit si „Long COVID”, acesta cuprinde totalitatea manifestărilor clinice, radiologice si de
laborator care persistă sau se dezvoltă după negativarea prezenței SARS Cov-2 în organism.
Fibroza pulmonară reprezintă una din sechelele sindromului post-COVID, cu consecințe negative
asupra calității vieții pacienților. Prevalența fibrozei post-COVID-19 va deveni evidentă în timp, dar
analiza timpurie a pacienților cu COVID-19 la externare sugerează că mai mult de o treime dintre
pacienții recuperați dezvoltă anomalii fibrotice.
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EXPLORĂRILE FUNCȚIONALE ÎN RECUPERAREA RESPIRATORIE

Paraschiva POSTOLACHE [1,3], Cristina LĂCĂTUȘI[1]
[1] Spitalul Clinic de Recuperare, Iași, Secția Clinică Recuperare Medicală Respiratorie

INTRODUCERE: Afecțiunile respiratorii cronice reprezintă o cauză majoră de mortalitate și
morbiditate la nivel mondial, precum și o cauză de dizabilitate prin reducerea capacității de efort și a
calității vieții pacienților. Evaluarea funcțională a acestor pacienți permite personalizarea
intervențiilor fizice precum și includerea lor în programe de RP.
METODE: Lucrarea de față pune în lumină necesitatea explorărilor funcționale pentru caracterizarea
profilului pacientului și pentru individualizarea strategiilor terapeutice astfel încât programele de RP
să fie eficiente și adaptate pentru fiecare persoană inclusă.
REZULTATE: În cadrul SCRMR pacienții prezentați în regim ambulator sau pentru internare continuă
beneficiază de o serie de explorări funcționale menite să caracterizeze profilul pacientului într-o
manieră amănunțită. Rezultatele acestor explorări funcționale permit nu doar medicului curant, ci
întregii echipe medicale angajată în îngrijirea acestor bolnavi și în procesul de RP, să adapteze
strategiile terapeutice și intervențiile într-o manieră personalizată pentru a asigura suportul maxim
și rezultate a căror eficiență să fie menținută pe termen lung.
CONCLUZII: Includerea pacienților în programe de RP presupune evaluarea amănunțită și abordarea
individualizată pentru a obține beneficii semnificative.

www.reabilitare-pulmonara-covid19.ro

Curs Recuperarea Respiratorie în context COVID-19: aspecte multidisciplinare

[2] Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași

12

IDENTIFICAREA ȘI ABORDAREA ÎN PANDEMIE A ASTMULUI BRONȘIC

Paraschiva POSTOLACHE [1,3], Ștefan SĂNDULACHE [2], Constantin GHIMUȘ [2]
[1] Spitalul Clinic de Recuperare, Iași, Secția Clinică Recuperare Medicală Respiratorie
[2] Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, Iași, Secția Pneumologie I

INTRODUCERE: SARS-CoV-2, virusul răspunzător de pandemia actuală a creat o serie de
incertitudini inițial, prin lipsa informațiilor despre implicarea sa în rândul pacienților deja diagnosticați
cu anumite afecțiuni cronice respiratorii. Tabloul clinic nespecific a pus sub semnul întrebării
diagnosticul altor condiții patologice respiratorii făcând identificarea și abordarea acestora mai
dificilă.
METODE: Lucrarea de față însumează date publicate în literatura de specialitate cu privire la
impactul pandemiei actuale asupra pacienților deja diagnosticați cu astm bronșic, cât și date clinice
obținute în cadrul SCRMR cu privire la identificarea și abordarea cazurilor noi de astm bronșic.
REZULTATE: Prezentarea infecției induse de SARS-CoV-2 prin dispnee progresivă și tuse,
modificările radiologice și funcționale uneori nespecifice, a generat inițial erori în abordarea
terapeutică a pacienților cu astm bronșic. Bazându-ne pe experiența clinică, pe datele obținute în
urma examenului amanmnestic și clinic, precum și pe explorările funcționale am reușit depășirea
impedimentelor datorate COVID-19. Astfel, în urma excluderii infecției cu SARS-CoV-2 prin testare
RT-PCR am putut evalua într-o manieră detaliată cazurile clinice prezentate în SCRMR, identificând
cazuri noi de pacienți cu astm bronșic.
CONCLUZII: Actuala pandemie a indus o stare de nesiguranță în rândul pacienților cu privire la vizita
la medic, fapt ce a agravat anumite condiții patologice preexistente și a îngreunat diagnosticarea
unor afecțiuni precum astmul bronșic. Reevaluând simptomatologia, datele paraclinice, rezultatele
explorărilor funcționale și în urma excluderii infecției SARS-CoV-2 am realizat o abordare
corespunzătoare a acestor pacienți.
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KINETOTERAPIA ÎN RECUPERAREA RESPIRATORIE

Paraschiva POSTOLACHE[1,2], Liliana CHELARIU[1], Andrei SĂNDULACHE[1], Sabin NICULAIE
[1] Secția Clinică Recuperare Medicală Respiratorie, Spitalul Clinic de Recuperare, Iași

Din decembrie 2019 și până la data de 8 februarie 2022, pandemia SARS-CoV-2 a afectat peste
397 de milioane de persone din întreaga lume, cu aproximativ 5,75 milioane de decese. Principalele
categorii la risc de infecție SARS-CoV-2 sunt pacienții care au comorbidități pulmonare,
cardiovasculare și metabolice etc. În această perioadă, siguranța pacientului cu afecţiuni respiratorii
cronice ar trebui să fie și ea o prioritate, monitorizarea la distanță și consultațiile prin telemedicină
devenind metode utile și sigure în această pandemie.
În lucrare prezentăm sistemele de monitorizare ale asistenței medicale a pacienților cu boli
respiratorii cronice, precum consultul la distanță prin intermediul telemedicinei, aplicarea de
chestionare pentru evaluarea dispneei, a activităților zilnice, a statutului de fumător, a calităţii vieții
etc, monitoarele respiratorii, detectoarele de activități fizice, pulsoximetrele, monitoarele de mediu,
aplicațiile de pe telefoanele mobile, inteligența artificială, roboţii etc.
În acest moment dificil, monitorizarea la distanță prin intermediul tehnologiei ar trebui privită ca o
altă opțiune pentru îngrijirea pacienților, mult mai convenabilă și potențial mai sigură decât
consultația propriu-zisă, acest lucru nefiind posibil în totalitatea cazurilor.
Asistența medicală și monitorizarea la distanță este o soluție promițătoare, care are ca scop
reducerea spitalizărilor, îmbunătățirea îngrijirii proprii și a calității vieții pacienților.
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OBEZITATEA, O CONTINUĂ PROVOCARE PENTRU CLINICIAN ȘI PENTRU REABILITARE

Sárközi Hédi-Katalin [1,2], Gabriela Jimborean [1,2]
[1] Disciplina Pneumologie, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș,
România

Obezitatea reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, fiind un factor de risc individual în
dezvoltarea unor complicații cardiovasculare, metabolice, pulmonare, hepatice, osteoarticulare,
oncologice și psihice ce necesită o abordare multidisciplinară. Surplusul de masă adipoasă generală
și peritoracică crește consumul de oxigen, scade complianța pulmonară cu creșterea lucrului
mecanic pulmonar, determină disfuncție ventilatorie restrictivă (DVR), crește stresul oxidativ, iar pe
termen lung poate determina/agrava afecțiuni respiratorii: apneea în somn (AS), sindromul
obezitate-hipoventilație (SOH), astmul bronșic (AB), refluxul gastroesofagian, exacerbări ale BPOC,
insuficiența respiratorie. DVR asociază scăderea volumelor pulmonare datorită țesutul adipos
excesiv mediastinal și abdominal. AS obstructivă este de 3 ori mai frecventă la pacienții cu
obezitate față de normoponderali, iar creșterea cu >10% a greutății corporale se asociează cu
progresia rapidă a bolii. SOH include hipercapnie diurnă și nocturnă cu cord pulmonar cronic precoce.
Obezitatea este un factor de risc în dezvoltarea astmul bronșic intrinsec, scade imunitatea
favorizând apariția pneumoniilor și asociază risc crescut postanestezic și trombogenic. Reabilitarea
respiratorie (RR) în obezitate se bazează pe mai multe componente: educație medicală, consiliere
pentru scădere ponderală prin creșterea activității fizice și dietă adecvată, suport psihologic și
social, utilizarea dispozitivelor pentru corectarea SOH și a AS și chirurgia bariatrică. Exercițiul fizic va
consta în creșterea activităților comune zilnice (mers, sarcini domestice) dar și instituționalizat sub
supraveghere de către specialiști RR prin ședințe (2-3 ori/săptămână cu durată ce depinde de
statusul de sănătate și complicațiile bolii). Tratamentul farmacologic este rar utilizat datorită
multiplelor efecte adverse. Chirurgia bariatrică este indicată persoanelor cu obezitate morbidă
asociată cu complicații severe. Scăderea ponderală ameliorează semnificativ AS și SOH prin
îmbunătățirea ventilației, asigură controlul glicemiei și lipidelor, crește calitatea vieții și scade riscul
cardiovascular, oncogenic și mortalitatea.
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O NOUĂ PROVOCARE: TELERECUPERAREA RESPIRATORIE

Ștefan SĂNDULACHE [1], Constantin GHIMUȘ [1], Andrei SĂNDULACHE [2], Paraschiva
POSTOLACHE[2,3]

INTRODUCERE: Puțini pacienți cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC), și nu numai, sunt
capabili să acceseze recuperarea respiratorie (RR), în ciuda importanței acesteia. Barierele includ
timpul de călătorie și lipsa resurselor. Telerecuperarea a fost propusă ca o soluție nouă pentru a
depăși astfel de bariere și pentru a îmbunătăți accesul, mai ales acum în condiții pandemice. Aceasta
implică utilizarea tehnologiei și comunicării pentru a furniza servicii de recuperare la domiciliul
pacientului, în timp ce specialiștii se află în unităţile medicale.
MATERIAL ȘI METODĂ: Pornind de la revizuirea sistematică a literaturii recente, expunerea
subliniază aspectele legate de telerecuperarea respiratorie (TRR) la pacienții cu boli pulmonare
cronice, precum modelele multidimensionale, avantajele și dezavantajele, eficacitatea și
acceptabilitatea în plină perioadă pandemică.
REZULTATE: Deși RR este o metodă terapeutică consacrată, cu beneficii dovedite, există persoane
care nu aderă sau nu termină programul de RR intraspitalicesc. Între 8–50 % dintre pacienții trimişi
pentru RR în spital nu aderă la program, în timp ce 10-30 % dintre cei care încep programul de RR nu îl
finalizează. TRR implică evaluarea pacientului, stabilirea unui program individualizat, supravegherea
exercițiilor, educație și self management. Aceasta se realizează prin intermediul videoconferințelor
virtuale, telefonului mobil, platformelor web, tabletei, realității virtuale, realității augumentate etc.
CONCLUZII: TRR pentru patologia pulmonară cronică (BPOC, astm, bronșiectazii, post-COVID-19,
hipertensiune pulmonară, fibroze pulmonare etc) este o recomandare facilă şi plăcută, pentru că
este o intervenţie de eficacitate cunoscută (RR), care poate fi administrată în diverse moduri,
permiţând astfel mai multor pacienți să beneficieze de aceasta.
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OXIGENOTERAPIA ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI SARS-COV-2

Constantin GHIMUȘ [1], Ștefan SĂNDULACHE [1], Paraschiva POSTOLACHE[2,3]

INTRODUCERE: Oxigenoterapia reprezintă o strategie terapeutică frecvent utilizată în cazul
pacienților cu afecțiuni pulmonare cronice. Cu toate că utilizarea adecvată a oxigenoterapiei aduce
beneficii cu privire la reducerea ratelor de deces în rândul acestor pacienți, inițierea oxigenoterapiei
trebuie făcută cu atenție în special în cazul pacienților ce prezintă riscul de a dezvolta insuficiență
respiratorie hipercapnică. De asemenea, inițierea oxigenoterapiei poate îmbunătăți starea clinică a
pacientului, însă trebuie menționat că nu tratează cauza hipoxemiei pentru care sunt necesare
strategii diagnostice și terapeutice specifice.
MATERIAL ȘI METODĂ: Lucrarea de față reprezintă o revizuire a literaturii de specialitate cu scopul
de a evidenția principalele indicații ale oxigenoterapiei, prezentând condițiile de administrare,
posibilele complicații, precum și interfețele și dispozitivele utilizate.
REZULTATE: Administrarea oxigenoterapiei în cazul pacienților cu afecțiuni pulmonare cronice, cât
și a celor cu status post-COVID-19 se realizează conform ghidurilor actuale și impune monitorizare
periodică. De-a lungul timpului oxigenoterapia s-a dovedit a fi o strategie terapeutică eficientă
asupra ameliorării clinice, a îmbunătățirii calității vieții și a recuperării persoanelor implicate.
CONCLUZII: Utilizarea oxigenoterapiei în cadrul programelor de recuperare pulmonară în care au fost
incluși atât pacienți cu afecțiuni pulmonare cronice, cât și pacienți cu status post-COVID-19, a
demonstrat efecte benefice, iar instituirea oxigenoterapiei pe termen lung și continuarea acesteia
la domiciliu presupune respectarea recomandărilor formulate de către ghidurile actuale.
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OXIGENOTERAPIA LA PACIENTUL CU BPOC STABIL

Ștefan Dumitrache-Rujinski [1,2]
[1] Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București

Oxigenoterapia de lungă durată la pacientul cu BPOC și insuficientă respiratorie cronică și-a dovedit
eficiența în ceea ce privește creșterea supraviețurii. În ce măsură este indicată și beneficiul adus
pacientului cu BPOC care este hipoxemic doar în timpul nopții sau al efortului rămâne în continuare
un subiect de dezbatere în ceea ce privește raportul cost-beneficiu. Oxigenoterapia în reabilitarea
respiratorie la pacientul cu BPOC sau post COVID constituie de asemenea un subiect de actualitate.
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PARTICULARITĂȚILE CHIRURGIEI CARDIOVASCULARE LA PACIENȚII CU SARS-COV2

Grigore Tinică[1,2], Alberto Bacușcă[1,2]

Pandemia COVID-19 a afectat, fără îndoială, toate aspectele asistenței medicale prin
redistribuirea resurselor și ocuparea paturilor de spital cu pacienți infectați. COVID-19 si
bolile cardiovasculare au o relatie bidirectionala, influentandu-se reciproc. Prognosticul
postoperator la pacientii infectati Covid este puternic influentat pe fondul afectarii
pulmonare, a statusului hipercoagulant si al inflamantiei sistemice. Chirurgii cardiovasculari
au fost forțați in mod constant sa estimeze raportul cost–beneficiu si sa prioritizeze
pacienții pentru care o interziere a interventiei chirurgicale ar putea fi fatală. Masuri speciale
sunt necesare in triajul pacientilor in functie de disponibilitatea paturilor, in protejarea
pacientilor si personalului medical, in protocoalele operatorii si programele de recuperare
postoperatorie.
A fost necesara prioritizarea nevoilor în speranța de a maximiza viețile salvate, bazata pe o
viziune utilitarista. Deși întârzierea tratamentului definitiv al afecțiunilor cardiovasculare
poate reprezenta un risc pentru anumite persoane, multor altora li se vor asigura resursele
salvatoare necesare in lupta cu COVID-19. Societatea de Chirurgie Cardiotoracică a publicat
recomandari privind efectuarea procedurilor, structurate într-o „abordare pe niveluri” bazată
pe numarul de paturi ocupate cu pacienti COVID-19. Pe masura ce capacitatea unitatilor de
chirurgie cardiovasculara scade, vor fi triate si prioritizate cazurile in ordinea severitatii lor,
tinand totodata cont de statusul infectios, riscul operator si prognosticul asociat cu
interventia.
Desi chirurgii cardiaci și echipele afiliate au reusit să adapteze rapid protocalele de
interventie, evolutia postoperatorie la pacientii Covid poate fi marcata de complicatii
precum insuficienta renala si respiratorie, aritmii dar mai ales o intarziere marcata in
recuperarea cardio-vasculara care necesita o colaborare stransa chirurg-cardiolog in
vederea particularizarii si eficientizarii. În timpul situației de urgență este necesara o
modalitate noua de abordare a sedintelor de reabilitare medicala pentru a garanta
pacientului un parcurs recuperator eficient dar si de a proteja atat pacientul cat si
kinetoterapeutul împotriva riscului de infectare.
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PARTICULARITĂȚI CLINICE ȘI PARACLINICE LA PACIENTUL CU STEMI ȘI CU SARS-COV2

Larisa Anghel [1,2], Bogdan Tudorachi [2], Andreea Leonte [2], Radu Sascău [1,2], Cristian Stătescu [1,2]

INTRODUCERE: Infecția cu virusul SARS-CoV-2 se asociază cu multiple complicații
cardiovasculare, precum inflamația miocardică, creșterea riscului de tromboză coronariană
și infarct miocardic. Scopul studiului nostru observațional a fost evaluarea particularităților
clinice și paraclinice ale pacienților cu infecție SARS-CoV-2 și infarct miocardic acut, dar și
stabilirea unor corelații între factorii de risc sau diferiți biomarkeri și prezența leziunilor
coronariene.
METODE: În perioada 01 Martie 2020 - 31 Decembrie 2021 am efectuat un studiu clinic
observațional în Clinica de Cardiologie a Institutului de Boli Cardiovasculare ,,Prof. Dr. George
I.M. Georgescu” Iași, în care am inclus pacienții cu infecție SARS-CoV-2 și infarct miocardic
acut. Din totalul de 1636 pacienți cu infarct miocardic acut internați în clinică în această
perioadă, 49 pacienți au asociat infecție SARS-CoV-2 și au fost incluși în final în studiu.
REZULTATE: Majoritatea pacienților incluși în studiu au fost de sex masculin (71.4%), cu
vârsta medie peste 60 ani. Aproape două treimi din pacienții inclusi în studiu au fost
hipertensivi (63.3%) și aproape jumătate au asociat diabet zaharat și obezitate. Paraclinic,
s-au observat valori crescute ale parametrilor inflamatori, a feritinei și a D-dimerilor, cu
disfuncție sistolică moderată de ventricul stâng (fracție de ejecție medie 35.12%).
Evaluarea coronarografică a evidențiat mai frecvent prezența leziunilor unicoronariene și a
trombozei intracoronariene (aproape 25% din pacienți nu au necesitat angioplastie
coronariană), asociate cu o mortalitate intraspitalicească crescută. S-a observat, de
asemenea, o corelație pozitivă între prezența diabetului zaharat, a hipertensiunii arteriale, a
fumatului și a dislipidemiei și severitatea leziunilor coronariene. De asemenea, valorile
crescute ale parametrilor inflamatori (CRP, coeficient de corelație Pearson r = -0.375,
p=0.008; VSH, coeficient de corelație Pearson r = -0.286, p=0.017) și protrombotici (Ddimeri, coeficient de corelație Pearson r = -0.378, p=0.007), s-au asociat cu un risc crescut
de tromboze coronariene.
CONCLUZIE: Injuria miocardică în contextul infecției SARS-CoV-2 este frecventă iar.
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PULMONARY REHABILITATION IN ILD-CDT

Man Milena Adina[1]

Interstitial lung disease is present in approximately 40% of patients with connective tissue
disorders, contributing to increased morbidity and mortality. HRQoL reflects how an individual’s wellbeing is impacted by a disease, disability, disorder or condition. ILD has a significant impact on a
patient’s well-being and HRQoL. Systemic manifestations including arthropathy, myopathy, and
vasculopathy may also exist as a result of underlying CTD and could impact HRQoL too.
The main objectives of pulmonary rehabilitation is to reduce symptoms as breathing difficultie,
fatigue, cough and to increase physical strength, and also to reduce the anxiety and depression with
improve of HRQoL. PR programs are center-based and shown positive outcomes in sarcoidosis,
pneumoconiosis patients and IPF, but the safety of PR in ILD patients has been poorly studied In
order to maintain patient’s well-being and HRQoL, pulmonary rehabilitation includes: aerobic
exercise, maintaining the flexibility of the rib cage and the breathing muscles, lower body muscle
training, learning breathing methods but development of exertional hypoxemia is common in ILD
patients which can lead to adverse responses (premature lactic acidosis, accelerating peripheral
muscle, fatigue and discomfort , reflex tachycardia and cardiac arrhythmias , which may even lead to
fatal adverse events . Pulmonary rehabilitation (PR) is a promising therapeutic intervention that may
effectively address the physical deficits and symptom burden in ILD.
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„REABILITAREA PALIATIVĂ”: INTERSECȚIA DINTRE REABILITAREA PULMONARĂ ȘI
ÎNGRIJIRILE PALIATIVE

Ruxandra Râjnoveanu [1,2]

Îngrijirea paliativă este o abordare care îmbunătățește atât calitatea vieții pacienților care
suferă de boli cronice incurabile, cât și a familiilor acestora, prin prevenția și ușurarea
suferințelor, precum și prin identificarea, evaluarea și tratarea durerii și a altor probleme de
ordin fizic, psihologic și spiritual.
Îngrijirea paliativă și recuperarea pulmonară sunt considerate importante în managementul
patologiilor respiratorii cronice, ambele fiind centrate pe îmbunătățirea globală a calității
vieții si tratament multidisciplinar. Ele încearcă să reducă intensitatea durerii și să
amelioreze starea funcțională, individualizat pentru fiecare pacient. Reabilitarea paliativă
este un model conceptual nou, în care recuperarea funcțională este integrată cu îngrijirea
paliativă timpurie pentru a îmbunătăți calitatea vieții.
În acest sens, dovezile științifice sprijină implementarea de abilități și cunoștințe sub acest
termen de reabilitare paliativă printre furnizorii de servicii medicale.
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REABILITAREA RESPIRATORIE ÎN LONG-COVID-19: DE LA TEORIE LA REZULTATE

Paraschiva POSTOLACHE [1,3], Ștefan SĂNDULACHE [2]
[1] Spitalul Clinic de Recuperare, Iași, Secția Clinică Recuperare Medicală Respiratorie
[2] Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, Iași, Secția Pneumologie I

INTRODUCRE: Long COVID este un termen definit de Organizația Mondială a Sănătății ca „afecțiunea
post-COVID-19 ce apare la persoanele cu antecedente de infecție probabilă sau confirmată cu
SARS-CoV-2, de obicei la 3 luni de la debutul infecției și care durează cel puțin două luni și nu pot fi
explicate printr-un diagnostic alternativ.” Reabilitarea respiratorie (RR) este pilonul principal al
managementului sechelelor pulmonare post-infecție SARS-CoV-2.
MATERIAL ȘI METODĂ: Pornind de la revizuirea sistematică a literaturii recente, expunerea
subliniază aspectele legate de RR la pacienții cu long-COVID.
REZULTATE: RR este o intervenție comprehensivă, complexă și adaptată nevoilor pacientului, prin
programe individualizate, multidisciplinare. Baza programelor de RR pentru "supraviețuitorii" bolii
COVID-19 este reprezentată de antrenamentul aerob, de rezistență și al musculaturii respiratorii,
precum şi educaţia medicală. Deși mobilizarea timpurie este esențială pentru recuperarea
pacienților cu COVID-19, mulți dintre acești pacienți prezintă o scădere rapidă a saturației de oxigen
la începutul fazei de recuperare, care limitează într-o oarecare măsură reabilitarea. Dar cu toate
acestea, scopul pe termen scurt al RR este de a atenua dispneea şi de a ameliora anxietatea şi
depresia, în timp ce scopul pe termen lung este de a păstra funcţia fizică la maximum, de a-şi
îmbunătăţi calitatea vieţii şi de a-şi facilita revenirea în societate. RR din secțiile de recuperare i se
alătură în prezent şi telereabilitarea.
CONCLUZII: Odată cu aprofundarea înţelegerii fiziopatologiei bolii COVID-19, un număr tot mai mare
de pacienţi şi-au revenit, iar RR pentru aceşti pacienţi recuperaţi a devenit o provocare majoră
pentru personalul medical, fie că discutăm despre clasica RR din spital sau despre telereabilitare.
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REABILITAREA RESPIRATORIE ÎN TUBERCULOZA PULMONARĂ

Arghir Oana Cristina[1,2], Ioan Anton Arghir [1,2], Cristianu Libu Calboreanu [1,2], Ileana Ion [1,2]

Tuberculoza pulmonară (TBP) rămâne o importantă problemă de sănătate publică. Tuberculoza nu se
vindecă prin restitutio ad integrum, decât excepțional de rar. După o cură completă de tratament
antituberculos, „boala se vindecă, dar bolnavul nu”, iar această observație a lui Gosset este încă
valabilă. TBP este o boală care lasă stigmate, sechele, numite sindroame posttuberculoase (SPT),
extrem de heterogene și cu mare impact asupra funcției ventilatorii pulmonare, conducând la boala
cronică posttuberculoasă. SPT se clasifică din punct de vedere anatomoclinico-radiologic în
sindroame bronșice, pulmonare, pleurale, iar tulburările ventilatorii pulmonare pot fi de tip obstructiv,
restrictiv și adesea sunt mixte.
Nu există un SPT pur întrucât în majoritatea cazurilor sechelele sunt intricate, conducând la
remanieri fibroase şi mutilante, cu distorsiuni ale întregii arhitecturi toraco-pleuro-bronhopulmonare, care antrenează apariția de bronșiectazii. TBP este considerată și un factor de risc
independent pentru boala pulmonară cronică obstructivă (BPOC). SPT pot apărea și după
tuberculoza primară, dar mai ales după etapa secundară a bolii. Prezentarea își propune să treacă în
revistă sindroamele posttuberculoase și opțiunea reabilitării respiratorii, pentru a conștientiza
lumea medicală că bolnavul cu TBP nu trebuie abandonat la finalul tratamentului antiTB, ci necesită o
abordare complexă și mai ales pluridisciplinară și de lungă durată.
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REABILITAREA RESPIRATORIE ÎN SINDROMUL DE APNEE ÎN SOMN

Ciurba Bianca Emilia [1], Ianoși Maria Beatrice [2], Jimborean Gabriela [1,2]
[1] Mures County Clinical Hospital, Târgu Mureș, Romania

Sindromul de apnee în somn (SASO) reprezintă o problemă de sănătate publică, datorită
consecințelor sistemice severe (declin congnitiv, patologie cardiovasculară accentuată precoce,
diabet zaharat și dislipidemie, mortalitate ridicată, accidente de muncă și trafic) și factorilor de risc
asociați. Tratamentul de primă linie este utilizarea aparatelor cu presiune pozitivă continuă (CPAP) la
nivelul căilor aeriene superioare (CAS). Aceste dispozitive previn evenimentele SASO și complicațiile
prin menținerea CAS deschise. Datorită aderenței scăzute la CPAP, tratamentele coadjuvante care
implică reabilitarea respiratorie (RR) au câștigat un mare interes. Bazate pe nivele de evidență
riguroasă (British Society Guideline), programele de RR continuă 6-12 săptămâni, cu minim 12
sedințe supravegheate, ulterior pot continua la domiciliu indefinit. RR în SASO cuprinde educația
medicală, igiena somnului, terapia comportamentală de modificare a stilului de viață, terapie de
scădere ponderală prin dietă (« Atkins », mediteraneană, « DASH ») și exerciții fizice.
Activitatea fizică include: antrenamentul mușchilor inspiratori (utilizarea “Flutter device », «
incentive spirometers », « Threshold IMT Respironics »), terapia miofuncțională (exerciții de
gimnastică orofaringiană), terapia de stimulare a nervului hipoglos (“Inspire Medical System ») și
suportul psihologic. Toate aceste terapii au demonstrat beneficii semnificative cu îmbunățirea
capacității de efort, a stării de sănătate fizică și psihologică și a reducerii severității SASO.
Programele RR au crescut calitatea somnului (creșterea somnului REM și a celui profund), au scăzut
somnolența diurnă prin scăderea indicelui de apnee/hipopnee și a deprivării de somn, au scăzut
desaturarea oxihemoglobinei și au redus indicele de masă corporală și circumferința gâtului.
Programul RR complex și comprehensiv crește atât aderența la terapia CPAP cât și calitatea vieții
pacienților cu SASO.
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REABILITAREA RESPIRATORIE PRE SI POST TRANSPLANT PULMONAR
Ruta Maria-Victoria [1,2], Avram Iulia-Ioana [1]

Candidates waiting for a donor are encouraged to stay as active as possible, for a good
long-term outcome. Pulmonary exercise training or pulmonary rehabilitation (PR) is a method
by which you can exercise despite the limited reserve of your lungs so that your body stays
fit and can make the most out of your existing lung function. In lung disease patients at the
terminal stage, the main goal of PR is not to improve pulmonary function parameters.
Although there is an absence of specific PR protocol for patients for lung transplant it
seems that it could enhance positive effects on maximal and functional exercise capacity,
quality of life and skeletal muscle function. Since impaired exercise capacity is a predictor
of thoracic surgery outcomes and survival, rehabilitation might have the potential to
improve surgical outcomes.
Most of the evidence of the benefits of PR is documented in patients with chronic
obstructive pulmonary disease, in whom PR promotes significant and clinically meaningful
benefits such as improved exercise capacity, health-related quality of life, and symptoms of
dyspnea. Although the mechanisms of respiratory limitation in COPD and interstitial lung
diseases differ, the similarities in clinical suggest that PR may also benefit these patients.
Reductions in muscle mass and muscle strength occur early after admission to the ICU and
are associated with long-term functional disability, and increased mortality. Early active
muscle training would be an ideal treatment to attenuate this ICU-acquired weakness.
Considering the challenges that lung transplant patients face in dealing with their underlying
diseases, telerehabilitation and home-based exercise are particularly attractive to improve
physical function and promote exercise. Prior to and following transplantation, the evidence
suggests that exercise training can maintain or improve functional exercise capacity, with
effects for improvements ranging from small to large.
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RECUPERAREA PSIHO-EMOȚIONALĂ ÎN POST COVID-19

INTRODUCERE: De la începutul pandemiei de Covid-19 și până în prezent, personalul medical oferă
sfaturi competente tuturor pacienților vindecați, care să-i ajute în recuperarea fizică, pulmonară,
cardiovasculară și psiho-emoțională. Unii pacienții au dezvoltat simptome specifice post sau long
Covid, la care se adaugă diverse traume psiho-emoționale pentru faptul că nu mai au avut un loc de
muncă sau că au pierdut pe cineva drag și sunt încă în perioada de doliu. Aceste situații au generat
panică, resentimente, anxietate, depresie, stres.
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRII: Scopul prezentării este de a ajuta echipa multidisciplinară să
identifice pacienții ce necesită și recuperare psiho-emoțională în post Covid-19. Obiectivele
cercetării sunt bazate pe răspunsurile la întrebările următoare: Care este algoritmul consilierii
psihologice în post Covid-19? Este necesară recuperarea psiho-emoțională în post sau long Covid19? Cum putem preveni amânarea, recăderile și abandonul în recuperare?
MOTIVAȚIA ALEGERII SUBIECTULUI: Fie că este vorba de obiectivele SMART, de testele
psihologice pentru anxietate, depresie și stres, de Scala Stresului, de evaluarea nivelului de
reziliență, toate acestea sunt argumente pentru alegerea subiectului prezentat. Orice dezechilibru
emoțional, ne face vulnerabili în față bolii. Recuperarea psiho-emoțională în post Covid-19, implică un
efort de voință din partea pacientului, pentru a reveni la o viață normală. Pentru binele pacientului,
este necesar să identificăm existența traumei de orice tip, pentru tratarea sau diminuarea ei.
Respirația corectă, hidratarea, alimentația sănătoasă, exercițiul fizic susținut, somnul de calitate,
stimularea secreției endogene de melatonină, serotonină și glutation, împreună cu detoxifierea
digitală, sunt pași esențiali în recuperarea pacientului post Covid-19. Consilierea psihologică va
preveni amânarea, recăderile și abandonul.
CONCLUZIE: Algoritmul consilierii se bazează pe anamneză, pe testele psihologice specifice și pe
programul de recuperare psiho-emoțională, pentru creșterea imunității psihologice.
CUVINTE CHEIE: recuperare psiho-emoțională, reziliență, imunitate psihologică, consiliere, Covid19.
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RECUPERAREA RESPIRATORIE ÎN BRONȘIECTAZII CONGENITALE ȘI STATUS
POST-COVID-19 – PREZENTARE DE CAZ

Ștefan SĂNDULACHE [1], Constantin GHIMUȘ [1], Andrei SĂNDULACHE [2], Paraschiva POSTOLACHE
[2,3]
[1] Secția I Pneumologie, Spitalul Clinic de Pneumologie, Iași
[2] Secția Clinică Recuperare Medicală Respiratorie, Spitalul Clinic de Recuperare, Iași

INTRODUCERE: Bronșiectazia este o dilatare permanentă și evolutivă a uneia sau mai multor bronhii
de calibru mediu. Acesta a fost descrisă ca sechelă a pneumoniei SARS-CoV-2, chiar și în faza acută
a bolii, dar în majoritatea cazurilor au fost observate la CT toracice de control la 6, 9, 12 luni de la
debutul infecției. Reabilitarea respiratorie (RR) este unul din pilonii managementului sechelelor
pulmonare post-infecție SARS-CoV-2.
DESCRIEREA CAZULUI: Pacient în vârstă de 43 ani, fost fumător (14PA), diagnosticat din 2004 cu
bronșiectazii congenitale și disfuncție ventilatorie obstructivă moderată, cu antecedente personale
patologice în sfera ORL, neurologice, cardiovasculare, gastroenterologice și reumatologice, se
prezintă în Secția Clinică Recuperare Medicală Respiratorie acuzând dispnee grad III pe scala mMRC,
tuse cu expectorație mucopurulentă, astenie fizică moderată, simptomatologie cu debut insidios de
aproximativ 8 zile, cu agravare progresivă, pentru investigații/conduită de specialitate și reabilitare
respiratorie. Anterior internării cu trei luni, pacientul a fost internat în secția de Medicină internă,
Spitalul CFR Iași, pentru pneumonie COVID formă moderată, unde timp de două săptămâni a fost
tratat cu antibiotice, anticoagulante, corticosteroizi, oxigenoterapie (3L/min) și terapie de suport,
conform ghidurilor în vigoare, cu evoluție lent favorabilă. Pacientul aflat în evidenţa clinicii revine
pentru programul de RR (educație medicală, gimnastică respiratorie, drenaj bronșic, antrenament la
efort dozat, antrenament muscular respirator, consiliere psihologică și nutrițională).
DISCUȚII: La externare, pacientul prezintă ameliorarea semnificativă a dispneei și a asteniei fizice,
creșterea toleranței la efort și a calității vieții, continuând la domiciliu programul de recuperare
respiratorie, tratamentul igieno-dietetic și medicamentos.
CONCLUZII: Particularitatea cazului este reprezentată de suprapunerea infecției SARS-CoV-2 (în
formă moderată) la un pacient cu bronșiectazii congenitale și multiple tare, inclus permanent în
programul complex de RR, care a condus la o evoluție favorabilă.

www.reabilitare-pulmonara-covid19.ro

Curs Recuperarea Respiratorie în context COVID-19: aspecte multidisciplinare

[3] Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași

28

RECUPERAREA RESPIRATORIE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19

Paraschiva POSTOLACHE[1,2]
[1] Secția Clinică Recuperare Medicală Respiratorie, Spitalul Clinic de Recuperare, Iași

INTRODUCERE: Bazându-se pe strânsa legătură dintre medic și pacient, programele de RP au aduc
beneficii semnificative asupra calității vieții, în special prin creșterea toleranței la efort și prin
minimizarea dizabilităților. Răspândirea virusului SARS-CoV-2 răspunzător de pandemia COVID-19 a
reprezentat o adevărată provocare pentru desfășurarea în condiții optime a programelor de RP și nu
numai, făcând necesară adoptarea telereabilitării.
METODE: Programele de RP desfășurate în cadrul Secției Clinice Recuperare Medicală Respiratorie
sunt concentrate pe evaluarea clinică și funcțională amănunțită a pacienților urmate de sesiuni
individualizate de antrenament fizic, suport psihologic și nutrițional.
REZULTATE: Recuperarea respiratorie este un aspect de bază al reabilitării medicale, scopul
acesteia fiind de ameliorare a simptomatologiei, reducere a complicațiilor și minimizarea
dizabilităților, precum și conservarea funcției respiratorii la cel mai bun nivel. Evaluarea inițială
constă în examen clinic amănunțit, evaluarea dispneei de repaus cu scala mMRC și de efort cu scala
BORG, calitatea vieții prin intermediul chestionarului IADL, testarea funcției pulmonare și a
capacității de efort, teste de anduranță, TM6M, analiza compoziției corporale și evaluare imagistică.
Datorită pandemiei generate de virusul SARS-CoV-2, accesul la programele de RP a fost limitat,
astfel încât s-a impus necesitatea adoptării unor măsuri eficiente precum telereabilitarea, realizarea
programelor de RP la domiciliu și monitorizarea pacienților la intervale regulate.
CONCLUZII: Utilizând instrumente și intervenții adaptate pacientului, programele de RP includ
sesiuni de antrenament aerob și anaerob, sesiuni de educare, consiliere nutrițională și psihologică
care pot fi desfășurate atât în cadrul spitalizărilor continue, cât și în ambulator sau la domiciliu prin
intermediul telereabilitării.
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RECUPERAREA RESPIRATORIE ÎN PRACTICA MEDICULUI DE FAMILIE

Carmen Iliana Busneag[1,2,3]

Tehnicile de recuperare respiratorie, tehnici simple dar de mare eficiență clinică, pot fi aplicate cu
succes la nivelul asistenței medicale primare, mai ales în statusul PostCovid-19! In acest fel se pot
gestiona fenomenele care pot apare dupa infecția cu virusul Sars-Cov2 respectiv: alterarea funcției
respiratorii, prezența unor secreții abundente în căile respiratorii, hipoxemia și scăderea capacității
de efort a pacientului.
Medicul de familie al pacientului poate avea rolul central, de coordonator de caz al echipei
multidisciplinare care realizează recuperarea respiratorie. De ce se intâmplă acest lucru? Pentru că
medicul de familie este principalul ”sfătuitor” al pacientului, medicul care cunoaște cel mai bine
istoria medicală dar și personală a pacientului și este cel mai în măsură să facă educația, inclusiv
pulmonară, a respectivului pacient.
Medicul de familie este cel care are toate șansele să îl determine pe pacient să devină un adevărat
partener în tratamentul bolii sale, să fie motivat și compliant și cel care poate aplica aceste tehnici
de reabilitare în cadrul unei abordări holistice și personalizate a fiecărui pacient în parte.
Lucrarea se dorește a fi o demonstrație a tehnicilor de recuperare respiratorie, posibil a fi efectuate
și la domiciliul pacientului, beneficiind de un număr de filme în care se exemplifică aceste tehnici.
Pentru că, nu-i așa, o imagine face cât 1000 cuvinte!
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RECUPERAREA RESPIRATORIE LA PACIENȚII CU BRONȘIECTAZII

Constantin GHIMUȘ [1], Ștefan SĂNDULACHE [1], Andrei SĂNDULACHE [2], Paraschiva POSTOLACHE
[2,3]
[1] Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, Iași, Secția Pneumologie I
[2] Secția Clinică Recuperare Medicală Respiratorie, Spitalul Clinic de Recuperare, Iași

INTRODUCERE: Bronşiectaziile ilustrează descrierea patologică a unui proces de boală care poate
avea cauze multiple, fiind responsabile de reducerea semnificativă a funcției pulmonare și se
asociază cu o rată crescută de morbiditate și mortalitate. Fiind o afecțiune cronică cu un puternic
impact asupra calității vieții, ameliorarea simptomatologiei, îmbunătățirea calității vieții, a toleranței
de efort și chiar menținerea și optimizarea stării de spirit a pacientului sunt principalele obiective ale
programelor de RP.
METODE: Evaluând datele publicate în literatura de specialitate, lucrarea de față expune principalele
recomandări adresate pacienților cu bronșiectazii incluși în programele de RP, precum și efectele
benefice ale acestor programe asupra calității vieții și a funcției pulmonare.
REZULTATE: Strategiile terapeutice actuale vizează tratamentul etiologic, al complicațiilor și al
simptomelor cu care se confruntă pacienții. Dezvoltarea unor programe de RP personalizate care să
includă sesiuni de antrenament aerob și anaerob, consiliere psihologică cu privire la starea de
sănătate, consiliere nutrițională și sesiuni de educare a pacientului, au adus beneficii semnificative
asupra calității vieții prin ameliorarea simptomatologiei și prin creșterea toleranței la efort. Totodată,
includerea acestor pacienți în cadrul programelor de RP a demonstrat o ameliorare a funcției
pulmonare, efectele menținându-se pe termen lung.
CONCLUZII: Bronsiectaziile reprezintă o adevărată problemă de sănătate atât prin manifestările
sale clinice, cât și datorită costurilor ridicate alocate pentru îngrijirea acestor pacienți. Includerea
acestora în programele de RP aduce beneficii semnificative în primul rând pentru pacient prin
ameliorarea calității vieții și a funcției pulmonare, cât și pentru cadrele medicale angajate în îngrijirea
acestor pacienți.
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REVENIREA LA MUNCĂ: FACTOR DE REABILITARE ÎN BOLILE PULMONARE

Soare Ioana[1]

Studiul se concentrează pe reapariția „determinanților sociali ai sănătății” (SDOH) în discutiile care
însoțesc noi platforme analitice care estimează și calculează riscurile individuale pentru sănătate,
platforme care vând predicții algoritmice. Reintoarcerea la munca, RTW, reprezinta un factor social
complex care influenteaza sanatatea, alaturi de educatie, saracie, singuratate si altele. Se reliefează
astfel un pattern, un tip de pacient cu probleme care vin din sfera socială. Trebuie să recunoastem
această pacientă, trecută de 50 ani, de la țară, singură, cu educație puțină, fără serviciu, cu venituri
reduse - pentru că va trebui să depunem un efort mai mare pentru recuperare, indiferent ce boală ar
avea ea.
Consider că o reflectare mai corectă a eficacităţii tratamentului ar fi măsurarea gradului de inserţie
socială a pacientului, deci măsura în care pacientul poate desfăşura nestingherit o viaţă socială
activă, oglindind păstrarea sau ameliorarea calităţii vieţii pacientului. Return to work (RTW) la
pacienții de vârstă activa, este considerat un factor predictor al recuperării pacientului și un factor
important în prognosticul bolii sale. RTW după COVID Studiile recomandă o revenire rapidă la muncă,
după 6 săptămâni la cazurile care au fost internate in ATI, la fel ca în tromboembolismul pulmonar,
DAR cu MUNCA DE ACASĂ, din cauza riscului de infarct în primele 30 zile, a lipsei de imunitate, a
posibilității de reinfecție și a efectelor necunoscute pe termen lung. RTW in Astmul bronsic sau in
BPOC Din studiile efectuate pe pacienți cu astm, boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC) sau cu
stare post infarct miocardic reținem că severitatea bolii, vârsta și nivelul educațional al pacientului
sunt factori determinanți importanți ai revenirii la locul de muncă.
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ROLUL REABILITĂRII PULMONARE ÎN BPOC: INDICAȚII GENERALE ȘI PARTICULARE,
BENEFICII, CONTRAINDICAȚII

Daniela Robu Popa [1,2], Antigona Trofor[1,2], Cristina Vicol[1]

Bronhopneumopatia obstructivă cronică(BPOC) este o boală prevenibilă și tratabilă
caracterizată prin simptome respiratorii persistente şi obstrucție cronică a căilor aeriene,
incomplet reversibilă și progresivă, obiectivată obligatoriu prin spirometrie. În afară de
evaluarea minuțioasă și tratamentul manifestărilor pulmonare, pacientul cu BPOC prezintă,
de cele mai multe ori, numeroase afectări extra-pulmonare secundare și comorbidități, ceea
ce face ca abordarea să fie personalizată fiecărui caz în parte.
Tratamentul farmacologic este indicaţia de primă linie în BPOC, însă acesta se poate dovedi
insuficient în controlul adecvat al simptomatologiei, motiv pentru care specialiştii trebuie să
apeleze la măsuri suplimentare, cum ar fi înscrierea în programe de reabilitare
pulmonară(PRP), acestea fiind recomandate încă din stadiile incipiente ale bolii. PRP se
recomandă tuturor pacienţilor cu BPOC care prezintă limitarea activităţilor zilnice, mai ales
celor cu simptome persistente (din grupul de risc B) şi celor cu risc crescut de exacerbări
(grupurile C şi D), în ciuda instituirii unei terapii farmacologice optime. Creşterea capacităţii
de efort şi a calităţii vieţii a fost observată în rândul tuturor pacienţilor cu BPOC care au
parcurs programe de reabilitare pulmonară, indiferent de gradul de severitate al bolii. Printre
cele mai importante beneficii se numără reducerea simptomatologiei respiratorii (dispneea
și fatigabilitatea), creşterea capacității de efort, îmbunătăţirea forţei şi anduranţei
musculare, creșterea abilității de a realiza activitățile cotidiene şi îmbunătățirea calității
vieții.
Reabilitarea pulmonară ar trebui recomandată şi pacienţilor cu BPOC şi boală COVID-19, în
special celor care au dezvoltat forme severe de boală sau care au necesitat admisia în
sectorul de Terapie Intensivă. Printre cele mai semnificative contraindicaţii în ceea ce
priveşte includerea în PRP se numără prezenţa unor afecţiuni cardiovasculare
decompensate, PaCO2 > 40 mmHg, PaO2 < 70 mmHg, deficit cognitiv sever sau existenţa
unor deficite neurologice sau neuromusculare majore.
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SOCIETATEA DE MEDICI ȘI NATURALIȘTI DIN IAȘI ȘI REVISTA MEDICO-CHIRURGICALĂ
ÎN ERA COVID-19

Eugen Târcoveanu[1], Dana Baran[1]

Societatea de Medici și Naturaliști din Iași (SMN) este prima societate științifică modernă din Țările
Române, creată la 11 ianuarie 1830 ca un Cerc ieșean de lectură medicală. SMN a realizat prima
Bibliotecă medicală și primul Muzeu Istorico-Natural din țară (4 februarie 1834). SMN a promovat
industrializarea Moldovei; din 1834, având în structura sa o secție agronomică; Ion Ionescu de la
Brad, membru SMN, a preparat prima șampanie românească în 1841 (a patra țară din lume); SMN a
organizat prima expoziție de unelte agricole în 1842. SMN a inițiat primele expediții științifice de grup
în 1835, când s-a constituit și cel dintâi fond de farmacognozie științifică din țară. Grigore
Cobâlcescu, vicepreședinte SMN, a explorat calcarele și fauna fosilă de la Repedea, publicând cea
dintâi lucrare românească de geologie. SMN a subvenționat primele cercetări arheologice de la
Cucuteni prin Nicolae Beldiceanu, în 1884, care a publicat Antichitățile de la Cucuteni (1885).
SMN a stimulat utilizarea limbii române în știință: în 1837, Iacob Cihac a publicat primul manual de
Istorie Naturală în limba Țării, primul manual românesc de medicină militară. SMN a inițiat în paralel
primele periodice de popularizare medico-farmaceutică, economică și agricolă în limba română:
„Povățuitorul sănătății și a economiei. Foaie periodică pentru poporul românesc” în 1844, respectiv
„Foaia Societății de Medici și Naturaliști din Principatul Moldovei”, în 1851; la 1 ianuarie 1887 a
început editarea unui periodic științific medical – „Buletinul SMN”, ajuns în 2022 la 126 de ani de
apariție sub denumirea de „Revista Medico-Chirurgicală a SMN”, cel mai vechi periodic științific
românesc ce apare și astăzi. Iacob Cihac, fondator al SMN, a înființat primele spitale militare (18311860),iar Gustav Otremba, președinte SMN, a constituit la Iași, prima Societate Medico-Militară din
țară. SMN a lansat primul proiect al unui Observator Astronomic din Principatele Române,
achiziționând „telescopul cel mare de la Viena” de către Costache Conachi şi Dr. Iacob Cihac ( 1850).
SMN a inaugurat, în 1856, prima Grădină Botanică din Principate prin strădania doctorului Anastasie
Fătu, președinte SMN, autorul primului manual românesc de botanică.
SMN a fost prima societate academică care a înființat primele unități de învățământ preuniversitar și
universitar: Academia Mihăileană (1835); Institutul Academic (1866), Universitatea din Iași,
întemeiată în 1860; Facultatea de Medicină (1879 ) și a Secției de Învățământ Farmaceutic. SMN a
fost prima societate științifică implicată în lupta pentru emancipare națională și Unire. S-a implicat în
desemnarea lui Cuza ca domn al Moldovei în 3 ianuarie 1859; a susținut Independența de Stat a
României în 1877 și Marea Unire din 1918. După 1948, SMN a fost o instituție de rezistență şi
unitate profesională, ce a depășit restricțiile ideologice comuniste ale vremii. Ajunsă în perioada
pandemiei COVID-19, când sediul - monument istoric, disputat, a intrat în reparații capitale, SMN și-a
continuat activitatea, organizând în plin șantier cel puțin 2 expoziții pe an, în ianuarie de ziua Unirii și
pe 29 iunie – ziua SMN.
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STATUSUL POST-COVID-19 ȘI SUPRAVEGHEREA PACIENȚILOR CU AFECȚIUNI
RESPIRATORII CRONICE

Ștefan SĂNDULACHE [1], Constantin GHIMUȘ [1], Andrei SĂNDULACHE [2], Paraschiva POSTOLACHE
[2,3]
[1] Secția I Pneumologie, Spitalul Clinic de Pneumologie, Iași
[2] Secția Clinică Recuperare Medicală Respiratorie, Spitalul Clinic de Recuperare, Iași

Din decembrie 2019 și până la data de 8 februarie 2022, pandemia SARS-CoV-2 a afectat peste
397 de milioane de persone din întreaga lume, cu aproximativ 5,75 milioane de decese. Principalele
categorii la risc de infecție SARS-CoV-2 sunt pacienții care au comorbidități pulmonare,
cardiovasculare și metabolice etc. În această perioadă, siguranța pacientului cu afecţiuni respiratorii
cronice ar trebui să fie și ea o prioritate, monitorizarea la distanță și consultațiile prin telemedicină
devenind metode utile și sigure în această pandemie.
În lucrare prezentăm sistemele de monitorizare ale asistenței medicale a pacienților cu boli
respiratorii cronice, precum consultul la distanță prin intermediul telemedicinei, aplicarea de
chestionare pentru evaluarea dispneei, a activităților zilnice, a statutului de fumător, a calităţii vieții
etc, monitoarele respiratorii, detectoarele de activități fizice, pulsoximetrele, monitoarele de mediu,
aplicațiile de pe telefoanele mobile, inteligența artificială, roboţii etc.
În acest moment dificil, monitorizarea la distanță prin intermediul tehnologiei ar trebui privită ca o
altă opțiune pentru îngrijirea pacienților, mult mai convenabilă și potențial mai sigură decât
consultația propriu-zisă, acest lucru nefiind posibil în totalitatea cazurilor.
Asistența medicală și monitorizarea la distanță este o soluție promițătoare, care are ca scop
reducerea spitalizărilor, îmbunătățirea îngrijirii proprii și a calității vieții pacienților.
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STRATEGII DE SANATATE POST-COVID-19: NECESITATEA UNEI ABORDĂRI
INTERDISCIPLINARE

Ioana Florina Mihai[1,2], Mihaela Cătălina Luca[1,2], Iulia Elena Diaconu[1]
[1] Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași

Încă din primele etape ale pandemiei, s-a observat o simptomatologie variată a infecției cu virusul
SARS CoV 2, de la manifestări respiratorii, digestive și până la deficite neurologice. Ulterior, pe
măsură ce lucrurile au evoluat, a fost recunoscută ca fiind o boală multisistemică ce poate afecta
întreg organismul. După episodul acut, în marea majoritate a cazurilor, pacienții se recuperează în
medie în două săptămâni, cu reluarea activităților în deplină stare de sanatate. Exista însă situații
când pacienții continuă să prezinte semne și simptome asociate COVID-19 pentru o perioadă de
patru sau mai multe săptămâni după ce au fost infectați cu virusul SARS CoV2. Această manifestare
continuă, în lipsa unei alte patologii, a fost denumită afectare post-COVID.
Întrucât nu există o singură metodă standardizată prin care sa se determine gradul de afectare
asupra diverselor aparate și sisteme, evaluarea pacienților post-COVID trebuie sa fie
multidisciplinară. Această abordare, structurată de o echipă multidisciplinară permite oferirea unui
set de investigații atente necesare fiecărui pacient, în scopul medicinei individualizate și al
raționalizării resurselor de îngrijire a sănătății.
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VACCINAREA ANTI-COVID, O ALTERNATIVĂ SIGURĂ ÎN PREVENIREA COMPLICAŢIILOR

Vaccinarea antiCovid reprezinta modalitatea de protectie impotriva infectiei cu virusul Covid19 și a
dezvoltării formelor severe de boala , cu numeroase complicatii pe termen lung, care necesita
spitalizare si care pot ajunge la deces Exista numeroase temeri ale pacientilor legate de eficacitatea
si siguranta vaccinului, de efectele adverse imediate si pe termen lung, de administrarea la pacientii
cu comorbiditati, la cei imunodeprimati, la gravide, la copii.
Rolul profesionistilor din sanatate este deosebit de important si presupune clarificarea nelamuririlor
pacientilor pe baza argumentelor stiintifice, recomandarea unor surse de informatii corecte tocmai
pentru a-i determina pe cei ezitanti sa aleaga aceasta varianta de protectie extrem de benefica.
Vaccinarea antiCovid este sigura si eficienta, recomandată tuturor persoanelor, copii si adulti, chiar
daca au imunitate naturală, dobândită prin boala, deoarece oferă protectie suplimentară
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