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Prof. Şerban-Ion Bubenek-Turconi MD Ph.D.: 
„Recunoaşterea internaţională  a SRATI vine în urma 
unui efort susţinut, care nu aparţine doar generaţiei actuale”

Prof. dr. Dorel Săndesc: 
„Suntem singura specialitate care 

şi-a racordat pregătirea la 
standardele europene”

ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ



Str. Valea Merilor Nr. 30, Sect.1, București 011272 
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Monitorizare 
hemodinamică complexă
Terapii Intensive, Blocuri Operatorii, 
Primiri Urgenţe, Maternităţi:

Robot de Dezinfectare 
Hyper Light

l  Non Invazivă, Minim Invazivă-linie 
arterială radială

l  BIS-Monitorizarea profunzimii an-
esteziei

l  Parametrii monitorizaţi sunt prin-
tre cei mai complecşi: CO, SV, SVV, 
SVR, PPV, PAO2, PACO2, HCO3, 
PH, DO2I, VO2I, O2ER, RVEF, 
PAWP etc.

l  Monitorizarea hemodinamică Lidco permite evaluarea vitală a 
riscurilor în situaţii critice de timp. Clinicianul poate alege mo-
dul în care poate monitoriza situaţia clinică a pacientului: nein-
vaziv sau minim invaziv.

l  Platforma este 3 în 1 pentru monitorizare în orice situaţie clini-
că;

l  Monitorizare neinvazivă, monitorizare minim invazivă prin linia 
arterială radială, valori calibrate;

l  Foarte ușor de configurat și de utilizat; Monitorizarea în sepsis;
l  Clinicianul poate vedea de ce s-a schimbat tensiunea arterială, 

ceea ce ajută la luarea deciziilor clinice importante;
l  LiDCOrapid oferă, de asemenea, parametri care ajută la decizia cli-

nicianului când să înceapă și să oprească administrarea de lichide;
l  Adâncimea monitorizării anesteziei cu BIS ™.

Combate 
infecţiile asociate 
domeniului 
sanitar 
Robotul de dezinfec-
tare Hyper Light este 
un robot special con-
ceput pentru a preveni 
infecţiile asociate do-
meniului sanitar (HAI) 
din toate instituţiile sa-
nitare prin intermediul 
unei metode de dez-
infectare cu Iradiere 
Ultravioletă Germicidă 
(UVGI). Razele UV germicide 
(254nm UVC) sunt capabile 
să distrugă și să inactiveze 
microorganismele distrugând 
acizii nucleici și perturbând 
AND-ul și ARN-ul, lăsându-le 
incapabile de a se replica și 
repara. 

Sterilizare rapidă și 
eficace 
Sistemul constă în 6 lămpi 
UV amalgam și în tehnologie 
brevetată cu reflector rotativ 
pentru a distribui eficient de-
bitul de UV-C în împrejurimi 
pentru a inactiva și distruge 
microorganismele. Tehnolo-
gia oferă o operare ușoară, 
rapidă, sigură pentru mediu 
și ușor de întreţinut de către 

operator pe întreaga 
durată de funcţionare a 
produsului. 

Distruge bacteriile 
și virusurile 
Este dovedit clinic că 
Hyper Light este capabil 
să distrugă peste 99,99% 
din microorganisme in-
clusiv bacteriile, virusu-
rile și agenţii patogeni 
pe o rază de trei metri în 
15 minute. (Test SGS de 
laborator realizat în sep-
tembrie 2015.) 

Grijă pentru Siguranţa 
Mediului și pentru 
Calitate 
Robotul de Dezinfecta-
re Hyper Light nu emite 
ozon și nu lasă reziduuri 
deci este complet ecologic. 
Hyper Light nu numai că 
îmbunătăţește igiena ambi-
entului, dar și protejează pa-
cienţii și agenţii sanitari de 
infectarea încrucișată. Redu-
cerea infectării asociate do-
meniului sanitar 

Poate duce la o calitate 
mai bună a asistenţei 
medicale.

ÎMPREUNĂ PENTRU UN ACT MEDICAL DE CALITATE
Medicare Technics SA este o companie cu capital privat ce are o experienţă de peste 15 ani în domeniul 
comercializării, instalării și întreţinerii echipamentelor medicale, fiind importator și distribuitor în România pentru o 
serie de producători de prestigiu din întreaga lume. 
Evoluţia pieţei, precum și dorinţa de a răspunde la cât mai multe dintre solicitările clienţilor noștri, ne-a determinat 
să înfiinţăm în anul 2007 o divizie specializată în proiectele medicale la cheie, Divizia de Project Management. Prin 
această divizie susţinem clienţii noștri, atât din mediul privat cât și din cel public, în renovarea sau construcţia de 
noi compartimente în instituţiile medicale pe care le coordonează, fără ca activitatea de bază a acestor instituţii să 
sufere modificări substanţiale (project managerul gestionând toată activitatea până la predarea la cheie a proiectului) 
și cu un cost optimizat, bazat pe parteneriatele cost eficiente, deja existente între Medicare și diverși furnizori.



Meniu de teste:

Soluția IDEALĂ pentru determinarea 
Gazelor și Ionilor

RAPIDPoint 500

l Rezultate în aproximativ 60 secunde;
l Volumul de probă: 200 μL (seringă) 

respectiv 100 μL (tub capilar);
l Verificare echipament - cu control 

intern automat sau extern din flacon,  
ce durează 130 secunde/nivel;

l Cartușe pentru control automat pe 3 
nivele ce efectuează control automat 
la fiecare 8 ore, timp de 28 de zile;

l Calibrare internă automată: 
- calibrare 1 punct: la fiecare 30                     
minute;
- calibrare 2 puncte: la fiecare 2 ore;

l Citititor de coduri de bare integrat cu 
posibilitatea de citire a codurilor de 
bare în format 1D și 2D;

l Car tușe  de  t es t e  de  d i f e r i t e 
dimensiuni: 100, 250, 400 și 750 
teste;

l Valabilitatea cartușelor- 28 zile;
l Interfață intuitivă - ecran color cu 

touchscreen;
l Conectivitate bidirecțională la LIS, cu 

control la distanță opțional prin 
RAPIDComm Data Management 
Systems;

l Analiza automată a probei în Bio-safe 
cu detecție de cheag;

l Cartuș de reactivi fără întreținere care 
include control de calitate intern.

Caracteristici:

Parametri măsurați:
Gaze în sange: pH (și din lichid pleural), pCO2, pO2 
Electroliți: Na+, K+, Ca++, Cl- 
Metaboliți: Glucoza, Hematocrit, Lactat, Bilirubina Totală
CO-oximetrie: nBili, tHb, sO2, O2Hb, HHb, COHb, MetHb 

Parametri calculați:
pH(T), pCO2(T), pO2(T), HCO3act, HCO3std, BE(B),
BE(ecf), ctCO2, Ca2+, AnGap, sO2, O2SAT, Hct, BO2,
pO2 (A-a)(T), pO2(a/A)(T), p50, Qsp/Qt(T), RI(T),
pO2/FO2, VO2, DO2, ctO2, m, Osm
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ARTICOLE DE SPECIALITATE

Prof. Şerban-Ion Bubenek-Turconi MD Ph.D. 

• Şef Clinică A.T.I. Fundeni – U.M.F. “Carol Davila” București; 

• Președinte – Societatea Română de Anestezie-Terapie Intensivă (SRATI); 

• Președinte al Consiliului  Societăţilor Naţionale al Societăţii Europene de Anestezie (ESA); 

• Examinator Internaţional pentru Diploma Europeană de Anestezie-Terapie Intensivă; 

• Assistant Etranger de l’Universite Pitie-Salpetriere, Paris VI - France; 

• Visiting Profesor Tel Aviv University of Medicine–Israel; • Profesor Asociat UMF 

”N.Testemiţeanu” - Chișinău; • Manager I.U.B.C.V. “Prof. C. C. Iliescu” București

În perioada 8-12 mai 2019, la Sinaia se va 
desfășura al 45-lea Congres al Societăţii 
Române de Anestezie şi Terapie 
Intensivă, manifestare emblematică, 
care ne-a obișnuit cu un înalt nivel 
ştiinţific.
Cu această deosebită ocazie, 
personalităţi de prestigiu, lectori de 
înaltă ţinută, lideri și experţi, atât din 
România cât şi din alte 20 de ţări, îşi 
vor împărtăşi experienţa şi vor oferi 
cunoştinţe de vârf în domeniul anesteziei 
și terapiei intensive.Ţara noastră a înregistrat progrese 
remarcabile în acest domeniu, 
concentrându-se asupra progresului 
și inovării. Cu această ocazie, am avut 
onoarea de a discuta pe marginea 

acestor subiecte cu domnul profesor 
dr. Şerban-Ion Bubenek-Turconi - 
Președinte Congres SRATI 2019, care 
ne-a oferit mai multe informaţii despre 
congresul pe care îl prezidează, precum și 
despre noutăţile din domeniul cercetării 
fundamentale și al practicii medicale.

În perioada 8-12 mai a.c., Societatea Română de Anes-

tezie şi Terapie Intensivă - SRATI - va organiza, la Cen-

trul Internaţional de Conferinţe Sinaia, un eveniment 

ştiinţific de mare amploare, dedicat specialităţii ATI. 

Ce ne puteţi spune despre acest eveniment pe care îl 

prezidaţi?
Este o ediţie aniversară, pentru că sărbătorim 45 

de ani de la înfiinţarea SRATI. Astăzi suntem perfect 

conștienţi şi mândri de faptul că SRATI este un partener 

viabil al pacienţilor, în primul rând, dar şi al Ministerului 

Sănătăţii, al Casei de Asigurări de Sănătate, în general 

al tuturor actorilor implicaţi în această activitate nobilă, 

care este îngrijirea oamenilor bolnavi. Suntem o socie-

tate pe deplin matură la 45 de ani, şi lucrul acesta tre-

buie remarcat, fiind probabil printre puţinele societăţi 

de profil care au reușit să se afirme, nu numai la nivel 

Recunoaşterea internaţională a SRATI vine în urma unui efort susţinut, care nu aparţine doar generaţiei actuale
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Prof. dr. Dorel Săndesc

• Vice-Președinte Societatea Română 

de Anestezie și Terapie 

Intensivă - S.R.A.T.I.

• Fost-Președinte (2011-2018) 

Societatea Română de Anestezie 

și Terapie Intensivă - S.R.A.T.I.

Suntem singura 
specialitate care şi-a 
racordat pregătirea la 
standardele europene

Anul acesta se împlinesc 45 de ani de la primul con-

gres al Societăţii Române de Anestezie şi Terapie In-

tensivă (SRATI). Ce ne puteţi spune despre ediţia de 

anul acesta, ce așteptări aveţi?

Este o ediţie aniversară, o ediţie deosebită. După 45 

de ani fără întrerupere, ceea ce în sine reprezintă o per-

formanţă, pentru că, în ciuda vremurilor tulburi prin care 

am trecut în această jumătate de secol, iată, ATI-ul româ-

nesc a avut determinarea, tenacitatea să meargă înainte, 

iar această cifră rotundă este o expresie simbolică a unei 

evoluţii deosebite. Dar congresul în sine este, de obicei, 

oglinda care reflectă situaţia unei specialităţi şi, prin di-

mensiunea sa, prin amploarea internaţională deosebită, 

prin nivelul știinţific, acest congres exprimă această evo-

luţie deosebită a specialităţii noastre în acești ani. 

Avem particularitatea de a fi o specialitate tânără, 

care a apărut târziu în peisajul specialităţilor medi-

cale, şi avem șansa de a fi contemporani cu pionierii 

acestei specialităţi, cei care au înfiinţat-o. Din păcate, 

din acest punct de vedere, această ediţie este umbrită 

de faptul că, recent, ne-am despărţit de patriarhul an-

esteziei românești, dl profesor George Litarczek, care 

a plecat dintre noi la o vârstă venerabilă, dar care a 

fost extrem de prezent până în ultima clipă, un om 

care reprezintă una dintre marile personalităţi enci-

clopedice ale României, una dintre ultimele aş putea 

spune, şi care ne-a transmis această ștafetă extraordi-

nară, de a fi întemeiat o specialitate, de a fi dezvoltat 

o școală de profil, o ștafetă care, desigur, pe noi, ge-

neraţiile care am venit după, ne-a încărcat de respon-

sabilitate şi respect, iar noi am încercat să o ducem 

înainte cu cinste.

Sunteţi vicepreședinte al SRATI. În ce proiecte este 

implicată societatea în prezent?

Suntem una dintre cele mai dinamice societăţi pro-

fesionale și cred că putem spune asta fără niciun risc 

Avem particularitatea 

de a fi o specialitate tânără, 

care a apărut târziu în peisajul 

specialităţilor medicale, şi avem 

şansa de a fi contemporani cu 

pionierii acestei specialităţi, cei 

care au înfiinţat-o. 
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Conf. dr. Adela Golea 
Președintele Congresului Interdisciplinar
de Medicină de Urgenţă

Avem tineri medici de urgenţă cu profile profesionale care ne dau încredere în viitor
Stimată doamna dr. Adela Golea, ce ne puteţi spune cu privire la elementele de noutate ale Congresului Interdisciplinar de Medicină de Urgenţă care  va avea loc anul acesta în perioada 3-5 iulie la Cluj?

Evoluţia specialităţi, confruntările și evidenţele din practică creează premiza introducerii de noi teme, care să îmbunătăţească calitatea actului medical de tipul: farmacovigilenţa și farmacologia clinică în prac-tica de urgenţă, siguranţa pacientului în condiţii de urgenţă, auditul clinic o necesitate în medicina de ur-genţă, formarea în medicina de urgenţă o provocare. Deasemenea se continuă tradiţia abordării interdisci-plinare a ghidurilor de practică prespital și spital în vi-ziunea experţilor români și europeni în scopul perfec-ţionării abilităţilor și a aptitutidinilor de management de caz la nivelul „orei de aur”.

Care este principalul obiectiv al Congresului de anul acesta?
Congresele de specialitate sunt forme de comu-nicare academică, ideologică, știinţifică, de evidenţe practice din partea experţilor, organizate cu scopul perfecţionării tehnicilor medicale, a protocoalelor de lucru și a creării de punţi de colaborare interne, inter-naţionale și interdisciplinare care să conducă la pro-movarea cercetării în favoarea obţinerii de consensuri de practică adaptate necesităţilor mereu în schimbare a patologiilor medicale. 

Spuneaţi la un moment da că medicina de urgenţă este la intersecţia specialităţilor şi colaborarea inter-disciplinară este unul din scopurile dvs majore. Care ar fi specialităţile unde ar trebui îmbunătăţită cola-borare ?
Este o realitate că medicina de urgenţă este la in-tersecţia cu specialităţile medicale de urgenţă de tipul 

terapie intensivă, chirurgie generală și specialităţi chi-rurgicale (neurochirurgie, chirurgie cardiacă, chirurgie vasculară, ortopedie, ORL, oftalmologie, BMF, etc.), cardiologie, neurologie, iar în acest context introdu-cerea echipei interdisciplinare în practica medicală din România este o necesitate în condiţiile dezvoltării teh-nologice actuale și a supraspecializărilor. Sunt câteva situaţii clinice critice în care în practică simţi frecvent necesitatea unei echipe medicale complexe, cu trai-ning adecvat pentru a-i da șansă pacientului și aici aș vorbi de echipa de resuscitare, echipa de traumă pen-tru politraumatizaţi sau marii arși cu leziuni traumatice asociate, echipa de sepsă sau echipa pentru bolile rare care necesită și specialităţi paraclinice sau alte cate-gorii de personal medical pentru a asigura supravieţu-irea pacientului. 

Medicina de urgenţă este o disciplină critică cu mult stres psihic? 
Medicina de urgenţă este o specialitate complexă în care se lucrează cu pacienţii de orice vârstă, cu pato-logii diverse și cele mai multe nesistematizate ceea ce crează o stare de presiune psihologică și necesită un training asiduu asociat cu o structură flexibilă de gân-dire și luare a deciziei. La acestea se adaugă cel puţin alte două elemente de stres:

Publicaţie editată de 
Tour Media Print SRL

Tel: 0744.528.029 
contact@jurmed-jurnaldesanatate.ro

www.jurmed-jurnaldesanatate.ro

Responsabilitatea asupra conţinu tu lui origi-
nal al materialelor a par ţine în întregime 
autorilor. Persoanele intervievate răspund 
de conţinutul declaraţiilor lor, iar utilizatorii 
spaţiului publicitar de informaţiile inlcuse în 
machete.
 
Reproducerea totală sau parţială şi sub 
orice formă, tipărită sau electronică, sau 
distribuţia materialelor publicate se face nu-
mai cu acordul scris al editorului.

ISSN 2501-4382 
ISSN-L 2501-4382
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Prof. Şerban-Ion Bubenek-Turconi MD Ph.D. 
• Şef Clinică A.T.I. Fundeni – U.M.F. “Carol Davila” București; 
• Președinte – Societatea Română de Anestezie-Terapie Intensivă (SRATI); 
• Președinte al Consiliului  Societăţilor Naţionale al Societăţii Europene de Anestezie (ESA); 
• Examinator Internaţional pentru Diploma Europeană de Anestezie-Terapie Intensivă; 
• Assistant Etranger de l’Universite Pitie-Salpetriere, Paris VI - France; 
• Visiting Profesor Tel Aviv University of Medicine–Israel; • Profesor Asociat UMF 
”N.Testemiţeanu” - Chișinău; • Manager I.U.B.C.V. “Prof. C. C. Iliescu” București

În perioada 8-12 mai 2019, la Sinaia se va 
desfășura al 45-lea Congres al Societăţii 
Române de Anestezie şi Terapie 
Intensivă, manifestare emblematică, 
care ne-a obișnuit cu un înalt nivel 
ştiinţific.
Cu această deosebită ocazie, 
personalităţi de prestigiu, lectori de 
înaltă ţinută, lideri și experţi, atât din 
România cât şi din alte 20 de ţări, îşi 
vor împărtăşi experienţa şi vor oferi 
cunoştinţe de vârf în domeniul anesteziei 
și terapiei intensive.
Ţara noastră a înregistrat progrese 
remarcabile în acest domeniu, 
concentrându-se asupra progresului 
și inovării. Cu această ocazie, am avut 
onoarea de a discuta pe marginea 

acestor subiecte cu domnul profesor 
dr. Şerban-Ion Bubenek-Turconi - 
Președinte Congres SRATI 2019, care 
ne-a oferit mai multe informaţii despre 
congresul pe care îl prezidează, precum și 
despre noutăţile din domeniul cercetării 
fundamentale și al practicii medicale.

În perioada 8-12 mai a.c., Societatea Română de Anes-
tezie şi Terapie Intensivă - SRATI - va organiza, la Cen-
trul Internaţional de Conferinţe Sinaia, un eveniment 
ştiinţific de mare amploare, dedicat specialităţii ATI. 
Ce ne puteţi spune despre acest eveniment pe care îl 
prezidaţi?

Este o ediţie aniversară, pentru că sărbătorim 45 
de ani de la înfiinţarea SRATI. Astăzi suntem perfect 

conștienţi şi mândri de faptul că SRATI este un partener 
viabil al pacienţilor, în primul rând, dar şi al Ministerului 
Sănătăţii, al Casei de Asigurări de Sănătate, în general 
al tuturor actorilor implicaţi în această activitate nobilă, 
care este îngrijirea oamenilor bolnavi. Suntem o socie-
tate pe deplin matură la 45 de ani, şi lucrul acesta tre-
buie remarcat, fiind probabil printre puţinele societăţi 
de profil care au reușit să se afirme, nu numai la nivel 

Recunoaşterea internaţională 
a SRATI vine în urma unui efort 
susţinut, care nu aparţine doar 
generaţiei actuale



SMT-100 asigură un diagnostic rapid, furnizând 
rezultate în 12 minute. Rezultatele sunt printate 
automat.
Testele pot fi efectuate folosind o cantitate mică de 
probă, de doar 100ul de sânge integral heparinizat, 
ser sau plasmă recoltate în vacutainere, seringi sau 
tub capilar pentru secţiile de neonatologie.
Chiar dacă aparţine analizoarelor de tip POC 
rezulatele sunt de precizia celor de laborator. 
Principiul de funcţionare este fotometric fiind un 
analizor de chimie umedă. Două nivele de ser de 
control pot fi configurate pe aparat.
Designul compact și greutatea redusă (0.02m³, 5Kg) 

și posibilitatea de alimentare la 12V îl recomandă 
pentru lucrul point of care, în secţii UPU, ATI, în 
ambulanţe sau în spitale de campanie.

 Phone: +40722462837
 Email:	office@chg.ro,	chgmedical@gmail.com
 Site:	www.chg.ro
 Address:	2-24	Vatra	Luminoasă,	sector	2,	Bucureşti,	România

Seamaty SMT-100 -
Analizor de biochimie – Point of Care

Tipurile de paneluri de 
biochimie disponibile

Soluţii pentru recoltare:
SERINGI HEPARINATE
Producător Genject
Formă de ambalare: 
1 cutie = 250 buc. 
Seringile de 2.5 ml 
Litiu-heparinate pentru 
prelevarea sângelui, servesc ca dispozitive de 
extracţie arteriale pentru: biochimie ph/gaze în 
sânge, electroliţi, oximetrie și analiza metaboliţilor. 
Sunt prevăzute cu pastilă de heparină cu 100 IU 
heparină balansată. Fiecare seringă este dotată cu 
ac propriu. Acul este 25G, 1”, ascuţit în unghi de 5 
grade, special pentru puncţie arterială și venoasă.

Tuburi capilare HEPARINATE
Producător VITREX
Forma de ambalare: 1 cutie = 250 buc.
Tuburi capilare de 100 microlitri Litiu-heparinate 
pentru prelevarea sângelui, servesc ca dispozitive 
de extracţie arteriale 
pentru: biochimie, 
ph/ gaze în sânge, 
electroliţi, oximetrie și 
analiza metaboliţilor. 
Sunt prevăzute cu 80 IU 
heparină litiu balansată.

Convenţional 14: ALB, AST, ALT, AMY, ALP, CREA, 
GLU, GGT, TC, TG, TP. CO2, UREA, URCA, TBIL

Health check 13: ALB, AST, ALT, AMY, Ca, CREA, CK, 
GLU, GLOB*, PHOS, TG, TP, UREA, TBIL

Liver function 10: ALB, AST, ALT, AMY, ALP, CHE, 
GGT, TBA, TB, TP

Kidney function 8: ALB, Ca, CREA, GLU, PHOS, CO2, 
UREA, URCA

Electrolyte 7: Ca, CI, K, P, Mg, Na, CO2

6 Parametri Lipide: TC, ALT,DHL, LDL*, GLU, AST, TG

5.200 Euro

10 Euro/
panel
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naţional, ci şi internaţional. Aici trebuie să menţionez 
faptul că, după 1945, suntem singura societate medica-
lă română care a dat un Preşedinte la nivel european, 
în persoana profesoarei Daniela Filipescu, care a avut 
un mandat de 2 ani de preşedinte al Societăţii Europe-
ne de Anestezie. Apoi profesorul Dorel Săndesc, care a 
reprezentat România în Boardul Societăţii Mondiale de 
Anestezie, de asemenea pentru un mandat de 2 ani. Eu 
am fost ales, în urmă cu un an, de 32 de preşedinţi ai 
societăţilor europene de anestezie, ca fiind preşedinte-
le Comitetului Societăţilor Naţionale din cadrul Socie-
tăţii Europene de Anestezie, iar lista poate continua, 
dovedind faptul că SRATI este perfect integrată şi, mai 
mult, a devenit un lider de opinie la nivel european şi 
chiar mondial în ceea ce priveşte specialitatea noastră. 

Sigur că această recunoaştere internaţională vine 
în urma unui efort susţinut, care nu aparţine doar ge-
neraţiei actuale. Dar trebuie spus că, deja de peste 11 
ani suntem, de asemenea, singura specialitate din Ro-
mânia care şi-a asumat conştient şi transparent faptul 
că, pentru a deveni medic specialist în ATI în România, 
trebuie să parcurgi exact aceeaşi materie şi trebuie să 
dai exact acelaşi examen scris ca orice alt medic care 
doreşte să devină specialist în ATI în Belgia, Olanda, 
Franţa ş.a.m.d. Acest lucru l-am realizat prin introduce-
rea examenului de Diplomă Europeană de ATI- Partea 
I, ca examen scris obligatoriu pentru obţinerea titlului 
de medic specialist în România. Dincolo de aceste lu-
cruri, suntem specialitatea care are un regulament pro-
priu de funcţionare a specialităţii, modern, adus la zi, e 
vorba de Ordinul nr. 1500 din 2009, care de curând a 
fost completat cu Ordinul nr. 398/2019, care vorbeşte 
despre siguranţa pacientului în anestezie ( inspirat din-
Declaraţia de la Helsinki din 2010), un ordin extrem de 
important, pentru că legiferează atitudini şi proceduri 
care sporesc siguranţa pacientului în cursul anesteziei. 

Deci, iată că, dacă astăzi suntem la ediţia aniversară 
de 45 de ani, cu peste 1700 de participanţi, acest lucru 
nu este întâmplător, ci este rodul străduinţei şi ideii că 
numai prin muncă cinstită, prin implicare totală şi prin 
transparenţă se poate ajunge la rezultate comparabi-
le cu ceea ce se petrece la nivel mondial şi european. 
Această idee generoasă şi curajoasă ne-a fost insuflată 
de întemeietorul acestei specialităţi, e vorba de acad. 
prof. George Litarczek, care, din nefericire a trecut la 
cele veșnice, în urmă cu 2 luni. Acest congres este dedi-
cat şi memoriei profesorului nostru, a patriarhului anes-
teziei româneşti, respectiv profesorul George Litarczek, 
care a avut şi meritul extrem de important de a lăsa dis-
cipoli după el, oameni care au reuşit să ducă şcoala de 
anestezie mai departe, să o dezvolte, să atragă oameni 
tineri şi talentaţi în această specialitate, şi aici vorbesc, 
de asemenea, despre regretaţii prof. Dan Tulbure, prof. 
Şerban Marinescu, dar şi de alte personalităţi ale lumii 
medicale din secolul trecut, să spunem, cum sunt prof. 
Florin Constandache, prof. Aurel Mogoşanu, prof. Flo-

rea Purcaru, prof. Mircea Chioreanu, conf. Iulian Stra-
tan, dr. Dora Petrilă, dr. Mica Teianu, și muţi, mulţi alţii. 
Deci, iată că această generaţie a noastră, care a ajuns 
în forurile de conducere ale unor societăţi europene şi 
mondiale de profil, nu este o generaţie spontanee, ci 
rodul efortului susţinut şi continuu al celor care ne-au 
precedat şi ne-au format.

Ca în fiecare an, ne-am obișnuit ca, la eveniment, să 
participe ca invitaţi personalităţi marcante ale speci-
alităţii ATI. La ce să ne aşteptăm în acest an?

În acest an trebuie să vă aşteptaţi la un număr record 
de participanţi străini, avem 90 de invitaţi din străină-
tate, speakeri la acest eveniment, alături de peste 50 
de speakeri din România, dând astfel o dimensiune 
internaţională congresului nostru, care este de altfel 
recomandat şi trecut în toate calendarele societăţilor 
savante de ATI din Europa şi de pe glob. Este o reco-
mandare de a participa la un astfel de congres. Sigur 
că, dincolo de valoarea intrinsecă a speakerilor noş-
tri, care vin din ţări cu renume în această specialitate 
- precum Israel, SUA, Franţa, Belgia, Olanda, Germa-
nia etc. -, avem personalităţi marcante, care sunt, de 
asemenea, reprezentanţii cei mai autorizaţi ai acestor 
specialităţi, ca de exemplu: profesoara Idit Matot, care 
este preşedintele Societăţii Israeliene de Anestezie, 
profesoara Beverly Philips, vicepreşedintele Societăţii 
Americane de Anestezie, preşedinţii Societăţilor de ATI 
din Moldova, din Grecia, din Armenia, din Turcia, din 
Serbia, din Kazahstan, din Ungaria, din Honduras, din 
Georgia. Şi, nu în ultimul rând, e vorba Prof. Azriel Perel 
din Israel “omul de știinţă care umple până la refuz ori-
ce amfiteatru de pe mapamond” și de cei doi preşedinţi 
ai Societăţii Europene de ATI, actualul preşedinte pro-
fesorul Stefan De Hert din Belgia şi fostul preşedinte al 
societăţii profesorul Zeev Goldik din Israel. Deci, iată o 
paletă extrem de variată şi de bogată de speakeri, care 
poate face invidioasă orice altă comunitate care doreş-
te să organizeze un congres de ATI de asemenea nivel. 

Despre activitatea Dumneavoastră la Institutul de Ur-
genţă pentru Boli Cardiovasculare „C. C. Iliescu”, ce 
ne puteţi spune, cât de greu a fost să formaţi o echipă 
solidă? Care sunt problemele cu care vă confruntaţi 
cel mai des?

Sigur, anul acesta se fac 30 de ani de când sunt an-
gajat al acestei instituţii, contractul meu cu Platforma 
Fundeni începând de fapt în anul 1984, ultimul an de 
studenţie. În ultimii 15 ani am fost managerul acestei 
instituţii, la un moment dat şi directorul medical al 
instituţiei. Trebuie să spun că, dacă Institutul de Boli 
Cardiovasculare „C. C. Iliescu” este astăzi probabil unul 
dintre primele trei spitale publice cele mai bune din Ro-
mânia, acest lucru se datoreşte muncii în echipă, alături 
de colegii mei cardiologi, de colegii chirurgi de chirur-
gie cardiovasculară, colegii anesteziști reanimatori şi, 

INTERVIU
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nu în ultimul rând, unei colaborări sincere, corecte şi 
transparente, în permanenţă, cu administraţia spitalu-
lui. Proiectele noastre sunt generoase şi trebuie să vă 
spun că, anul acesta, am reuşit, la nivelul Institutului „C. 
C. Iliescu”, împreună cu Institutul Clinic Fundeni, să or-
ganizăm un laborator de simulare în ATI, prin fonduri în 
valoare de un milion de lei, donate de Guvernul Elveţiei 
în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii. Acest proiect face 
parte dintr-un proiect mai mare, pe care l-am pregatit în 
2015 şi care se termină anul acesta, şi care dotează încă 
4 centre la acelaşi nivel, centre de simulare - este vorba 
de Tg. Mureş, Iași, Cluj şi Timişoara -, deci iată cum se 
împleteşte foarte fericit iniţiativa locală cu cooperarea 
internaţională. Mai mult, institutul este partener cu Spi-
talul Judeţean din Timişoara în câştigarea unui proiect 
european de derulare a instruirii medicilor şi asisten-
telor din România în tehnici extracorporeale, iar aici 
vorbim de hemofiltrare, hemodializă, dializă hepatică 
şi, nu în ultimul rând, de ECMO. ECMO este o tehnică 
costisitoare, o tehnică dificilă atât pentru personalul cu 
instruire superioară, cât şi pentru asistente. Şi, faptul că 
Ministerul Sănătăţii a pus, recent, în transparenţă de-
cizională un ordin de ministru care alocă fonduri dis-
tincte pentru această activitate face ca efortul nostru 
să se regăsească, până la urmă, într-un beneficiu major 
pentru pacienţii cei mai gravi din spitalele noastre.  

Cea mai mare problemă cu care se confruntă în pre-
zent spitalul este, cu siguranţă, lipsa unui sediu adecvat. 
Funcţionăm în continuare într-o clădire cu risc seismic 
2A. Mai pe românește, acest lucru înseamnă că, la un 
cutremur de peste 5 grade, veţi găsi aici câteva ziduri 
în picioare, probabil, scheletul acestei instituţii, dar vor 
fi victime omenești atât dintre pacienţi cât şi dintre ca-
drele medicale. Pentru moment, ca soluţie există doar 
refacerea unui studiu de fezabilitate, pe care noi l-am 
dus, de fapt, în anul 2008, până la stadiul de certificat 
de urbanism. Din păcate, au trecut mulţi ani, finanţarea 
nu a venit, iar acum trebuie să refacem studiul de feza-
bilitate. Ministerul Sănătăţii a alocat 150.000 lei pentru 
refacerea acestui studiu. Suntem într-o procedură de 
achiziţii. Sperăm ca în 2-3 luni să se termine această 
nouă redesenare a viitorului institut, urmând ca Guver-
nul României, aşa cum am primit şi recent asigurări, să 
găsească o sursă de finanţare, fie din bani europeni, fie 
de la bugetul de stat. 

O altă problemă cu care instituţia noastră, şi nu nu-
mai, s-a confruntat constant în ultimii 15 ani a fost mi-
grarea personalului către alte ţări, personal foarte bine 
instruit, atât medici cât şi asistente. Vă pot spune cu 
exactitate că, dintre angajaţii, de exemplu în ATI, am 
exportat în ultimii 15 ani peste 20 de medici formaţi în 
ATI de chirurgie cardiovasculară şi peste 55 de asisten-
te formate. O hemoragie grea pentru noi, dar care s-a 
temperat, ba chiar fluxul s-a inversat odată cu aplicarea 
noii legi a salarizării, pe care eu o consider o realizare 
istorică, prin care corpul medical şi-a regăsit locul într-

o scară aproximativ normală a utilităţii și valorii sociale. 
Din fericire, asistăm la întoarcerea unor asistente foarte 
bune din spitale private, fie din România sau din stră-
inătate, care vin acasă. La fel şi doctori, formaţi, care 
au revenit acasă şi alţii care doresc să revină. Sigur că 
numărul de posturi dintr-o instituţie este finit, dar cu-
noştinţele pe care le au ei îi fac să fie nişte competitori 
absolut redutabili pentru orice post în sistemul public.

Sunteţi şi profesor universitar şi, de aceea, vreau să vă 
întreb în ce măsură sunt interesaţi tinerii să se specia-
lizeze în ATI şi să şi rămână în ţară. Ne-aţi spus despre 
cei formaţi, care este trendul, dar, ce se întâmplă cu 
cei tineri?

Eu cred că, în clipa de faţă, faptul că în toate centrele 
universitare tradiţionale, pe care le-am menţionat ante-
rior, vor funcţiona centre de simulare în anestezie şi te-
rapie intensivă, reprezintă o deschidere extraordinară şi 
o oportunitate formidabilă pentru studenţii noştri, de a 
beneficia nu numai de pregătirea teoretică obligatorie, 
pe care oricum o făceam la nivel de cursuri, dar, la ni-
vel de lucrări practice, pregătirea lor va cunoaşte un cu 
totul alt grad de complexitate şi de atractivitate pentru 
oamenii care trebuie să-şi însuşească şi nişte manevre 
minimale practice în cursul studenţiei. Ştiu că funcţio-
nează în UMF „Carol Davila” un nucleu de studenţi in-
teresaţi în simulare, pe care, îndată ce centrul nostru 
va fi funcţional, într-o lună, intenţionăm să-i contactăm 
şi să reuşim să facem cunoscută oportunitatea de a se 
instrui prin simulare, atât în cadrul activităţii organiza-
te a UMF „Carol Davila” la nivel de curriculă, dar şi în 
activităţi extracurriculare, în care studenţii pot veni în 
anumite zile şi pot desfășura activitate „practică” pe 
simulatoare şi pe manechinele noastre.  

 În încheiere, aveţi un mesaj pe care vreţi să-l transmi-
teţi medicilor din specialitatea Dumneavoastră?

Mesajul pe care doresc să-l transmit este să-i felicit 
pe toţi membrii SRATI că astăzi fac parte dintr-o orga-
nizaţie profesionistă și serioasă care împlinește 45 de 
ani, care le-a apărat perpetuu interesele, care a reuşit să 
le ofere o legislaţie şi un regulament de funcţionare clar. 
Sunt convins că generaţia celor care astăzi au 30-40 de 
ani sunt oameni suficient de maturi pentru ca, în urmă-
torii ani, să preia frâiele acestei societăţi, să meargă mai 
departe şi să facă exact ce am făcut noi și predecesorii 
noștrii, adică să apere interesele acestei specialităţi, ale 
comunităţii din care facem parte, comunitatea medica-
lă, să fie foarte hotărâţi să aplice legislaţia pe care am 
pus-o la dispoziţia colegilor din această specialitate, în 
aşa fel încât să-şi poată desfăşura activitatea eficient, 
transparent şi empatic cu toţi pacienţii pe care îi au în 
grijă. Rolul celor care vor conduce această societate 
este de a consolida toate aceste împliniri şi de a dezvol-
ta mai departe specialitatea noastră.  

La foarte mulţi ani SRATI!

INTERVIU
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Suntem singura 
specialitate care şi-a 
racordat pregătirea la 
standardele europene

Anul acesta se împlinesc 45 de ani de la primul con-
gres al Societăţii Române de Anestezie şi Terapie In-
tensivă (SRATI). Ce ne puteţi spune despre ediţia de 
anul acesta, ce așteptări aveţi?

Este o ediţie aniversară, o ediţie deosebită. După 45 
de ani fără întrerupere, ceea ce în sine reprezintă o per-
formanţă, pentru că, în ciuda vremurilor tulburi prin care 
am trecut în această jumătate de secol, iată, ATI-ul româ-
nesc a avut determinarea, tenacitatea să meargă înainte, 
iar această cifră rotundă este o expresie simbolică a unei 
evoluţii deosebite. Dar congresul în sine este, de obicei, 

oglinda care reflectă situaţia unei specialităţi şi, prin di-
mensiunea sa, prin amploarea internaţională deosebită, 
prin nivelul știinţific, acest congres exprimă această evo-
luţie deosebită a specialităţii noastre în acești ani. 

Avem particularitatea de a fi o specialitate tânără, 
care a apărut târziu în peisajul specialităţilor medi-
cale, şi avem șansa de a fi contemporani cu pionierii 
acestei specialităţi, cei care au înfiinţat-o. Din păcate, 
din acest punct de vedere, această ediţie este umbrită 
de faptul că, recent, ne-am despărţit de patriarhul an-
esteziei românești, dl profesor George Litarczek, care 
a plecat dintre noi la o vârstă venerabilă, dar care a 
fost extrem de prezent până în ultima clipă, un om 
care reprezintă una dintre marile personalităţi enci-
clopedice ale României, una dintre ultimele aş putea 
spune, şi care ne-a transmis această ștafetă extraordi-
nară, de a fi întemeiat o specialitate, de a fi dezvoltat 
o școală de profil, o ștafetă care, desigur, pe noi, ge-
neraţiile care am venit după, ne-a încărcat de respon-
sabilitate şi respect, iar noi am încercat să o ducem 
înainte cu cinste.

Sunteţi vicepreședinte al SRATI. În ce proiecte este 
implicată societatea în prezent?

Suntem una dintre cele mai dinamice societăţi pro-
fesionale și cred că putem spune asta fără niciun risc 

Avem particularitatea 
de a fi o specialitate tânără, 

care a apărut târziu în peisajul 
specialităţilor medicale, şi avem 

şansa de a fi contemporani cu 
pionierii acestei specialităţi, cei 

care au înfiinţat-o. 
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de a fi interpretaţi că exagerăm, pentru că avem câ-
teva argumente: proiectele pe care am reușit să le 
facem şi la care lucrăm în continuare. Noi am reuşit, 
prin proiectele pe care le-am creat, le-am promovat şi 
pentru implementarea cărora am luptat greu cu sis-
temul, am reușit să facem schimbări majore în aceas-
tă specialitate, care a devenit una modernă, cu un 
înalt nivel profesional, tehnologic şi care se ridică la 
nivelul internaţional, fiind apreciată ca atare pe plan 
internaţional. Noi ne-am creat propria lege care re-
glementează organizarea serviciilor de ATI. Avem un 
program specific destinat secţiilor ATI, care finanţea-
ză suplimentar, faţă de fondurile primite de spital din 
alte surse, activitatea în aceste secţii, îngrijirea celor 
mai grave cazuri din spital - programul numit acţiune 
prioritară ATI. 

Suntem singura specialitate care şi-a racordat pre-
gătirea la standardele europene, prin adoptarea ofici-
ală a examenului scris pentru Diploma europeană de 
Anestezie şi Terapie Intensivă, examenul organizat de 
Societatea Europeană de Anestezie, adoptarea deci 
a acestui examen ca parte oficială a examenului pen-
tru a obţine titlul de medic specialist ATI în România. 
Acest lucru este deosebit şi îşi arată rezultatele în anii 
de când l-am introdus. 

Chiar la acest congres vor fi prezentate noile pro-
iecte în care SRATI a fost implicată direct. Am promo-
vat recent un ordin al ministrului Sănătăţii în ceea ce 
privește siguranţa pacienţilor şi suntem astfel în prima 
linie a acestui subiect atât de actual, atât de impor-
tant, adoptând practic recomandările internaţionale, 
ale Societăţii Mondiale de Anestezie, ale Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii, la îngrijirea pacienţilor din Ro-
mânia. 

Am promovat, de asemenea, în ultimul an, un ordin 
care privește managementul pacienţilor cu anemie, din 
nou adoptând în România recomandări internaţionale 
care nu existau în ţara noastră. Astfel, se va putea asi-
gura o evaluare adecvată a acestor pacienţi, depistarea 
anemiei şi a mecanismelor acesteia înainte de momen-
tul internării şi intervenţiei, fiind astfel posibilă luarea 
din timp a unor măsuri terapeutice de compensare a 
anemiei, cum ar fi tratamentul cu fier, dar şi altele. 

Toate acestea vor duce la ameliorarea stării gene-
rale a pacienţilor, la rezultate mai bune postoperato-
rii, realizându-se cu reducerea transfuziilor de sânge. 
În lipsa unui asemenea program, de multe ori pacien-
ţii erau internaţi cu deficite de fier, cu anemie, care 
ulterior se agrava în mod firesc, în timpul interven-
ţiilor chirurgicale, din cauza sângerărilor, a stresului 
operator, şi se putea ajunge, şi chiar se ajungea, la ne-
cesitatea unor transfuzii. Or, această metodă, care se 
impune şi este utilă în situaţii de anemie acută severă, 
această metodă are unele riscuri legate de transfuzia 
de sânge, de ţesut uman străin şi niște costuri foarte 
mari. Deci, toate recomandările actuale internaţiona-

le duc spre introducerea acestor măsuri de depistare 
precoce şi de tratament medicamentos, tocmai pen-
tru reducerea necesarului de transfuzie sanguină. Este 
un ordin important, care este deja publicat, iar acum 
am propus Casei Naţionale de Sănătate să introducă 
şi pachetele de servicii medicale decontate de Casă, 
acest tip de serviciu ambulatoriu care va aduce sis-
temului şi beneficii economice, pentru că pacienţii 
depistaţi şi trataţi corespunzător în ambulatoriu vor 
necesita o ședere mai scurtă în spitale. De asemenea, 
cum spuneam, se va reduce necesarul de transfuzii. 
Deci, totul va avea impact pozitiv atât asupra evoluţi-
ei pacientului, cât şi economic. 

Suntem, de asemenea, în faza în care promovăm un 
nou program pentru anumite secţii ATI, şi anume acel 
program de circulaţie extracorporeală, cu oxigenare 
şi eliminarea bioxidului de carbon, programul ECMO 
- Extracorporeal membrane oxygenation -, prin care 
solicităm finanţarea specifică a utilizării acestor teh-
nici avansate, de suport al funcţiilor vitale, în anumite 
spitale, 9 spitale cred, care au nivelul de competenţe 
şi pregătirea necesară. Această tehnică, numită popu-
lar şi „plămân artificial”, este extrem de utilă la anu-
miţi pacienţi, în stare foarte gravă, la care nu se mai 
reușește o oxigenare adecvată, în ciuda respiraţiei 
artificiale, plămânul lor fiind atât de afectat încât nu 
mai permite oxigenarea şi eliminarea adecvată a bio-
xidului de carbon. În această perioadă critică, funcţi-
ile respective sunt preluate parţial sau chiar total de 
aceste tehnici de ECMO, de plămân artificial, dând 
astfel un interval suplimentar pentru vindecarea plă-
mânului, pentru tratamentul bolii cauzatoare. 

Şi lista proiectelor poate continua, suntem activi, să 
spunem, în adaptarea şi modernizarea serviciilor de 
ATI, a secţiilor noastre. Avem, de exemplu, în dialog 
cu Ministerul, un proiect de modificare a ordinului care 
reglementează funcţionarea secţiilor ATI, Ordinul nr. 

Suntem singura specialitate care şi-a 
racordat pregătirea la standardele 
europene, prin adoptarea oficială 

a examenului scris pentru Diploma 
europeană de Anestezie şi Terapie 
Intensivă, examenul organizat de 

Societatea Europeană de Anestezie, 
adoptarea deci a acestui examen ca parte 

oficială a examenului pentru a obţine titlul 
de medic specialist ATI în România. 
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1500/2009, prin care introducem, după atâţia ani de 
la implementarea sa, câteva modificări ce s-au dovedit 
în viaţa reală necesare. De exemplu, am dori să avem 
în clinica ATI, pe lângă medici de specialitate ATI, anu-
mite categorii profesionale pe care le considerăm ab-
solut necesare, cum ar fi un farmacolog clinic, o speci-
alitate nouă în România, dar extrem de utilă în secţiile 
ATI. Aici pacienţii primesc o medicaţie complexă, cu 
foarte multe medicamente, au o stare critică aflată 
într-o dinamică continuă, iar expertiza unui farmaco-
log clinic este extrem de utilă pentru a asigura un tra-
tament adaptat la situaţia lor. De asemenea, ne gân-
dim la utilitatea unui specialist de boli infecţioase în 
secţiile ATI. Spitalele, chiar şi cele care nu au secţii de 
infecţioase, au început să aibă medicul lor infecţionist, 
dar credem că este util ca un medic de boli infecţioase 
să fie şi în cadrul clinicilor sau secţiilor ATI. 

Mai avem un proiect. Ne gândim să asigurăm condi-
ţii pentru a începe precoce, în timpul internării în sec-
ţiile ATI, programul de recuperare a pacienţilor critici 
după accidente de circulaţie, politraumatisme, AVC 
sau alte situaţii, deci să avem în secţiile noastre un 
specialist în recuperare, echipamente, mai mulţi fizio-
kinetoterapeuţi decât avem acum în normarea muncii.

De asemenea, în zona fondurilor europene, soci-
etatea noastră a promovat câteva proiecte de mare 
interes, educaţionale, extrem de necesare, pentru că 
noi ne-am modernizat într-un ritm foarte rapid în ul-
timul an. Avem toate tehnologiile moderne specifice 
specialităţii noastre pe plan internaţional, este bunul 
adevăr, şi trebuie să învăţăm în ritm intens să le uti-
lizăm cât mai adecvat. Astfel, societatea a promovat 
câteva proiecte care nu au putut fi depuse de SRATI, 
care este un ONG, dar au fost depuse de diverse in-
stituţii, spitale mai ales unde activăm. Astfel, spitalul 
nostru împreună cu Institutul de Boli Cardiovascula-
re „C.C. Iliescu”, unde este manager prietenul meu şi 
președintele actual al SRATI, profesorul Șerban Bu-
benek, avem un proiect de educaţie tocmai în tehni-
cile acestea de suport al funcţiilor vitale, despre care 
vă vorbeam, cum este ECMO, dar şi hemo-diafiltrare 

şi altele. Un alt proiect este promovat educaţional în 
ceea ce privește utilizarea ecografiei în secţiile de ATI 
şi așa mai departe. Deci, avem câteva proiecte educa-
ţionale, care se vor desfășura la un nivel mare, adică 
sute de colegi, medici, asistente vor putea beneficia 
de aceste pregătiri şi, desigur, asta nu poate să aibă 
decât un impact pozitiv asupra nivelului profesional.

A reușit Legea salarizării medicale să-şi atingă sco-
pul, şi anume de a stopa exodul medicilor? Care este 
situaţia în specialitatea ATI?

Legea aceasta este o lege prin care anul trecut am 
trăit un moment istoric, or, indiferent de contextul po-
litic, care nu ne interesează la urma urmei, a fost un 
moment istoric. Această creștere importantă, semni-
ficativă, a veniturilor medicilor, de câteva ori faţă de 
nivelul din anii trecuţi, are impact deosebit. 

ATI, mai ales, este una dintre specialităţile care au 
sporul cel mai mare, este și firesc. Nu este un cadou 
ceea ce am obţinut, este o recunoaștere, în sfârșit, tar-
divă, dar foarte bine că s-a întâmplat, a importanţei 
sociale, a complexităţii, a dificultăţii acestei profesii, 
de medic, şi în mod specific a specialităţii noastre, ATI. 

Situaţia s-a schimbat radical atât pentru medicii ti-
neri, medicii rezidenţi, cât şi pentru medicii specialiști 
şi primari. Există un impact, trebuie să recunoaștem, 
constant, foarte evident, având ca efect faptul că 
mult mai mulţi medici doresc să rămână în România. 
De altfel, se poate observa că posturile care de mulţi 
ani stăteau neocupate au început să se ocupe acum, 
şi nu numai în marile orașe, cum constatam în anii tre-
cuţi, ci chiar şi în orașe mai mici. 

Fără îndoială că fenomenul migraţiei va continua şi, 
la urma urmei, este ceva firesc să existe această mo-
bilitate, este unul dintre beneficiile faptului că, iată, 
suntem într-o Uniune Europeană deschisă. Există acest 
fenomen şi în ţările dezvoltate din Vest, după cum știm, 
şi de aceea sunt atât de necesari medicii din Est, pen-
tru că o parte dintre medicii din Vest merg spre alte 
ţări. Dar există, clar, o diminuare a trendului, să spu-
nem centrifug, al migraţiei medicilor şi, chiar mai sunt 
deocamdată puţine cazuri, dar sunt, de medici plecaţi 
dincolo şi care doresc să revină în ţară. Decizia plecă-
rii este determinată, fără îndoială, de mai mulţi factori, 
câștigul salariul fiind unul dintre ei, important, și se 
vede impactul lui, dar mai sunt şi alţi factori care con-
tribuie la această decizie. Este un fenomen complex, 
sigur, contează foarte mult şi condiţiile de lucru, care 
sunt foarte importante. De aceea poate că, în secţiile 
ATI, constatăm că există totuși un interes mare pentru 
a rămâne, pentru că acum secţiile au ceea ce le trebuie, 
medici care au fost dincolo şi au lucrat diverse perioa-
de de timp, în rezidenţiat sau după. Ei văd că, într-ade-
văr, pot să-şi desfășoare activitatea la un nivel bun în 
multe secţii ATI din România, iar acest lucru contează şi 
el, dar este vorba şi despre ambianţa generală. 

În zona fondurilor europene, 
societatea noastră a promovat 

câteva proiecte de mare interes, 
educaţionale, extrem de necesare, 
pentru că noi ne-am modernizat 

într-un ritm foarte rapid 
în ultimul an. 
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Sara Combilizer® 

poziţionare și mobilizare în ATI

Sara Combilizer - dispozitiv multifuncţional de poziţionare și 
mobilizare a pacienţilor din mediile critice de îngrijire, cum ar 

Sara Combilizer - permite mobilizarea timpurie a pacienţilor, ca 
parte a unui plan structurat de reabilitare. 

verticală, orizontală sau în poziţie șezândă, deoarece acest 
echipamentr versatil combină funcţiile unei mese, a unei tărgi 
și a unui scaun.

“Sara Combilizer® ne-a oferit posibilităţi complet noi 

pentru mobilizarea pacienţilor. Putem, de exemplu, 

să ridicăm pacienţii care sunt ventilaţi, cât și pe cei 

mod sigur și confortabil.”

Dueck et al. 20102

Performanţele Echipamentului

Mobilizare timpurie
Sara Combilizer sprijină mobilizarea timpurie a pacienţilor 
în ATI, ducând la o perioadă de spitalizare mai scurtă, 
tradusă  în costuri reduse pentru unitatea medicală.

Siguranţa pacientului
Funcţia manuală "coborâre rapidă" permite îngrijitorilor 
să aducă pacientul în poziţia orizontală, dacă apar 
complicaţii.

Feedback-ul din partea utilizatorilor a arătat o mare 
acceptare în rândul personalului de îngrijire medicală. 
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PÂNĂ LA 50% 12%
Din pacienţii operaţi suferă
de durere postoperatorie
moderată până la severă

din pacienţii operaţi suferă
din cauza efectelor adverse 
cauzate de medicamentele
analgezice, ducând la:

3.3 Zile de
spitalizare în plus

27% extra
costuri per pacient 

Creşterea
reinternărilor

Sonda pentru deget primeşte în mod
continuu semnale fiziologice prin

intermediul a 4 senzori (Fotopletismografie,
Raspunsul galvanic al pielii, Temperatură și

Accelerometru)  si le transmite către
PMD-200 ™ pentru procesare avansată.

Sonda non-invazivă pentru deget
Algoritmii de recunoaştere a structurii

analizează zeci de modificări măsurabile
la parametrii fiziologici legaţi  de
nocicepţie și reflectă informaţiile
într-un singur indice de nivel de

nocicepţie - NOL ™.

Monitor PMD-200TM

TECHNOLOGIA NOL™

TECHNOLOGIA NOL™

Monitorizarea intraoperatorie a nocicepţiei

(Indicele Nocicepţiei) 

Obţinerea dozei corespunzătoare de medicamente anti-nociceptive 
contează. Prea puţin şi pacienţii se trezesc în dureri. Prea mult şi 

pacienţii riscă complicaţii cauzate de medicamente.

Monitorizarea nocicepţiei intraoperative le permite medicilor să personalizeze 
şi să  optimizeze administrarea analgezicelor, astfel evitând consumul excesiv  

sau prea redus de opioide, care poate duce la complicaţii semnificative.

Dr. Daniel Sessler, Head of the Department of Outcomes Research, Cleveland Clinic, Ohio, USA. A member of Medasense's advisory board.

Pentru mai multe detalii despre acest produs și alte produse inovatoare, 
sunaţi la +40 21 308 21 00 sau vizitaţi www.sofmedica.com

În fiecare an, la nivel mondial:

Abordarea Multi-Parametrică Algoritmi avansaţi

Monitorizarea durerii intraoperatorii pentru optimizarea analgeziei

Prin utilizarea tehnologiei NOL™ în sălile de operaţie, unde pacienţii sub anestezie generală nu-și pot comunica
durerea, medicii pot evalua nocicepţia, şi să titreze mai bine medicamentele analgezice - evitând utilizarea

excesivă sau utilizarea unei cantităţi mai mici, care poate duce la complicaţii semnificative.

Recunoscând natura complexă a durerii, tehnologia
NOL™ consideră multipli parametrii fiziologici legaţi
de nocicepţie şi de diferitele sale derivaţii.

Algoritmii avansaţi procesează fluxurile multiple
de date, identifică modelele legate de durere, şi
reflectă starea nociceptivă a pacientului
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Conf. dr. Adela Golea 
Președintele Congresului 
Interdisciplinar
de Medicină de Urgenţă

Avem tineri medici de urgenţă 
cu profile profesionale care 
ne dau încredere în viitor
Stimată doamna dr. Adela Golea, ce ne puteţi 
spune cu privire la elementele de noutate ale 
Congresului Interdisciplinar de Medicină de Urgenţă 
care  va avea loc anul acesta în perioada 3-5 iulie la 
Cluj?

Evoluţia specialităţi, confruntările și evidenţele din 
practică creează premiza introducerii de noi teme, 
care să îmbunătăţească calitatea actului medical de 
tipul: farmacovigilenţa și farmacologia clinică în prac-
tica de urgenţă, siguranţa pacientului în condiţii de 
urgenţă, auditul clinic o necesitate în medicina de ur-
genţă, formarea în medicina de urgenţă o provocare. 
Deasemenea se continuă tradiţia abordării interdisci-
plinare a ghidurilor de practică prespital și spital în vi-
ziunea experţilor români și europeni în scopul perfec-
ţionării abilităţilor și a aptitutidinilor de management 
de caz la nivelul „orei de aur”.

Care este principalul obiectiv al Congresului de anul 
acesta?

Congresele de specialitate sunt forme de comu-
nicare academică, ideologică, știinţifică, de evidenţe 
practice din partea experţilor, organizate cu scopul 
perfecţionării tehnicilor medicale, a protocoalelor de 
lucru și a creării de punţi de colaborare interne, inter-
naţionale și interdisciplinare care să conducă la pro-
movarea cercetării în favoarea obţinerii de consensuri 
de practică adaptate necesităţilor mereu în schimbare 
a patologiilor medicale. 

Spuneaţi la un moment da că medicina de urgenţă 
este la intersecţia specialităţilor şi colaborarea inter-
disciplinară este unul din scopurile dvs majore. Care 
ar fi specialităţile unde ar trebui îmbunătăţită cola-
borare ?

Este o realitate că medicina de urgenţă este la in-
tersecţia cu specialităţile medicale de urgenţă de tipul 

terapie intensivă, chirurgie generală și specialităţi chi-
rurgicale (neurochirurgie, chirurgie cardiacă, chirurgie 
vasculară, ortopedie, ORL, oftalmologie, BMF, etc.), 
cardiologie, neurologie, iar în acest context introdu-
cerea echipei interdisciplinare în practica medicală din 
România este o necesitate în condiţiile dezvoltării teh-
nologice actuale și a supraspecializărilor. Sunt câteva 
situaţii clinice critice în care în practică simţi frecvent 
necesitatea unei echipe medicale complexe, cu trai-
ning adecvat pentru a-i da șansă pacientului și aici aș 
vorbi de echipa de resuscitare, echipa de traumă pen-
tru politraumatizaţi sau marii arși cu leziuni traumatice 
asociate, echipa de sepsă sau echipa pentru bolile rare 
care necesită și specialităţi paraclinice sau alte cate-
gorii de personal medical pentru a asigura supravieţu-
irea pacientului. 

Medicina de urgenţă este o disciplină critică cu mult 
stres psihic? 

Medicina de urgenţă este o specialitate complexă în 
care se lucrează cu pacienţii de orice vârstă, cu pato-
logii diverse și cele mai multe nesistematizate ceea ce 
crează o stare de presiune psihologică și necesită un 
training asiduu asociat cu o structură flexibilă de gân-
dire și luare a deciziei. La acestea se adaugă cel puţin 
alte două elemente de stres:

INTERVIU
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l  Timpul redus în care trebuie să analizezi situaţia, să 
iei decizii fără a avea toate elementele constitutive 
sau diagnostice ale unei boli;

l  Numărul uneori mare de pacienţi, peste resursele 
umane și materiale existente ceea ce impune trierea 
și ierarhizarea asistenţei pacienţilor în ordinea riscu-
lui de a apărea un risc vital.
Uneori este greu să faci faţă deciziilor care implică 

riscul de deces la pacienţii pediatrici sau tineri unde 
impactul psihologic este mult mai mare. 

Deseori mă gândesc că toţi suntem oameni și chiar 
dacă învăţăm să nu ne implicăm emoţional în manage-
mentul cazului, totuși uneori este imposibil, iar aceste 
emoţii negative se constitue în elemente de „deteri-
orare” a stării medicului de urgenţă care ar necesita 
consiliere psihologică și suport în momentele de criză 
pentru a putea continua optim activitatea, ceea ce nu 
se întâmplă în sistem.

Atunci când la această stare apar și acuze nefon-
date asupra practicii, lucrurile pot deveni periculoase 
pentru că duc frecvent la abandonarea specialităţii,  
iar în final cel care pierde este tot pacientul, deoa-
rece un medic de urgenţă cu experienţă și putere de 
decizie îl formezi în ani și este absolut necesar pentru 
mentoratul generaţiilor viitoare.

În câţiva ani specialiștii cu experienţă îndelungată în 
medicina de urgenţă vor ieși din sistem. Ce credeţi 
că se va întâmpla atunci?

Ceea ce dumneavoastră aţi sesizat și întrebaţi acum 
este un element negativ în dezvoltarea specialităţii pe 
care eu încerc să-l combat de câţiva ani, deși mulţi din 
colegii seniori nu-l recunosc. Acest fenomen va am-
puta specialitatea și va reduce performanţa asistenţei 
medicale în urgenţă, reducând capacitatea de forma-
re și mentorat, implicit puterea de decizie în cazurile 
complexe și critice acolo unde impactul vital poate fi 
nimicitor, înregistrându-se decese.

Stresul, lipsa respectului faţă de munca persona-
lului medical arătat de societate, acuzele frecvente, 
unele fără suport și deteriorarea psihologică datorită 
stresului și a valorizării negative necesită a fi modi-
ficate de la nivel central de management de sistem 
sanitar, altfel nu numai medicina de urgenţă, ci și toate 
specialităţile care lucrează cu pacientul critic se vor 
deteriora calitativ și nu vor mai fi alese de absolvenţi. 
Trebuie să înţelegem că medicina fără medici cu ex-
perienţă și putere de analiză, integrare, corelare, sin-
tetizare și decizie nu poate asigura siguranţa actului 
medical.

Nimeni nu este perfect, dar atacurile distructive, 
acuzaţiile de malpraxis nefondate, ameninţările conti-
nue asupra specialiștilor, decredibilizarea acestor vor 
distruge sistemul de asistenţă medicală și relaţia me-
dic pacient creând neîncredere și subminând calitatea 
asistenţei medicale în sine.

Ce înseamnă să lucrezi în medicina de urgenţă?
Înseamnă să fii dedicat pacientului, să studiezi conti-

nuu, să înveţi punându-ţi totdeauna întrebarea dacă ai fi 
putut acţiona mai bine. Trebuie să-ţi placă să analizezi, 
să iei decizii, să-ţi asumi riscurile dar și satisfacţia readu-
cerii la viaţă a unui pacient. Așa cum am spus trebuie să 
ai resursele necesare pentru a merge mai departe indi-
ferent de obstacole, să știi să renaști din propria cenușă 
pentru a reda viaţa chiar și atunci când tu crezi că o vei 
pierde. Medicina de urgenţă este o specialitate comple-
xă, uneori grea, dar frumoasă și care te obligă să te men-
ţii în formă pentru a reda zâmbetul pe faţa pacientului, 
dar și a colegilor tăi din echipă, care se bazează pe tine.

Care sunt problemele majore ale UPU-SMURD la mo-
mentul acesta?

UPU-SMURD Cluj a fost redotat prin programul Minis-
terului Sănătăţii și își desfășoară activitatea în baza proto-
coalelor medicale elaborate pe baza ghidurilor europene, 
dar funcţionează într-un spital pavilionar, cu toate limită-
rile managementului de caz complex ce derivă din aceas-
ta. Deasemenea pentru adresabilitatea în creștere spaţiul 
începe să devină insuficient, mai ales că frecvent cazurile 
de terapie intensivă nu pot fi preluate de spital și rămân în 
UPU. De aceea construcţia unui spital regional de urgenţă 
ar fi benefic asistenţei medicale de urgenţă. 

Cum priviţi generaţiile actuale de medici, raportat la 
generaţia dumneavoastră?

Fiecare generaţie are specificul ei în funcţie de con-
textul social de dezvoltare, dar pot să spun că avem ti-
neri medici de urgenţă cu profile profesionale care ne 
dau încredere în viitor. La nivel de secţie și disciplină 
am încercat să dăruim cunoștiinţe, să formăm tinerii și 
să le arătăm posibilităţile de dezvoltare în cariera de 
medicină de urgenţă, precum și avantajele specialită-
ţii la nivel de comunicare interdisciplinară în ceea ce 
privește simularea în medicină, asistenţa în dezastre, 
medicina transfrontalieră interdisciplinară, care des-
chid oportunităţi de practică, cercetare și împlinire a 
visurilor profesionale specifice.

Ce vă doriţi cel mai mult pentru 2019 din punct de 
vedere profesional?

Să-mi pot îndruma colegii mai tineri spre formarea 
unui nucleu academic stabil care să poată prelua men-
toratul și trainingul la toate nivelurile. Deasemenea 
mi-aș dori un climat mai empatic al comunicării inter-
disciplinare în cazul pacienţilor cu patologie complexă 
și colegii să înţeleagă că este important să lucrăm în 
echipă și să ne asumăm deciziile cu toate vicisitudinile 
sociale. Personal mi-aș dori mai mult timp pentru ac-
tivitatea cu pacientul deoarece, ceea ce mă împlinește 
profesional, este descifrarea codurilor complexe ale 
pacientului critic sau cu un tablou nediferenţiat care 
să conducă la vindecare.

INTERVIU





ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ26

ARTICOLE DE SPECIALITATE

Flammingo - pasărea focului
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(Cys-LTs). Cys-LTs sintetizează mediatorii inflamatori histamina și prostaglandine, 
prin urmare blocarea de Cys-LTs este privită ca blocarea inflamaţiei.  

Lappaol, Diarctigenina, Arctigenina inhibă producerea de NO. Producţia 
excesivă de NO este prezentă în bolile inflamatorii: bolile reumatice, bolile 
autoimune, inflamaţia cronică, ateroscleroza. Inhibiţia producţiei de NO poate 
constitui tratament în boala inflamatorie.

Arctigenina inhibă iNOS și producţia de NO prin supresia NFkappa beta, 
precum și inhibarea expresiei citokinelor proinflamatorii. TNF alfa și IL6, ca și 
ciclooxigenaza 2 (COX2). Inflamaţia se asociază cu radicali liberi și stres oxidativ. 
Efectul terapeutic scade inflamaţia și mediatorii inflamaţiei.  Acidul clorogenic 
inhibă răspunsul inflamator produs de LPS, inhibă producţia de IL1beta, TNF 
alfa, interleukina 6. (IL6).

Achillea Millefolii ( Coada soricelului) are efect antiinflamator, antispastic, 
diaforeic, cicatrizant. Are în compoziţie flavonoizi, terpenoide, lignanani, acizi 
grași și alkamide, aceasta din urma fiind responsabilă pentru efectul antiinflamator. 
Are activitate complexă asupra plăgii: hemostatic, reepitelizare, granulaţie tisulară 
și remodelarea matricei extracelulare. Are activitate de protecţie a antioxidanţilor 
naturali: catalaza, glutation peroxidaza și superoxid dismutaza. Are activitate 
spastică datorită flavonoizilor, galanginei și quercetinei. 

Nuca Verde (Juglans Regia) folosită din cele mai vechi timpuri de medicina 
tradiţională orientală (Nepal) pentru boli reumatice și inflamatorii, având în 
compoziţie concentraţii de eugenol și metilsalicilat. Uleiul de nucă spre deosebire 
de cel de soia are o concentraţie mai mare de acid linoleic. Nucile au cantitate 
mare de Omega 3 și 6. 

Pelinul (Artemisia Absinthum) are activitate antiinflamatorie prin sesquiter-
pene-lactone și prin activitatea antioxidantă puternică.

Hreanul (Armoracia Rusticana). Glucosinolatii hidrolizati de tirozinază se 
descompun în izotiocianaţi, nitrili, tiocianaţi, oxazo-lidine. Glucosinolatii sunt 
divizati în 3 categorii: alifatic, aromatic și indol. Cel alifatic este în proportie de 
80%. Alil izocianatul este compus lacrimogen amar la gust, miros pătrunzător.

Arnica Montana (Arnica) se administrează în 60 de afecţiuni: afecţiuni 
intercurente, reumatism, inflamaţii acute, cronice, etc. Are calităţi antiflogis-
tice, inotrope, antibiotice, antiinflamatorii, imunomodulatoare, antitermice. 
Are în compozitie 150 de substanţe active: sesquiterpen lactone, flavonoizi, 
flavonoid glicuronid, flovonoid aglicon, arnidiol, poliacetilen, cumarine, acizi 
fenolici (clorogenic, cafeic), apigenina, luteolina, hispidulina, quercetina. 

Florile de arnică la altitudine superioară conţin esteri de helenalina, iar 
cele la altitudine inferioară conţin dihidrohelenaina în 
cantitate mai mare.

Florile de arnică au potenţial major antiinflamator, 
bactericid, antifungic, antioxidant, imunomodulator. 
Mecanismul molecular al sesquiterpenelor diferă de cel 
antiinflamator nonsteroid. Aceste lactone scad NF Kappa 
beta-inflamaţie mediată, deoarece trec ușor prin piele. 
Activarea NF Kappa beta prin celulele T și B și celulele 
epiteliale este inhibată de helenalină. 

Capsicum Annuum ( Ardei iute) un antiinflamator 
puternic folosit topic pentru dureri musculo-scheletice, 
osteoartită reumatoidă. Capsaicina scade sensibilitatea la 
durere. Flammingo Gel se administrează topic în zonele 
dureroase de cel puţin 3-4 ori/zi.

Un instrument pentru combaterea inflamaţiei, în general, a bolilor reu-
matice, dar și a statusului post-trauma, în special, necesită o acoperire 
majoră a mediatorilor inflamatori din spaţiul biologic afectat. După o 

experienţă îndelungată în elaborarea produselor cu orizont antiinflamatoriu, care 
și-au dovedit viabilitatea terapeutică incontestabilă (Mobil Gel, Kinetic Gel, Ortogel, 
etc) am realizat un produs care beneficiază de sinergia factorilor componenţi, 
aceștia inactivând un evantai întins de mediatori inflamatori produși în situaţiile 
cele mai diverse, de la traume (contuzii,  entorse, luxaţii, politraume) până la 
inflamaţii produse în cadrul bolilor reumatice mai mult sau mai puţin agresive. 
Un astfel de produs este FLAMMINGO (PASĂREA FOCULUI) alcătuit din nămol 
sapropelic, soluţie salină și un cocktail fitoterapeutic. Nămolul sapropelic este 
un material organic format sub influenţa proceselor biologice, microbiologice și 
fizico-chimice având un conţinut organic de peste 10%. Acest nămol sapropelic 
este de culoare neagră bogat în hidrosulfură de fier, aspect plastic-unsuros și se 
găsește pe fundul apelor sărate, având ca origine acţiunea microorganismelor 
asupra florei și faunei din bazinul acvatic la care se asociază substanţe minerale 
sau anorganice. Flora este constituită din alge, de tip micro și/sau macrofit, în 
care predomină Cladophora cristalina, iar fauna este reprezentată de Artemis 
Salina. Nămolul este relaxant, stimulează circulaţia sanguină, perioada de cură 
fiind de 15-20 de zile prin aplicaţii de nămol pe suprafeţele cutanate care conduc 
la reechilibrarea organismului.

Sambucus Ebulus (Boz) planta folosită în medicina tradiţională din bazinul 
Mării Caspice și al Mării Negre-Civilizaţia Persană, are acţiune antiinflamatorie 
și antinociceptivă prin acidul clorogenic și ursolic, ebulina, polifenoli antociani. 
Compușii fitochimici -antociani, fitosteroli, flavonoizi, fenoli, triterpene, glicozido-
iridoide, acid cafeic intervin salutar în calmarea durerilor articulare. Ebulina prin 
inhibarea sintezei proteice este activă în artrita reumatoidă, 
febră, infecţii, sindroame dureroase, inflamaţii articulare, 
fracturi. Fenolii si polifenolii au activitate antioxidantă 
asigurând protecţie contra stresului oxidativ. 

Arctium Lappa (Brusture) are activitate antioxidantă, 
antiinflamatorie, elimină metalele grele din corp, drenează 
și elimină toxinele. Are ingredienţi activi: tanini, arctigenin, 
arctiina, acid cafeic, acid clorogenic. Efectul antiinflamator 
se obţine prin: 1.inhibiţia Nitric Oxide Synthase (iNOS) si a 
productiei de NO; 2. supresia de citokine preinflamatorii; 3. 
inhibiţia factorului nuclear Kappa Beta ( NF-Kbeta); 4. ac-
tivarea enzimelor antioxidante; 5. anihilare radicali liberi.

Extractul de Brusture are efect de antiinflamator prin 
inhibarea degranulării și eliberării de cysteinyl-leukotriena 
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Anestezia pentru pacientul vârstnic
renal şi rata filtrării glomerulare. c) Scade capacitatea de corectare a 
dezechilibrelor electrolitice, volemice şi hidrice (ale apei libere). d) Rata 
filtrării glomerulare redusă prelungeşte excreţia renală a drogurilor.

4� S�N�C� a) Pierderea progresivă a neuronilor şi scăderea activităţii 
neurotransmiţătorilor contribuie la reducerea necesarului pentru toţi 
agenţii anestezici. b) Este menţinută autoreglarea cerebrală la variaţiile 
tensiunii arteriale, CO2 şi O2

5. Hepatic. a) Masa hepatică se reduce proporţional cu scăderea 
fluxului sanguin splahnic şi hepatic, reducând clearance-ul hepatic 
al drogurilor. b) Scade activitatea unor izoforme ale citocromului 
P-450. c) Reacţiile de fază 1 (oxidare şi reducere ) şi fază 2 (conjugare) 
sunt deprimate.

6. Compoziţia organismului şi termoreglarea. a) Metabolismul 
bazal şi  producţia de căldură scad prin atrofia musculaturii scheletice şi 
înlocuirea variabilă cu ţesut adipos. b) Creşte tendinţa la hipotermie prin 
afectarea termoreglării centrale şi modificările compoziţiei corpului. 
c) Scăderea masei musculare şi a apei totale, cuplată cu creşterea 
ţesutului adipos, scad volumul de distribuţie al drogurilor hidrosolubile 
şi îl cresc pe cel al drogurilor liposolubile.

Implicaţii farmacologice ale vârstei. 1. Creşte concentraţia 
siturilor de legare pentru majoritatea drogurilor lipofile (alfa1-
glicoproteina acidă).  2. Reacţiile adverse cresc în frecvenţă şi severitate. 
3. Sensibilitatea la droguri variază cu tipul de drog. Răspunsurile 
la droguri sunt dificil de prezis, putând varia larg. De exemplu: 
catecolaminele necesită doze mai mari pentru efecte echivalente, în 
timp ce benzodiazepinele exercită efecte mai pronunţate la vârstnic. 4. 
MAC (concentraţia alveolară minimă ) pentru anestezicile inhalatorii 
scade cu vârsta, cu până 30% între 20 şi 70 de ani. Deasemenea scade 
necesarul pentru toţi agenţii anestezici intravenoşi

Implicaţii anestezice. Afecţiunile coexistente legate de 
vârstă reprezintă un predictor major al morbidităţii şi mortalităţii 
perioperatorii. Vârsta singură este un predictor minor.

Factorii de risc majori la vârstnic sunt: chirurgia de urgenţă, 
locul operaţiei la nivelul unui organ major sau chirurgia vascula-
ră, şi statusul fiziologic  ASA. Nu se poate atribui nici o diferenţă 
semnificativă în complicaţiile perioperatorii determinate de un 
agent anestezic specific sau anestezia regională versus anestezia 
generală. În general pacientul vârstnic are rezerve funcţionale 
pentru toate sistemele şi aparatele, ceea ce reduce indexul tera-
peutic al agenţilor anestezici. Această reducere a indexului tera-
peutic este foarte variabilă şi imprevizibilă, datorită unor factori 
ca existenţa unor boli nediagnosticate, statusul fiziologic precar. 
Aceste rezerve funcţionale diminuate pot deveni evidente numai 
în condiţii de stres sever, cum ar fi chirurgia. Astfel, vigilenţa şi 
pregătirea pentru incidente sunt esenţiale în conducerea aneste-
ziei la vârstnic.

1. Aparat cardio-vascular. a) Pereţii arteriali se rigidizează cu 
vârsta, ducând la propagarea şi reflecţia mai rapidă a undei de puls. 
Unda reflectată augumentează presiunea nativă de la rădăcina aortei. 
Cu înaintarea în vârstă, energia reflectată ia naştere mai precoce, ciclul 
cardiac trecând de la diastola precoce la sistola tardivă. Astfel, vârsta 
determină presiune diastolică scăzută şi presiune sistolică crescută 
(şi presiunea pulsului), ducând la hipertrofie ventriculară şi ejecţie 
prelungită. b) Relaxarea miocardică mai lentă şi hipertrofia ventriculară 
au drept consecinţă umplerea diastolică tardivă şi disfuncţia diastolică. 
Contracţia atrială este importantă pentru menţinerea umplerii tardive. 
c) Capacitanţa venoasă redusă scade “volumul vascular de rezervă” 
disponibil în hemoragii. d) Reflexele baroreceptoare reduse rezultă 
din tonusul simpatic crescut, tonusul parasimpatic scăzut, scăderea 
sensibilităţii baroreceptorilor şi răspunsul scăzut la stimularea 
β-adrenergica. Astfel, hipotensiunea apare frecvent la modificările 
volemice, poziţie, profunzimea anesteziei sau la simpaticoliza din 
anestezia regională. e) Frecvenţa cardiacă maximă scade cu vârsta în 
timp ce volumul sistolic rămâne constant, însă volumul end-diastolic 
creşte şi fracţia de ejecţie scade. f) Consumul maxim de oxigen scade 
prin reducerea diferenţei de presiune arterio-venoasă a oxigenului şi 
prin reducerea debitului cardiac. 

2. Aparatul respirator. a) Modificări ale parenchimului pulmonar: 
aproximativ 30% din ţesutul parietal alveolar se pierde între vârsta de 
20 şi 80 de ani, scăzând astfel reculul elastic şi tracţiunea pulmonară 
care menţine patenţa căilor respiratorii. Consecinţe:

• Creşterea volumului rezidual, a volumului de închidere şi a 
capacităţii reziduale funcţionale; scăderea capacităţii vitale şi a 
volumului expirator forţat într-o secundă (FEV 1).

• Alterarea progresivă a raportului ventilaţie/ perfuzie, cu re-
ducerea presiunii arteriale a oxigenului.

• Creştera spaţiului mort fiziologic şi scăderea capacităţii de 
difuziune.

b) Modificări ale peretelui toracic: multipli factori duc la rigi-
dizarea peretelui toracic, în timp ce masa musculară respiratorie 
scade. c) Răspuns respirator (ventilator) deprimat la hipoxie şi 
hipercapnie. d) Reflexele protective ale căilor respiratorii reduse, 
cresc riscul de aspiraţie.

3. Aparatul renal. a) Creatinina serică rămâne stabilă cu vârsta, 
deoarece scăderea clearance-ului creatininei este compensat de 
reducerea producţiei de creatinină la nivelul muşchilor scheletici. 
Un nivel normal al creatininei la vârstnic nu trebuie interpretat ca 
absenţa disfuncţiei renale. De exemplu, un pacient în vârstă de 80 ani 
are un clearance creatininic redus la jumătate faţă de un pacient de 20 
ani, însă un nivel al creatininei serice similar. b) Atrofia progresivă a 
parenchimului renal şi scleroza structurii vasculare scad fluxul sanguin 
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Aparat de anestezie – Morpheus (Siare)

Consolă cap-pat – 
 Oki Cielo 

(LM Medical)

Ventilator pulmonar – 
Falco 202 EVO (Siare)

Echipamente Medicale Specializate
Mobilier & Sisteme de Gaze

Management Spitalicesc

l  Aparat de anestezie pentru adulţi, copii şi nou-
născuţi, cu accesorii

l  Disponibil în mai multe variante: Morpheus 
M-E, Morpheus LT, Morpheus LT/MRI, 

l   Varianta Morpheus LT/MRI este compatibilă cu 
camerele de rezonanţă magnetică

l  Destinat pentru administrarea de amestecuri 
de Oxigen-Aer-Oxid de azot-Halothan-Enflu-
ran-Isofluran-Sevofluran-Desfluran

l  Structură: aliaj din aluminiu şi plastic termofor-
mat, montată pe 4 roţi

l  Prevăzut cu 3 sertare pentru depozitare, mon-
tate în partea inferioară, complet extensibile, 
pentru acces facil

l  Suport pentru două butelii de până la maxim 
10 litri fiecare

l  Blatul de lucru este prevăzut cu sistem de ilu-
minare cu tehnologie LED

l  Ventilator electronic 12” TFT display color, de 
înaltă rezoluţie

l  Circuit pacient pentru ventilaţieautomată şi 
manuală, cu 9 modalităţide ventilaţie

l  Alarme: concentraţie O2, respiraţie, presiune, 
volum, apnoea, deconectare circuit, baterie, 
alimentare, gaze medicale

l  Memorie: până la 100 evenimente, inclusiv alar-
me

l  Monitor pentru pacient cu display color 
800x600, 15” TFT

l   Parametri monitorizaţi: ECG/RESP – NIBP – 
SPO2 Masimo – 2TEMP – 2IBP

l  Ventilator pulmonar pentru presiune şi volum, special 
creat pentru pacienţii afectaţi de insuficienţă respira-
torie cronică

l  Echipament de ultimă generaţie, versatil, cu nume-
roase funcţii, interfaţă simplificată şi monitor color 12”

l  Caracteristica principală: turbină încorporată şi intrare 
pentru oxigen la presiune înaltă

l  Se utilizează la adulţi, copii şi nou-născuţi (>3 kg), 
până când pacientul este stabilizat

l  Echipamentul ideal pentru utilizare la domiciliu, în 
mediul spitalicesc (terapie intensivă, urgenţe, secţii-
le de pneumologie şi asistenţă repiratorie) sau pen-

tru transportul 
medical de ur-
genţă
l Ventilatorul 
asigură urmă-
toarele moduri 
de ventilaţie: 
BILEVEL S, 
BILEVEL ST, 
VAC/VC, SIMV, 
PSV, PS (TV), 
PCV, APCV, 
CPAP, APNO-
EA Back-Up

l  Dispozitiv suspendat, creat special pentru saloanele de Terapie Intensivă, 
unde necesarul de prize electrice și ieșiri pentru gaze medicale este mult 
sporit, concomitent cu necesarul de spaţiu pentru alte dispozitive medicale 
și accesorii

l  Configuraţie flexibilă și versatilă, prin adaptarea la diverse cerinţe a următo-
rilor parametri: lungime, numărul și componenţa troliilor, numărul și tipurile 
de ieșiri pentru gaze, conexiuni electrice și de telecomunicaţii, design și 
culoare

l  Profilele și troliile sunt din aluminiu și oţel inoxidabil, cu capacitate mare de 
susţinere, dar cu greutate mică

l  Dublă-pozitionare: prizele electrice și ieșirile pentru gaze medicale pot fi 
instalate pe ambele părţi ale unitului; troliile se pot roti și pot culisa pe toată 
lungimea consolei; patul poate fi plasat pe oricare parte, fără a fi necesară 
reorganizarea echipamentului
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Infecţia ocultă cu virus hepatic b 
şi riscul rezidual în transfuzie

U na dintre problemele majore ridicate de transfuzia de pro-
duse de sânge, este printre altele, şi aceea că fiind un produs 
biologic, este un potenţial transmitor de viruşi. Nu sunt de 

neglijat viruşii cunoscuţi: HIV, (Virusul Imunodeficientei Umane), HCV 
(Virusul Hepatitic C), HTLV (Human T Leucocytes Virus), CMV (Virusul 
Citomegalic), şi nu în ultimul rând HBV (Virusul Hepatitic B).

Astăzi infecţia cu virusul hepatitei B reprezintă o problemă de sănă-
tate publică mondială. Se estimează că în lume există peste 2 miliarde 
de persoane infectate în timpul vieţii. Foarte multe persoane infectate 
cu virus hepatitic B, descoperă absolut întâmplător ca sunt purtători 
ai virusului hepatitei B. Marea majoritate descoperă în cursul unor 
analize de rutină prezenţa în sânge antigenul de suprafaţă (Ag HBs) a 
virusului hepatic B. Foarte rar, investigaţii suplimentare asociate unor 
transaminaze mărite, conduc la descoperirea antigenului de suprafaţă. 
În general infecţia cu virus B nu se manifestă clinic spectaculos, şi în 
consecinţă rămâne nedescoperită. Foarte mulţi oameni descoperă, cu 
prilejul unei donări ocazionale de sânge, că au trecut printr-o infecţie 
cu virus B. Aceştia sunt îndepărtaţi din rândul donatorilor, şi îndreptaţi 
către serviciile de gastroenterologie, iar sângele donat este incinerat.

Există însă o formă particulară de infecţie cu VHB identificată doar 
prin biologie moleculară, şi anume, infecţia ocultă cu VHB, definită 
prin prezenţa ADN VHB în ţesutul hepatic, uneori şi în ser, la persoa-
nele cu AgHBs absent în ser. Prevalenţa infecţiei oculte cu virus B nu 
este cunoscută, în ciuda a numeroase studii, care prezintă dezavanta-
jul includerii unui număr relativ mic de persoane, lipsa standardizării 
testelor de laborator, care aproape toate sunt retrospective. În ceea ce 
priveşte populaţia aparent sănătoasă, prevalenţa infecţiei oculte cu vi-
rus B a fost cercetată mai mult la donatorii de sânge şi mult mai puţin în 
populaţia generală.

La donatorii de sânge prevalenţa infecţiei oculte cu virus B este mult 
redusă în ţările dezvoltate, spre deosebire de una semnificativ mai ridi-
cată în ţările în curs de dezvoltare. În populaţia generală a fost depistată 
în 16% din cazurile studiate. În patogeneza infecţiei oculte cu virus B au 
fost avansate următoarele ipoteze: imunitatea gazdei, interferenţe vira-
le, factori epigenetici. Pentru detectarea ADN-VHB, la valori serice foar-
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În fiecare clipă cineva are nevoie de sânge. Se petrec 
foarte multe accidente, sunt foarte mulţi pacienţi 
care suportă intervenţii chirurgicale dificile, exterm 
de mulţi  oameni care suferă de afecţiuni grave on-
cologice sau hematologice, la care singura şansă de 
supravieţuire este transfuzia de sânge fie ocaziona-
lă, fie la un interval de timp, fie ritmic, pe parcursul 
întregii vieţi. Pentru milioanele de oameni care au 
nevoie de tratament transfuzional, punga de sânge  
face diferenţa între viaţă şi moarte.

te reduse, este nevoie de utilizarea unei tehnologii sensibile şi specifice 
PCR (Polymerase Chain Reaction) sau NAT (Nucleic acid testing). Prin 
utilizarea PCR în timp real pot fi detectate majoritatea infecţiilor oculte 
(<10 copii/ml). Peste 92 de milioane de donări de sânge sunt colectate 
la nivel mondial în fiecare an.  O singură donare de sânge transformată 
în produse labile, poate ajunge la trei persoane, iar produsele stabile de 
la o singură donare pot ajunge la sute de pacienţi. Deşi testarea este tot 
mai elaborată, în sensul creşterii securităţii transfuzionale, este unanim 
recunoscută existenţa unui risc rezidual de infectare cu HIV, HCV, HBV, 
WNV, CMV, etc. Screening-ul sângelui donat, pentru bolile infecţioase 
virale este o măsură cheie de siguranţă, în toată lumea, pentru proteja-
rea pacienţilor, ceea ce a determinat introducerea NAT în foarte multe 
ţări încă din 1997, în funcţie de situaţia epidemiologică a zonei respecti-
ve şi de potenţialul economico-financiar al ţării. Transmiterea infecţiei 
oculte cu virus B poate fi cauzată de transfuzii, transplant hepatic, he-
modializă şi transplant medular.

Deşi riscul hepatitei post-transfuzionale este acum foarte redus, ris-
cul infecţiei prin transfuzie de produse de sânge este încă foarte mare 
(1: 100.000), comparativ cu VHC (1:700.000), şi cu HIV (1:2.000.000). 
Post-transplant hepatic, riscul infecţiei cu VHB de la donator cu infecţie 
ocultă cu virus B variază între 25-94%, dar este mult mai redus după 
transplantul medular. Prevalenţa infecţiei oculte cu virus B la pacienţii 
hemodializaţi este mai ridicată (14-19%). Infecţia ocultă cu virus B este 
o entitate biologică complexă, legată în principal de persistenţa indefi-
nită a ADN VHB, în hepatocite şi supresia puternică a replicării virale. 
Infecţia ocultă cu virus B contribuie esenţial la imposibilitatea eradicării 
infecţiei cu VHB.

În România prevalenţa infecţiei oculte cu virus B rămâne necu-
noscută, această entitate fiind de cele mai multe ori subdiagnosticată. 
Infecţia ocultă cu virus B poate fi transmisă prin transfuzii, transplant 
hepatic şi perinatal. În afară de testarea pentru Ag HBs, testarea pentru 
anti-HBc, anti-HBs, anti-HBe, a sângelui folosit în transfuzii ar fi o op-
ţiune. Testarea sângelui prin PCR în timp real pentru toţi markerii virali 
cunoscuţi este o realitate în majoritatea ţărilor europene şi rămâne pen-
tru moment un deziderat, o opţiune notabilă  pentru România. 
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FIVE – The New Gold Standard
Now available in three sizes –  
3 mm, 4 mm and 5.5 mm
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