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Accelerează vindecarea
leziunilor post-chirurgicale ORL

Soluţie de apă de mare HIPERTONICĂ, sterilă 2,2%

Recomandat pentru curățarea și decongestionarea
căilor nazale după:
• Septoplastie,
• Chirurgie endoscopică funcțională a sinusurilor,
• Polipectomie.
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Rapiejko P., Jurkiewicz D., Otolaryngol Pol. 2010 
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Acesta este un dispozitiv medical. Cititi cu atentie prospectul.
Acest material publicitar este destinat profesioniştilor din domeniul sănătăţii. 

MARIMER hipertonic reduce la jumătate simptomele în Z7 la pacienţii care au
suferit o intervenţie chirurgicală de septoplastie sau o intervenţie chirurgicală
endoscopică a sinusurilor și în Z14 la pacienţii cărora le-au fost îndepărtaţi
polipii nazali.
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INTERVIU

În perioada 22 - 25 mai 2019 se va desfășura Con-

gresul Naţional de Otorinolaringologie și Chirurgie 

Cervico-Facială cu Participare Internaţională. Ce 

elemente de noutate va aduce manifestarea de anul 

acesta?
Congresul Naţional de Otorinolaringologie și Chi-

rurgie Cervico-Facială cu Participare Internaţională 

organizat cu sprijinul Societăţii Române de Otorino-

laringologie şi Chirurgie Cervico-Facială (SORLCCF) 

sub egida Universităţii de Medicină și Farmacie din 

Craiova se regăsește în topul evenimentelor medica-

le ORL cu o tradiţie anuală și reunește specialiștii de 

vârf ai României precum și un număr mare de invi-

taţi străini, speakeri recunoscuţi internaţional, elite în 

domeniu, care vor schimba idei și vor împărtăși din 

experienţa profesională.
Ce ne puteţi spune despre tamatica evenimentului 

si speakerii care vor fi prezenţi anul acesta?
Tematica congresului acoperă toate ariile de in-

teres ale otorinolaringologiei inclusiv patologia de 

graniţă, având invitaţi lectori din specialităţile medi-

cale și chirurgicale cu care ne intersectăm. Remarc, 

deasemenea, interesul ridicat al tuturor specialiștilor 

de renume din România, fără al căror aport știinţific 

congresul n-ar avea o prestanţă știinţifică relevantă. 

Intersectarea în cadrul meselor rotunde sau în cadrul 

dezbaterilor știinţifice ale participanţilor români și 

străini (prezenţi din 11 ţări și 4 continente) va face ca 

diseminarea informaţiilor să fie cea dorită.Care sunt așteptările faţă de acest eveniment?
Dorim ca această manifestare să fie un prilej de 

a comunica propria experienţă, într-o dezbatere 

știinţifică de înaltă ţinută, alături de importanţi invi-

taţi din România și din străinătate.Care sunt noutăţile pentru România în ceea ce pri-

veşte tratamentul afecţiunilor din sfera ORL?
Progresul dinamic al medicinii actuale va aduce 

probabil cât de curând noi tratamente ale infecţiilor 

și neoplaziilor bazate pe imunoterapie. Latura tehni-

că chirurgicală ORL este într-o continuă îmbunătăţi-

re, odată prin perfecţionarea tehnicilor imagistice cu 

navigaţie 3D intraoperatorie dar și prin standardele 

de imagine ale endocoapelor actuale. Probabil viito-

rul apropiat  va fi al telechirurgiei și al chirurgiei ro-

botice.

Cât de importantă este abordarea multidisciplinară 

în practica ORL?Interdisciplinaritatea în tratamentul complex al 

afecţiunilor pacienţilor noștri este o situaţie frecvent 

întâlnită, reprezentând o necesitate actuală iar abor-

dul chirurgical în echipe mixte multidisciplinare este 

uzual în patologia de graniţă asigurând astfel succe-

sul intervenţiilor.

Cum vedeţi interesul şi procuparea tinerilor medici 

care aleg specialitatea ORL?Specialitatea Otorinolaringologiei și chirurgiei cer-

vico-faciale este o disciplină care asigură un aflux 

de noutăţi diagnostice și terapeutice constant odată 

cu progresele tehnologice. Aceasta face ca interesul 

pentru nou să fie în permanenţă activat în special 

pentru colegii mai tineri asigurând astfel ridicarea 

standardelor profesionale, un act medical competent 

în beneficiul pacientului.
Care este mesajul către tinerii medici care doresc să 

îmbrăţişeze această specialitate?Le doresc să aibă parte de satisfacţii profesionale 

care să le menţină vii interesul și dragostea faţă de 

profesie.

Vă rugăm să transmiteţi un mesaj și colegilor care 

vor fi prezenţi la congresul de anul acesta.
Având onoarea de a organiza anul acesta la Cra-

iova Congresul Naţional îmi exprim recunoștinţa 

pentru încrederea acordată și îi asigur pe toţi colegii 

din ţară și nu numai de suportul nostru în întâmpi-

narea oricăror solicitări cu promisiunea de a face ca 

desfășurarea lucrărilor congresului să fie la standarde 

ridicate, după cum ne-am obișnuit an de an.

Conf. dr. Florin AnGHElinA, Președinte Congres Naţonal de Otorinolaringologie și 
Chirurgie Cervico-Facială cu Participare Internaţonală:Latura tehnică chirurgicală ORL este într-o continuă îmbunătăţire
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Înperioada 4 - 7 septembrie 2019 se va desfășura  al 

5-lea Congres al Societăţii Române de Rinologie. Care 

sunt noutăţile pe care le adduce congresul în acest an,  

atât din punct de vedere al tematicii, cât şi al invitaţilor 

care vor susţine prezentări?

În primul rând, vreau să mergem pe ideea că tematica 

nu are noutăţi, este tematica rinologiei în totalitate şi, de 

fapt, beneficiul acestui congres este că abordăm teme 

legate de întreaga patologie rinologică, insistând asupra 

metodelor moderne de diagnostic şi tratament, asupra 

abordului multidisciplinar al patologiei de graniţă, dar şi 

asupra cazurilor dificile din specialitate. În ceea ce privește 

invitaţii avem foarte mulţi invitaţi din ţară și din străinăta-

te, toate facultăţile de prestigiu din România trimiţându-

și reprezentanţii la acest congres. Avem și un mare de 

invitaţi străini, desigur, din Europa, din America, din Asia. 

Practic, lumea este la curent cu activităţile pe care So-

cietatea Română de Rinologie le desfășoară, vede ce 

face, ce prezentări sunt, şi ne onorează şi din acest punct 

de vedere cu prezenţă masivă. Sunt peste 30 de invitaţi 

străini,din Italia, din Belgia, Germania, SUA,Olanda, Bul-

garia, Grecia,Franţa, Ungaria, Israel, Egipt, Anglia, Turcia, 

Malaiezia. Un număr considerabil îl au şi colegii şi prietenii 

noștri de suflet din Republica Moldova, care sunt nelipsiţi 

de la aceste manifestări şi cu care avem legături strânse, 

foarte bune. Pe lângă invitaţii străini, vor fi și din ţară şi 

ne așteptăm la o prezenţă destul de mare, având peste  

de 30 speakeri invitaţi români. Ne-am pregătit cam din 

toate punctele de vedere pentru acest congres, în sensul 

că am stabilit (în urmă cu un an) locul și data, iar progra-

mul manifestării este deja afișat pe site-ul SRR – începe 

miercuri, joi și vineri zile complete, iar sâmbătă avem timp 

şi de program social. Perioada pe care am stabilit-o, 4-7 

septembrie, este la finele vacanţelor şi sperăm ca atunci 

să începem în forţă, cu un congres de prestigiu, iar dacă 

ne uităm puţin, conform normelor ANMH, vedem că vara 

s-a cam mutat, pentru că, în general, în prima săptămână 

a lui septembrie este mult mai bine decât în prima săp-

tămână a lui iunie. Sunt convins că vremea va ţine cu noi. 

Ce loc ocupă afecţiunile rinologice în sfera ORL?

Ocupându-mă în special de rinologie pot spune că 

afecţiunile rinologice sunt cele mai frecvente, pentru că 

pacienţii vin la mine cu adresabilitate directă. Dacă vrem 

să fim corecţi, afecţiunile rinologice sunt foarte frecven-

te, mă feresc să spun cele mai frecvente, şi răspunsul îl 

găsește fiecare dintre noi (cine nu a avut  o amigdalită, 

o rinită, otită).

Care sunt principalele patologii din domeniul rinolo-

giei?
Principalele afecţiuni din rinologie sunt infecţiiile și 

inflamaţiile atunci când folosim termenul corect de rino-

sinuzită. Discuţiile privind rinosinuzitele sunt foarte am-

ple. Acestea trebuie în primul rând bine diagnosticate, 

iar diagnosticul se bazează pe experienţa clinică a fiecă-

ruia dintre noi, pe experienţa endoscopică, adică întot-

deauna este bine să faci un examen endoscopic nazal, 

să te uiţi în interiorul nasului, să vezi toate modificărilede 

la nivelul nasului şi sinusurilor şi, nu în ultimul rând, o 

investigaţie imagistică, unde computerul tomograf este 

de elecţie. Având practic investigaţia clinică, endoscopi-

că şi imagistică, putem formula un diagnostic de infla-

maţie rinosinusală, adicărinosinuzită. Nu toate rinosinu-

zitele necesită o intervenţie chirurgicală, ci dimpotrivă, 

primul pas este întotdeauna un tratament medicamen-

tos. Dacă acesta nu dă rezultate, și există risc de com-

plicaţii, se poate ajunge la intervenţie chirurgicală. Este 

foarte important ca, la ora actuală intervenţia chirurgi-

cală să fie endoscopică, adică să nu se mai facă tăieturi 

prin gură, pe faţă, pe frunte. Toate elementele se fac prin 

intervenţii chirurgicale endoscopice, care vizeazădouă 

lucruri: în primul rând permeabilitatea nazală, și în al doi-

lea rând drenajul sinuzal, să nu existe cavităţi sinusale cu 

secreţii mucoase sau mucopurulente. În afară de patolo-

gia inflamatorie ne confruntăm în practică cu patologia 

tumorală, care poate fi beningă sau malignă. În general 

patologia tumorală beningnă se rezolvă folosind tehnici 

chirurgicale endoscopice. Când vorbim de tumori ma-

•  Interviu cu dr. VlAd Budu, 

Președinte Al 5-lea Congres al 

Societăţii Române de Rinologie
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INTERvIU

În perioada 22 - 25 mai 2019 se va desfășura Con-
gresul Naţional de Otorinolaringologie și Chirurgie 
Cervico-Facială cu Participare Internaţională. Ce 
elemente de noutate va aduce manifestarea de anul 
acesta?

Congresul Naţional de Otorinolaringologie și Chi-
rurgie Cervico-Facială cu Participare Internaţională 
organizat cu sprijinul Societăţii Române de Otorino-
laringologie şi Chirurgie Cervico-Facială (SORLCCF) 
sub egida Universităţii de Medicină și Farmacie din 
Craiova se regăsește în topul evenimentelor medica-
le ORL cu o tradiţie anuală și reunește specialiștii de 
vârf ai României precum și un număr mare de invi-
taţi străini, speakeri recunoscuţi internaţional, elite în 
domeniu, care vor schimba idei și vor împărtăși din 
experienţa profesională.

Ce ne puteţi spune despre tamatica evenimentului 
si speakerii care vor fi prezenţi anul acesta?

Tematica congresului acoperă toate ariile de in-
teres ale otorinolaringologiei inclusiv patologia de 
graniţă, având invitaţi lectori din specialităţile medi-
cale și chirurgicale cu care ne intersectăm. Remarc, 
deasemenea, interesul ridicat al tuturor specialiștilor 
de renume din România, fără al căror aport știinţific 
congresul n-ar avea o prestanţă știinţifică relevantă. 
Intersectarea în cadrul meselor rotunde sau în cadrul 
dezbaterilor știinţifice ale participanţilor români și 
străini (prezenţi din 11 ţări și 4 continente) va face ca 
diseminarea informaţiilor să fie cea dorită.

Care sunt așteptările faţă de acest eveniment?
Dorim ca această manifestare să fie un prilej de 

a comunica propria experienţă, într-o dezbatere 
știinţifică de înaltă ţinută, alături de importanţi invi-
taţi din România și din străinătate.

Care sunt noutăţile pentru România în ceea ce pri-
veşte tratamentul afecţiunilor din sfera ORL?

Progresul dinamic al medicinii actuale va aduce 
probabil cât de curând noi tratamente ale infecţiilor 
și neoplaziilor bazate pe imunoterapie. Latura tehni-

că chirurgicală ORL este într-o continuă îmbunătăţi-
re, odată prin perfecţionarea tehnicilor imagistice cu 
navigaţie 3D intraoperatorie dar și prin standardele 
de imagine ale endocoapelor actuale. Probabil viito-
rul apropiat  va fi al telechirurgiei și al chirurgiei ro-
botice.

Cât de importantă este abordarea multidisciplinară 
în practica ORL?

Interdisciplinaritatea în tratamentul complex al 
afecţiunilor pacienţilor noștri este o situaţie frecvent 
întâlnită, reprezentând o necesitate actuală iar abor-
dul chirurgical în echipe mixte multidisciplinare este 
uzual în patologia de graniţă asigurând astfel succe-
sul intervenţiilor.

Cum vedeţi interesul şi procuparea tinerilor medici 
care aleg specialitatea ORL?

Specialitatea Otorinolaringologiei și chirurgiei cer-
vico-faciale este o disciplină care asigură un aflux 
de noutăţi diagnostice și terapeutice constant odată 
cu progresele tehnologice. Aceasta face ca interesul 
pentru nou să fie în permanenţă activat în special 
pentru colegii mai tineri asigurând astfel ridicarea 
standardelor profesionale, un act medical competent 
în beneficiul pacientului.

Care este mesajul către tinerii medici care doresc să 
îmbrăţişeze această specialitate?

Le doresc să aibă parte de satisfacţii profesionale 
care să le menţină vii interesul și dragostea faţă de 
profesie.

Vă rugăm să transmiteţi un mesaj și colegilor care 
vor fi prezenţi la congresul de anul acesta.

Având onoarea de a organiza anul acesta la Cra-
iova Congresul Naţional îmi exprim recunoștinţa 
pentru încrederea acordată și îi asigur pe toţi colegii 
din ţară și nu numai de suportul nostru în întâmpi-
narea oricăror solicitări cu promisiunea de a face ca 
desfășurarea lucrărilor congresului să fie la standarde 
ridicate, după cum ne-am obișnuit an de an.

Conf. dr. Florin AnGHElinA, 
Președinte Congres Naţonal de Otorinolaringologie și 
Chirurgie Cervico-Facială cu Participare Internaţonală:

Latura tehnică chirurgicală ORL 
este într-o continuă îmbunătăţire



Conf. dr. Florin AnGHElinA, 
Președinte Congres Naţonal de Otorinolaringologie și 
Chirurgie Cervico-Facială cu Participare Internaţonală:
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Înperioada 4 - 7 septembrie 2019 se va desfășura  al 
5-lea Congres al Societăţii Române de Rinologie. Care 
sunt noutăţile pe care le adduce congresul în acest an,  
atât din punct de vedere al tematicii, cât şi al invitaţilor 
care vor susţine prezentări?

În primul rând, vreau să mergem pe ideea că tematica 
nu are noutăţi, este tematica rinologiei în totalitate şi, de 
fapt, beneficiul acestui congres este că abordăm teme 
legate de întreaga patologie rinologică, insistând asupra 
metodelor moderne de diagnostic şi tratament, asupra 
abordului multidisciplinar al patologiei de graniţă, dar şi 
asupra cazurilor dificile din specialitate. În ceea ce privește 
invitaţii avem foarte mulţi invitaţi din ţară și din străinăta-
te, toate facultăţile de prestigiu din România trimiţându-
și reprezentanţii la acest congres. Avem și un mare de 
invitaţi străini, desigur, din Europa, din America, din Asia. 
Practic, lumea este la curent cu activităţile pe care So-
cietatea Română de Rinologie le desfășoară, vede ce 
face, ce prezentări sunt, şi ne onorează şi din acest punct 
de vedere cu prezenţă masivă. Sunt peste 30 de invitaţi 
străini,din Italia, din Belgia, Germania, SUA,Olanda, Bul-
garia, Grecia,Franţa, Ungaria, Israel, Egipt, Anglia, Turcia, 
Malaiezia. Un număr considerabil îl au şi colegii şi prietenii 
noștri de suflet din Republica Moldova, care sunt nelipsiţi 
de la aceste manifestări şi cu care avem legături strânse, 
foarte bune. Pe lângă invitaţii străini, vor fi și din ţară şi 
ne așteptăm la o prezenţă destul de mare, având peste  
de 30 speakeri invitaţi români. Ne-am pregătit cam din 
toate punctele de vedere pentru acest congres, în sensul 
că am stabilit (în urmă cu un an) locul și data, iar progra-
mul manifestării este deja afișat pe site-ul SRR – începe 
miercuri, joi și vineri zile complete, iar sâmbătă avem timp 
şi de program social. Perioada pe care am stabilit-o, 4-7 
septembrie, este la finele vacanţelor şi sperăm ca atunci 
să începem în forţă, cu un congres de prestigiu, iar dacă 
ne uităm puţin, conform normelor ANMH, vedem că vara 
s-a cam mutat, pentru că, în general, în prima săptămână 
a lui septembrie este mult mai bine decât în prima săp-
tămână a lui iunie. Sunt convins că vremea va ţine cu noi. 

Ce loc ocupă afecţiunile rinologice în sfera ORL?
Ocupându-mă în special de rinologie pot spune că 

afecţiunile rinologice sunt cele mai frecvente, pentru că 
pacienţii vin la mine cu adresabilitate directă. Dacă vrem 
să fim corecţi, afecţiunile rinologice sunt foarte frecven-
te, mă feresc să spun cele mai frecvente, şi răspunsul îl 
găsește fiecare dintre noi (cine nu a avut  o amigdalită, 
o rinită, otită).

Care sunt principalele patologii din domeniul rinolo-
giei?

Principalele afecţiuni din rinologie sunt infecţiiile și 
inflamaţiile atunci când folosim termenul corect de rino-
sinuzită. Discuţiile privind rinosinuzitele sunt foarte am-
ple. Acestea trebuie în primul rând bine diagnosticate, 
iar diagnosticul se bazează pe experienţa clinică a fiecă-
ruia dintre noi, pe experienţa endoscopică, adică întot-
deauna este bine să faci un examen endoscopic nazal, 
să te uiţi în interiorul nasului, să vezi toate modificărilede 
la nivelul nasului şi sinusurilor şi, nu în ultimul rând, o 
investigaţie imagistică, unde computerul tomograf este 
de elecţie. Având practic investigaţia clinică, endoscopi-
că şi imagistică, putem formula un diagnostic de infla-
maţie rinosinusală, adicărinosinuzită. Nu toate rinosinu-
zitele necesită o intervenţie chirurgicală, ci dimpotrivă, 
primul pas este întotdeauna un tratament medicamen-
tos. Dacă acesta nu dă rezultate, și există risc de com-
plicaţii, se poate ajunge la intervenţie chirurgicală. Este 
foarte important ca, la ora actuală intervenţia chirurgi-
cală să fie endoscopică, adică să nu se mai facă tăieturi 
prin gură, pe faţă, pe frunte. Toate elementele se fac prin 
intervenţii chirurgicale endoscopice, care vizează două 
lucruri: în primul rând permeabilitatea nazală, și în al doi-
lea rând drenajul sinuzal, să nu existe cavităţi sinusale cu 
secreţii mucoase sau mucopurulente. În afară de patolo-
gia inflamatorie ne confruntăm în practică cu patologia 
tumorală, care poate fi beningă sau malignă. În general 
patologia tumorală beningnă se rezolvă folosind tehnici 
chirurgicale endoscopice. Când vorbim de tumori ma-

•  Interviu cu dr. VlAd Budu, 
Președinte Al 5-lea Congres al 
Societăţii Române de Rinologie

Rinologia - o specialitate 
în dezvoltare



•  Interviu cu dr. VlAd Budu, 
Președinte Al 5-lea Congres al 
Societăţii Române de Rinologie
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ligne, lucrurile stau puţin mai delicat, adică se folosesc 
tehnici chirurgicale clasice, abord deschis cu vindecare 
mai lentă cu posibilitatea unor cicatrici inestetice.

Este necesară o abordare multidisciplinară a patologie 
rinologice?

Complicaţiile din vecinătatea afecţiunilor sinuza-
le sunt oftalmologioce și endocraniene. Dacă există o 
afectare orbitooculară, e necesar să avem și un consult 
oftalmologic. Dacă există o complicaţie endocraniană 
cu punct de plecare rinosinuzal evident că un examen 
neurochirurgical este obligatoriu, deci avem o abordare 
multidisciplinară. Există însă o patologie foarte frecven-
tă- alergia- la care multidisciplinaritatea este necesară. 
La un pacient alergic, medicul orelistare rolul lui, dar tre-
buie să existe o colaborare intesă cu un  specialist aler-
golog şi un specialist pneumolog.

Cum s-a dezvoltat chirurgia endoscopică ORL în Ro-
mânia şi ce experienţă au medicii noştri?

Acum 25 de ani, în România eram câţiva doctori care 
începeam să învăţăm chirurgie endoscopică rinosinu-
sală, adică chirurgia sub vizualizare endoscopică a na-
sului și sinusurilor. La ora actuală, experienţa chirurgiei 
endoscopice este limitată în general la nivelul centrelor 
universitare. Pentru dezvoltarea chirurgiei endoscopice 
consider necesară creșterea experienţei medicilor ORL-
iști și un efort special în ceea ce privește dotarea care 
trebuie să vizeze toate spitalele nu neapărat centrele 
universitare. Experienţa endoscopică se dobândește 
prin cursuri, prin work-shopuri, prin astfel de congrese, 
unde doctorii vin, convinși fiind de beneficiile acestui 
tip de chirurgie. 

Sunt suficiente centre de chirurgie endoscopică ORL 
la ora actuală? 

Aş merge pe centre de training, şi acestea nu sunt 
suficiente. Cred că fiecare centru universitar ar trebui 
săaibă astfel de centre. Cursuri de chirurgie endosco-
pică au loc anual în centrele universitare, unde ne întâl-
nim cei care avem astfel de preocupări de ani de zile și 
împărtășim experinţa noastră și celor care iau contact 
cu tehnicile chirurgicale endoscopice. Mă bucur când 
aflu că unii colegi au început să practice chirurgie endo-
scopică în secţii ORL și aceasta se datorează unui efort 
de dotare pe plan local dar și de învăţare continuă prin 
participare la congrese în ţară și în străinătate. 

Patologia oncologică în România este într-o creștere 
a frecvenţei absolut halucinantă. ORL-ul face excepţie 
de la regulă?

Şi în ORL ca și în alte specialităţi există o creștere a 
frecvenţei patologiei oncologice. Tumorile nazale și na-
zosinuzale sunt din ce în ce mai frevcente pentru că sunt 
mult mai bine diagnosticate. Când pacientul vine cu o 
patologie tumorală nazală, întâi i se face o endoscopie 

nazală, apoi o tomografie computerizată. Acum 25 de 
ani, când am început eu chirurgia endoscopică, cred că 
făceam o tomografie la 10-15 pacienţi. Azi, niciun paci-
ent nu intră în sala de operaţie fără să aibă tomografie 
computerizată. Se face la toţi pacienţii, conform unui 
protocol. Deci, în urma investigaţiei endoscopice şi in-
vestigaţiei radiologice, evident că patologia tumorală se 
diagnostichează mult mai repede. Poluarea din atmo-
sferă și tutunul sunt factori foarte frecvenţi de apariţie 
a tumorilor maligne rinosinuzale. Un alt factor impor-
tantcare poate genera creșterea frecvenţei tumorale 
este scăderea imunităţii. La un organism cu o imunitate 
bună nu apar probleme, dar un organism cu imunitate 
scăzută este predispus la o creștere a patologiei rino-
sinuzale. Un alt factor care determină o scăderea  imu-
nităţii cu creștere frecvent în ultimii ani este stresul. O 
dată cu scăderea capacităţii de apărare a organismului 
există riscul declanșării apariţiei unor procese tumorale. 
Patologia oncologică este în foarte mare creștere și, ca 
să închei cu o întrebare care mă frământă de mult timp 
– mă uit la ceea ce se întâmplă în lume în oncologie și 
văd că, de 40-50 de ani, se fac studii de sute de miliarde 
de dolari pentru depistarea și tratamentul cancerelor și 
cu toate acestea numărul de cancere este în continuă 
creștere. Sigur, se poate spune că există o creștere a nu-
mărului populaţiei, că există un proces deîmbătrânire a 
populaţiei la nivel modial, că modalitatea de diagnostic 
precoce a evoluat considerabil cu toate acestea numă-
rul pacienţilor oncologici este în continuă creștere.  

În încheire vă rugăm să transmiteţi un mesaj colegilor 
dumneavoastră.

În primul rând, așa cum obișnuiesc să spun  este un 
congres pe care noi îl facem din suflet, eu ca președinte 
al congresului şi profesorul Codruţ Sarafoleanu, ca 
președintele Societăţii Române de Rinologie. Cole-
gii noștri participă la congres, văd nivelul medicinii 
românești comparabil cu ce fac colegii noștri din străi-
nătate și încercăm să stimulăm nivelul de pregătire prin 
cursuri instrucţionale, prin work-schopuri, prin prelegeri 
și demonstraţii operatorii. 

În general colegii tineri care participăla congresele de 
rinologie vin să deprindă tehnicile chirurgicale endosco-
pice și elemente de noutate ale patologie rinosinuzale. 
Cu siguranţă,acest Conges  va fi un prilej de bucurie, de 
întâlnire, de schimbat opinii. Insist pe cuvântul prietenie, 
pentru că, până la urmă, simţim că avem foarte mulţi 
prieteni în toată ţara şi, de aceea, toate manifestările 
desfășurate sub umbrela Societăţii Române de Rinolo-
gie vor fi un real succes. Congresul Societăţii Romane 
de Rinologie va fi cu siguranţă un nou prilej de manifes-
tare a spiritului colegial, de respect, apreciere şi priete-
nie, într-o atmosferă relaxată de sfârşit de sezon la malul 
mării. Vă aștept cu drag din tot sufletul să ne reîntâlnim 
în 4-7 septembrie la Eforie la 5-lea Congres al  Societăţii 
Române de Rinologie.
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Soluții naturale şi eficiente 
pentru combaterea tusei

Î n ciuda protocoalelor de diagnostic meticuloase şi de cele 
mai multe ori îndelungate, tusea este de multe ori refracta-
ră şi inexplicabilă. 

Majoritatea medicamentelor antitusive deprimă centrii 
respiratori, în timp ce altele, datorită antihistaminicelor din 
compoziţie, usucă secreţiile din tractul respirator, făcând ast-
fel eliminarea lor prin expectoraţie dificilă şi epuizantă pentru 
pacient. 

Un studiu recent condus în 29 de ţări europene a arătat că la 
majoritatea pacienţilor cu tuse cronică  medicaţia a avut efica-
citate limitată sau nu a avut niciun efect (57% respectiv 36%), 
doar 7% din cei implicaţi răspunzând că a fost eficientă. (1)

Un agent antitusiv ideal ar trebui să aibă o acţiune calmantă 
periferică, să nu deprime centrii respiratori şi să ajute la fluidifi-
erea şi expectorarea secreţiilor. Acest produs ar trebui să ameli-
oreze simptomele unei infecţii de tract respirator a unui copil în 
doza recomandată, fără să producă efecte adverse importante, 
precum somnolenţa, care poate influenţa ingestia de alimente şi 
lichide, şi, nu în ultimul rând, să fie uşor de administrat.

Siropul Koflet (Himalaya) are aceste caracteristici, fără 
efecte adverse. El are efect demulcent, formând o barieră pro-
tectoare la nivelul mucoasei inflamate, mucolitic şi expecto-
rant, antiinflamator, bronhodilatator, antibacterian şi antiviral, 
fiind indicat atât în tusea productivă, cât şi în cea neproductivă, 
de diferite etiologii. 

Un studiu clinic efectuat pe 50 de pacienţi cu vârste între 9 şi 
66 de ani, cu patologie respiratorie în care tusea era simptomul 
principal, cărora li s-a administrat timp de 2 săptămâni Koflet în 
doză de 10 ml de 3 ori/zi, a arătat un răspuns excelent şi bun la 
80% din pacienţi şi satisfăcător la 12% din aceştia. Doar la 8% 
nu s-a înregistrat ameliorarea simptomatologiei. (2)

Acest produs există şi în varianta recomandată persoanelor 
cu diabet zaharat – Diakof sirop.

Ca medic specialist ORL, am un bun aliat şi în pastilele de 
supt Koflet-H, care calmează tusea şi durerea determinate de 

Autor:
Dr. Iuliana 
Cristina Bânțu,
Medic primar 
ORL, Spitalul 
Clinic de Urgenţă 
pentru Copii 
“Sf. Maria”, Iaşi

Indiferent de caracterul ei, tusea reprezintă o pro-
vocare clinică şi o sursă considerabilă de morbi-
ditate fizică şi psihologică, continuând să fie cel 
mai comun simptom unic pentru care pacienţii se 
prezintă la o consultaţie.

inflamaţia gâtului, având efect antibacterian, antiviral, antifun-
gic, antiinflamator, analgezic şi anestezic local, demulcent şi o 
acţiune antitusivă periferică.

Ce determina eficacitatea produselor Koflet sirop şi 
Koflet H? Pe lângă Ocimum sanctum (Busuioc sfânt), Glycyrrhiza 
glabra (Lemn dulce) şi Adhatoda zeylanica din compoziţia si-
ropului Koflet şi Syzygium aromaticum (Cuişoare), Elettaria 
cardamomum (Cardamom), Cinnamomum zeylanicum (Scorţi-
şoară de Ceylon) din compoziţia pastilelor de supt Koflet-H, se-
cretul este mierea.

Mierea a fost folosită de secole atât pentru proprietăţile sale 
nutriţionale, cât şi pentru cele medicinale. Produsele ce conţin 
miere sunt în continuare foarte folosite nu doar în ţările în curs 
de dezvoltare, dar şi în cele foarte dezvoltate, în ciuda evoluţiei 
medicinei alopate. Beneficiile mierii sunt dovedite de numeroa-
se studii.

Un studiu Cochrane ce a inclus 6 cercetări interesând 899 de 
copii cu vârste între 1 şi 18 ani evidenţiază ca mierea reduce du-
rata tusei mai bine decât Salbutamol şi placebo şi ameliorează 
tusea mai bine decât Difenhidramina, placebo sau lipsa trata-
mentului. (3)

Recomand cu încredere, în toate tipurile de tuse, Koflet 
sirop sau Diakof sirop. Şi fac acestă recomandare pentru că 
studiile clinice efectuate cu aceste produse au indicat o eficaci-
tate semnificativ statistică în managementul tusei, pentru că nu 
au fost raportate interacţiuni medicamentoase sau alimentare, 
pentru că nu au efecte adverse sau contraindicaţii, pentru că pot 
fi administrate tuturor categoriilor de vârstă, începând cu vârsta 
de 1 an.
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Rinite alergice – cum le tratăm?

Tratamentul simptomatic: 
medicația antihistaminică şi anti-inflamatorie

Tratamentul simptomatic vizează şi controlează semnele şi 
simptomele de alergie şi trebuie luat zilnic, atâta timp cât sun-
tem expuşi la alergeni. Nu vindecă afecţiunea alergică, ci ne 
conferă controlul bolii şi nu lasă alergia să ne controleze viața.

Medicamentele din această categorie sunt decontate de casa 
de asigurări şi tratamentul este iniţiat şi monitorizat de medicul 
specialist alergolog, ORL-ist sau oftalmolog şi poate fi continuat 
de către medicul de familie, în baza scrisorii medicale emise de 
către specialist. 

Tratamentul simptomatic include:
Medicaţia antihistaminică sau antialergică care la rândul ei 

poate fi orală şi topică sau cu viză directă pe organul afectat de 
inflamaţia alergică. Antihistaminicele orale pot fi de generaţie 
veche, foarte ieftine, dar grevate de reacţii adverse cum ar fi 
somnolenţa şi creşterea apetitului. Din cauza că diminua mult 
scurgerea apoasă din nas (rinoreea) şi lăcrimarea, prin efectul 
direct pe glandele seromucoase din mucoasă, sunt contrain-
dicate la adulţii cu glaucom şi bărbaţii cu adenom de prostată. 
Antialergicele de ultimă generaţie sunt lipsite de aceste reacţii 
adverse, sunt în general bine şi foarte bine tolerate şi nonsedati-
ve. Acestea se pot administra zilnic pe o lungă perioadă de timp, 
de ordinul anilor şi la nevoie se poate creşte până la de patru 
ori doza scrisă în prospect. Medicaţia antihistaminică există şi 
sub formă apoasă, picături sau presurizată, cu aplicare directă 
în nas sau ochi şi debut rapid de acţiune pe organul ţintă.

Medicaţia anti-inflamatorie care vizează inflamaţia din 
mucoasele tractului respirator rezultată din conflictul alergen 
respirator şi anticorpii produşi de către sistemul imunitar al 
pacientului. Este non-cotizonică şi cortizonică. Medicaţia non-
cortizonică este reprezentată de către montelukast care se poate 
administra oral, la orice vârstă şi acţionează la nivelul nasului, 
sinusurilor şi bronşiilor. Medicaţia cortizonică se administrează 

în majoritatea cazurilor topic, direct pe mucoasa organelor ţin-
tă din alergie - nasul, ochii sau brosnşiile. În acest fel, se obţin 
doar efectele benefice anti-inflamatorii ale cortizonului, fără 
tot cortegiul de efecte adverse, nu puţine şi nu simple. Pentru 
a evita aceste efecte adverse de temut ale cortizonului, dozele 
şi concentraţiile de derivaţi cortizonici folosite în spay-uri sunt 
foarte mici şi pacienţii trebuie avertizaţi că vor simţi cu întârzi-
ere efectele benefice. Deci, nu disperaţi şi nu abandonaţi folosi-
rea spray-ului cu cortizon pentru rinită sau astm, chiar dacă nu 
se va desfunda nasul pe loc sau criza de astm nu se va remite! 
Ele nu acţionează pe loc, efectul apare în cel mult câteva zile, 
dar nu dau dependenţă şi nici nu atacă mucoasa, ca de exemplu 
decongestivele nasale.

Tratamentul curativ: 
vaccinare sau desensibilizarea specifică

Tratamentul cu viză curativă este reprezentat de vaccinare 
sau desensibilizarea specifică şi poate fi homeopat sau alopat. În 
ambele cazuri, sistemul imunitar este reînvăţat lecţia toleranţei 
vis-a-vis de alergenul ce a determinat boala. Sistemul imunitar  
are nevoie de circa 3-5 ani pentru a învăţa şi mai ales a ţine min-
te, posibil pentru toată viaţa, această lecţie a toleranţei. 

Cu cât vaccinarea este începută mai devreme, în primii 2-3 
ani de la debutul alergiei, cu atât este mai eficientă. De aseme-
nea, este mult mai eficientă la copii şi tineri comparativ cu adul-
ţii.

Nu există un vaccin miraculos, care să vindece mai multe 
alergii coexiste la acelaşi pacient, cu atât mai mult dacă alerge-
nii incriminaţi sunt neînrudiţi între ei.

Desensibilizarea începută la pacienţii cu rinită alergică, pre-
vine apariţia unui astm alergic şi previne, posibil, şi apariţia în 
viitor a altor sensibilizări.

Vaccinul alopat este sub formă injectabilă sau orală, cu ad-
ministrarea unor picături sau pastile sublingual. În toate cazu-
rile se începe cu o concentraţie mică, în cantitate crescătoare, 
ca apoi să se treacă la concentraţia mai mare, de întreţinere, de 
asemenea în cantitate crescătoare, până când se ajunge la doza 
de întreţinere. Doza de întreţinere în formula injectabilă se ad-
ministrează lunar, iar în cea sublinguală se administrează zilnic, 
până la încheierea a minim 3 ani de desensibilizare specifică.

Eficienţa vaccinului se evaluează în timp prin controlul ma-
nifestărilor de alergie şi a nevoii administrării tratamentului 
simptomatic. Criteriul clinic de efeicenţă este folosirea cât mai 
redusă sau deloc a medicaţiei simptomatice. Există şi un criteriu 
paraclinic - titrul sau cantitatea de anticorpi specifici împotriva 
alergenului pentru care s-a făcut desensibilizarea sau re-testa-
rea cutanată. În cele mai multe cazuri cu desensibilizare reuşita, 
cantitatea acestor anticorpi, respectiv diametrele reacţiei locale 
la testarea cutanată scad.

Tratamentul rinitelor alegice este 
de două feluri: tratamentul simpto-
matic şi tratamentul curativ.

Autor:
Dr. Claudia NECHIFOR,
medic primar Alergologie şi Imunologie Clinică
www.reginamaria.ro
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MED NI ST
diagnostic imagistic
centrul de diagnostic româno-german 
rezonanță magnetică + tomografie computerizată

Dotări clinică:
RMN AVANTO 1,5T, SIEMENS
CT Somatom Perspective 32, SIEMENS

Clinica MEDINST Diagnostic Româno-German, înfiinţată în 1996,
a fost primul centru privat de imagistică medicală deschis la București.

Fondatorul clinicii, Dr. Mircea Medrea,
are peste 30 de ani de experienţă în 

propria clinică din Baden-Württemberg, în 
Germania și în spitale din mai multe ţări.

MEDINST oferă toată gama de investigaţii
imagistice actuale și, în plus, se remarcă 

prin hiperspecializările sale în patologia sis-
temului nervos central, în patologia sânului și 

în cea musculo-scheletală.

CT • IRM Examinări speciale:
neuroimagistice:

• tractografie cerebrală și
de cordon medular cervical (DTI);
• difuzie (DWI);
• spectroscopie (MRS);
• perfuzie (PWI IRM și CT);
• SWI;
• Whole-Spine;
• angiografie (MRA și CTA);
• rs-FMRI (resting state FMRI);
• măsurători volumetrice.

cardioRM

oncologice:

• Whole-body—scanarea întregului
corp, utilă la pacienţii oncologici
în depistarea diseminării tumorilor

secundare (PET-like);
• difuzie (DWI);

• perfuzie(PWI).

angiografie:

• posibilitatea executării de 
angiografii periferice

CT și IRM și totale IRM (Whole-body)

IRM de sân

colangiopancreatografie IRM

uroRMN • uroCT

    măsurători rotuliene CT
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Maia, Alex, Vlad şi Marina –
povestea copiilor cu implant cohlear
Povestea Maiei

Venirea pe lume a Maiei ne-a adus o bucurie imensă. Maia 
este născută în 2007, iar când a împlinit 9 luni am început 
investigațiile auditive, după o vizită la medicul de familie. 

Părinții mei- bunicii Maiei sunt hipoacuzici. De aceea medi-
cul de familie ne-a sfătuit să îi testăm auzul. Am fost întâi la 
Brașov, apoi la București, apoi în Ungaria. Peste tot am primit 
același răspuns: Maia avea hipoacuzie neurosenzorială profun-
dă bilaterală. 

La început Maia a refuzat să poarte protezele auditive și am 
fost nevoiți să facem logopedie și recuperare fără ca ea să poată 
auzi și fără rezultate în privința dezvoltării limbajului. Am în-
ceput să ne întâlnim cu persoane implantate cohlear, am vorbit 
cu ele, le-am ascultat poveștile și văzând rezultatele lor ne-am 
hotărât să facem implantul. Am ajuns la București la audiolog, 
care ne-a explicat beneficiile implantului cohlear și care ne-a 
ajutat să intrăm în legătură cu clinica ORL unde am și operat-o 
pe Maia în anul 2013. Acum Maia este elevă la o școală normală 
și are rezultate bune.

Ambițioasă și hotărâtă, este dornică să învețe lucruri noi. Ne 
bucurăm că am făcut operația de implant cohlear, fără de care 
nu ar fi reușit să se integreze în învățământul de masă. 

Povestea lui Alex, fratele Maiei
Alexandru Mihai este fratele Maiei. Cu Alexandru povestea a 

fost cumva diferită și drumul mai ușor, pentru că eram oarecum 
pregătită după experiența trăită alături de Maia. După naștere 
am făcut screening-ul auditiv, iar când Alex a făcut 8 luni am 
fost la clinica ORL din Cluj, unde ni s-a confirmat și pentru el di-
agnosticul de hipoacuzie neurosenzorială profundă bilaterală.

Alex a fost implantat tot cu implant cohlear MED-EL la vârsta 
de 1 an și 9 luni, la Iași, de către doamna doctor Luminița Rădu-
lescu, iar activarea implantului a avut loc o lună mai târziu, în 
București, la cabinetul Audiologos din București.

După 9 luni de la operație a început să spună primele cuvin-
te. Acum, ne uimește vorbind în propoziții elaborate și ne bu-
curăm să observăm cum evoluează în fiecare zi. Este un băiețel 
sociabil și curios.

Vlad, minunea noastră 
(poveste de Ștefania, mama lui Vlad)

Am descoperit că Vladuț nu aude atunci când avea 11 luni. 
Vestea a căzut ca un trăsnet, diagnosticul de hipoacuzie neuro-
senzorială bilaterală profundă a schimbat întreaga noastră vizi-
une asupra viitorului lui Vlăduț.

Am făcut primul pas pe acest drum al recuperării auditive 
protezându-l bilateral, însă această procedură nu l-a ajutat su-

ficient, iar în toamna anului 2014 am reușit, cu ajutorul unor 
oameni deosebiți, să-l implantăm pe urechea dreaptă cu im-
plant cohlear Synchrony, produs de compania austriacă MED-EL. 
Am ales acest implant pentru că permite efectuarea de RMN 
cu 3 Tesla fără a fi nevoie de o altă operație pentru extragerea 
magnetului și ne-am gândit că Vlăduț are mulți ani înainte, în 
care este foarte probabil să fie în situația de a avea nevoie de 
un RMN. De asemenea, implantul cohlear MED-EL are cel mai 
lung lanț de electrozi dintre cele existente, ceea ce înseamnă că 
stimulează toată cohleea și că auzul este mai natural.

Ziua activării a fost primul pas pe un drum pe care doar în-
drăzneam doar să visăm. Astfel, prim multă logopedie, cu efor-
tul și implicarea întregii familii, am reușit să-l introducem pe 
Vlăduț în această minunată lume a sunetelor.

A doua intervenție, pentru a doua ureche, a fost făcută la 2 
ani și 8 luni și ne-a motivat și mai mult să luptăm pentru ca lu-
mea lui Vlăduț să devină lumea reală cu toate elementele aces-
teia.

Din experiența mea, vă pot spune că se poate, însă aveți ne-
voie de determinare, mobilizare, răbdare și cu siguranță rezul-
tatele vor apărea.

Povestea Marinei (Georgeta, mama Marinei)
Mă numesc Georgeta și sunt mama a doi copii minunați. La 

nașterea primului meu copil am simțit o bucurie nemărginită, 
chiar dacă am avut emoții, născând prematur o fetiță cu greu-
tate foarte mică. 

Când Marina avea 1 an și 3 luni am observat că nu reacționa 
la sunetele jucăriilor preferate, ci doar la zgomote foarte puter-
nice. Atunci m-am îngrijorat cu privire la sănătatea ei.

Am fost la medicul neonatolog și i-am spus ceea ce obser-
vasem. El mi-a spus că în general copiii prematuri reacționează 
mai greu decât cei născuți la termen. Acest răspuns nu m-a 
liniștit și am continuat căutările. Abia la vârsta de 2 ani și 7 luni 
un medic ORL-ist i-a pus diagnosticul de hipoacuzie neurosen-
zorială profundă bilaterală.

Marina a început să poarte proteze auditive și să facă logope-
die bazată pe labiolectură. Rezultatele au început încet să apară.

De abia în anul 2016 Marina a avut ocazia să facă o operație 
de implant cohlear. Acest lucru a fost inițial cu sprijinul unei 
echipe multidisciplinare din București: logoped, audiolog, 
doctor. Doamna doctor chirurg Luminița Rădulescu a realizat 
operația de implantare cohleară la Spitalul de Recuperare din 
Iași, readucând sunetele în viața copilului meu.

Cu ajutorul implantului de la MED-EL, Marian poate auzi 
clar toate sunetele muzicii, râsul copiilor, ciripitul păsărilor – 
toate acestea se citesc în fericirea de pe chipul Marinei!
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Formațiune tumorală 
osteomatoasă 
fronto-orbitară dreaptă

Autor:
Dr. Bogdan MOCANU bogdan@drmocanu.ro
Medic primar ORL, Doctor în Științe Medicale, BRAIN 
Institute din cadrul Spitalului Monza 

Pacienta C.M., în vârstă de 42 de ani, se prezintă la spital 
pentru cura chirurgicală a unei formațiuni tumorale oste-
omatoase de sinus frontal drept extinsă la nivelul orbitei. 

Tabloul clinic include asimetrie orbitară cu exoftalmie inferola-
terală oculară dreaptă și afirmativ fenomene de diplopie.

Examenul clinic ORL și examenele imagistice complementa-
re (CT, RMN sinusuri paranazale) pun în evidență o formațiune 
tumorală osteogenică a sinusului frontal drept, protruzivă în un-
ghiul supero-intern al orbitei, extinsă medial către sinusul frontal 
stâng.

 

 

l Sub protecția antibioticelor și al hemostaticelor, se inter-
vine chirurgical și se practică abordul extern al sinusului frontal 
drept, printr-o incizie de aproximativ 4 cm la nivelul liniei sprân-
cenoase drepte, cu recoltarea unui grefon osos de la nivelul pere-
telui anterior al sinusului frontal, cu ajutorul frezei diamantate.

l Se expune formațiunea tumorală osteomatoasă care ocupă 
în totalitate cavitatea sinusală frontală dreaptă, se extinde către 
sinusul frontal controlateral și către orbita dreaptă, creând presi-
une pe atmosfera celulo-grasoasă periorbitară la nivelul unghiu-

lui supero-intern OD. Formațiunea este intens aderentă la nivelul 
peretelui sinusal postero-superior. Aceasta prezintă două zone 
de consistență diferită.

l Se realizează ablația macroscopică completă a formațiunii, 
cu trimiterea piesei către examenul histopatologic.

l Se realizează repermeabilizarea comunicării nazo-frontale 
prin abord endoscopic la nivelul fosei nazale drepte.

l Hemostază eficientă cu Gelaspon și Surgicell; nu este nece-
sar tamponament nazal anterior.

l Refacerea planurilor prin aplicarea grefonului osos prelevat 
de la nivelul peretelui anterior sinus frontal drept fixat în 3 punc-
te prin punți și șuruburi Stryker din titan biocompatibile/com-
patibile RMN. Sutură în două planuri: profundă fasciomusculară 
și intradermică. Aplicare de bandă adezivă Steri-Strip la nivelul 
inciziei.

l Lavajul foselor nazale cu Cathejel.
 

 

Ziua 1 postoperator, pacienta efectuează CT sinusuri parana-
zale de control care certifică ablația completă a formațiunii.

Pacienta se externează la 48 de ore postoperator.
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Unit-uri ORL complet echipate şi fotolii ORL

Vestibulogie & Endoscopie
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Management Spitalicesc

Pedală  
wireless

Panou
 

Sistem  
video & software 

ED500 ED200

ED420

ED510

USB 3.0

Echipament pentru diagnosticare 

Cameră
FULL HD EVS ED
1400 3.2 Mpixeli, 
conexiune UBS 3.0

EYECON MEDiCaL distribuitor exclusiv în România al produselor

l   Fotolii ORL pentru 
examinare și mici in-
tervenţii

l   Fotolii ORL cu struc-
tură solidă, acope-
rită cu forme din 
plastic termoformat, 
pentru un aspect 
plăcut;

l   Capacitate de până 
la 200 kg, asigurând 
stabilitate și sigu-
ranţă;

l   Modelele de vârf 
oferă și poziţia Tren-
delenburg, utilă în 
micile intervenţii 
chirurgicale;

l   În funcţie de model, 
înălţimea și toate 
segmentele sunt re-
glabile electric prin 
intermediul unui pa-
nou de comandă;

l   Topul și braţele ca-
pitonate și acoperi-
te cu scai lavabil, 34 
de nuanţe de culori 
disponibile, din care 
10 metalizate.

l  Unit-uri compacte, ergonomi-
ce, prevăzute cu roţi pivotante 
(pentru a asigura o mobilitate 

sporită), independente de orice 
sursă de lumină;

l  Structură metalică solidă, vop-
sită în câmp electrostatic, rezis-
tentă la zgârie turi;

l Braţ articulat cu 
consolă de susţinere 
cu până la 4 piese de 
mână și display elec-

tronic pe consolă, cu funcţie de 
afișaj al parametrilor;
l    Sistem de aspiraţie cu compre-

sor cu o capacitate de până la 
70l/min, cu recipient pentru 
colectare;

l    Sistem de insuflaţie, cu posibi-
litate de acţionare la pedală, cu 
pornire/oprire la ridicarea pie-
sei de mână din suport;

l    Modul de spălături auriculare, 
cu încălzirea apei la 37°C, și re-
zervor de 2 litri;

l  În funcţie de model, unit-ul 
poate fi echipat cu suport pen-
tru microscop de examinări și 
suport pentru monitor LCD 
pentru vizualizarea imaginilor 
de la camera de videoendo-
scopie;

l  Surse de lumină LED cu co-
nexiune pentru cablu cu fibră 
optică sau pentru endoscop/
fibroscop.

* În funcţie de varianta aleasă a 
unit-ului, se pot pune diverse ac-
cesorii necesare diagnosticării și 
tratamentului în domeniul ORL.
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timișoara, judeţ timiș, România
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office@eyeconmedical.ro

chișinău
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Of. 1427, chișinău, Rep. moldova

tel.: +373 22 99 60 10
Fax: +373 22 99 60 11

office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.ro | www.eyeconmedical.md
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Ce spun părinții

”Povestea fetiței noastre despre deficiența de 
auz începe la vârsta de aproape 4 ani când a făcut 
otite seroase repetate. Deși am mers de urgență la 
medici în momentul în care am constatat că auzul 
fetiței era diminuat, vindecarea nu a fost conform 
așteptărilor noastre, probabil datorită tratamen-
tului neadecvat. Lunile treceau, iar noi nu vedeam 
îmbunătățirea situației, nici chiar după operația de 
polipi care, spuneau medicii, era cauza diminuării 
auzului. După 1 an și jumătate de investigații am 
ajuns, în sfârșit, pe mana unui medic competent, 
care ne-a dat un diagnostic clar: hipoacuzie neuro-
senzorială bilaterală medie, asta însemnând că era 
prea târziu pentru a se mai face ceva pentru recupe-
rarea auzului, nervul auditiv fiind afectat. Singura 
soluție a rămas protezarea. Am ajuns, acum 2 ani 
la această firmă unde am găsit personal calificat, 
implicat și dedicat care ne-a dat toate informațiile 
cu privire la aparatele auditive, ne-a consiliat și 
sprijinit mai ales pe parcursul primelor luni. Fiind 
vorba de un copil de 5 ani am avut nevoie de mai 
multe reglaje. Astfel, după 2 ani de folosire a apa-
ratelor, ne declarăm mulțumiți de evoluția fetiței, 
care folosește cu drag aparatele și le consideră uti-
le. Recomandăm tuturor părinților să acționeze cât 
mai repede pentru a depista, remedia sau trata ori-
ce deficiență de auz. În acest sens, se pot adresa cu 
încredere personalului Audiolux, cărora le mulțușim 
și pe această cale.”

” Îmi amintesc cu strângere de inimă ziua când am 
pășit pragul AUDIOLUX: deznădăjduită, bulversată, 
cu inima plină de durere. În mintea mea răsunau cu-
vintele medicului: copil hipoacuzic, copil hipoacu-
zic… Acel copil era al meu… Atunci a intrat în viața 
noastră dra Ileana Purghel, care, cu promptitudine, 
cu profesionalism și cu vorbe bune ne-a primit fără 
nicio programare să ne aline durerea. A fost o după-
amiază lungă, în care, cu muuultă răbdare, Ileana 
ne-a răspuns la obiect la toate întrebările noastre, 
ne-a dat sfaturi sincere, în interesul bunei dezvoltări 
a fetiței noastre. Nu am simțit nicio urmă de interes 
financiar în recomandările de protezare a fetiței, 
ceea ce e mare lucru. Gama de aparate auditive este 
largă, putând acoperi orice nevoie. Alegerea a fost 
a noastră, iar Ileana ne-a ghidat în cel mai mic de-
taliu pentru o protezare potrivită a fetiței noastre. 
Trebuie să menționez răbdarea și talentul ei de a 
lucra cu copiii. Mara a răspuns excelent în relația cu 
ea, a îndrăgit-o și ceea ce e cel mai important, Ilea-
na a făcut-o să accepte aparatele auditive de prima 
dată, a făcut-o să înțeleagă că fac parte din viața ei 
și cât de mult o ajută în tot ceea ce face. De atunci 
a trecut mai bine de un an. Mara s-a acomodat ex-
celent cu noile ei “urechiușe”, comportamentul d-rei 
Ileana Purghel de la AUDIOLUX nu s-a schimbat cu 
nimic față de noi: ne primește cu aceeași prompti-
tudine de fiecare dată când avem nevoie, ne ascul-
tă multitudinea de întrebări cu aceeași răbdare, ne 
dă răspunsuri bine fondate, reglajele sunt făcute cu 
multă acuratețe, ne oferă întotdeauna soluții potri-
vite nevoilor ei, o primește pe Mara cu o îmbrățișare 
și cu zâmbetul pe buze. Și toate acestea… gratis! Nu 
neg că există aparate auditive performante și la alți 
furnizori din domeniu, dar asta nu e de ajuns pentru 
un hipoacuzic, mai ales copil. Mult mai importante 
sunt reglajele de calitate, relația care se leagă între 
el și audiolog, arta de a-l face să răspundă corect și 
cu acuratețe la audiograme. AUDIOLUX ne-a căștigat 
încredearea și noi suntem liniștiți că urechiușele 
fetiței noastre sunt pe mâini bune! Vă multumim!”
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Hipoacuzia

A uzul reprezintă unul dintre simţurile fundamentale 
ale omului. Un fenomen care capătă o amploare din 
ce în ce mai mare în întreaga lume, în special datorită 

creşterii nivelului de zgomot la care suntem expuşi în mediul 
înconjurător, este pierderea auzului. Pierderea auditivă afectea-
ză aproximativ 10% din populaţia globului. În prezent, în lume 
sunt mai mult de 500 de milioane de oameni cu un anumit grad 
de hipoacuzie, iar numărul lor este într-o continuă creştere de 
la un an la altul. 

Alterarea funcţiei auditive produce tulburări în orientarea 
pacientului în mediul înconjurător, dar mai ales dificultăţi de 
comunicare cu semenii. Scăderea auzului nu este de fapt o boa-
lă, ci un simptom ce poate avea cauze multiple: dopul de ceru-
men, corpi străini introduşi în conductul auditiv extern, otitele, 
afectări izolate ale timpanului (perforaţia timpanului, inflama-
ţia acestuia=miringită),obstrucţia tranzitorie a trompei lui Eus-
tachio în cursul unor infecţii intercurente de tract respirator, 
traumatisme (lovituri peste ureche, sărituri în apă, traumatisme 
craniene etc.), boli infecţioase - virale, bacteriene, parazita-
re (zona zoster, oreion, scarlatina, toxoplasmoza, sifilis, SIDA, 
etc.), accidente vasculare cerebrale ischemice, administrarea de 
medicamente ototoxice (Gentamicina, Amikacina, Kanamicina) 
etc. Pierderea de auz fiziologică, datorată înaintării în vârstă, 
este cel mai întâlnit tip de pierdere de auz şi poartă numele de 
presbiacuzie.

Hipoacuziile se impart în trei categorii: de transmisie, de per-
cepţie (neurosenzoriale) şi mixte.

Hipoacuziile de transmisie se datorează unei transmisii de-
ficitare a sunetului de la exterior către urechea internă şi pot 
avea cauze nenumărate: începând cu simplul dop de cerumen, 
până la otita medie. Uneori o simplă şi banală vizită la un doctor 
ORL-ist poate rezolva problema, dar alteori e mai complicat. La 
acest capitol se incadrează şi o patologie mai specială: otoscle-
roza - o boală ereditară, caracterizată prin rigidizarea lanţului 
osicular (ciocan-nicovală-scăriţă) din urechea medie.

Hipoacuziile de percepţie sunt determinate de afectarea ure-
chii interne sau a nervului auditiv.

Hipoacuziile mixte presupun atât un deficit de transmisie al 
sunetelor, cât şi unul de percepţie.

Cum se manifestă hipoacuzia?
O astfel de afecţiune nu trece neobservată nici de către per-

soana afectată, nici de către familie. Majoritatea pierderilor de 
auz apar în mod gradual, astfel încât simptomele sunt adesea 
dificil de recunoscut. Se poate să începeţi să creşteţi volumul 
televizorului sau să le cereţi celorlalţi să se repete.

Atunci când auzul dumneavoastră începe să slăbească, tin-
deţi să uitaţi cum sună anumite lucruri. Începeţi să trăiţi într-o 
lume mai liniştită, fără a fi conştienţi de faptul că pierdeţi din 
vedere o parte din sunete - precum sunetul ploii sau cântecul 
păsărilor. Poate fi timpul pentru a consulta un specialist în do-
meniul auzului dacă experimentaţi una dintre următoarele pro-
bleme: 
l  Oamenii vă par că mormăie;
l  Trebuie să vă concentraţi pentru a auzi atunci când cineva 

vorbeşte sau şopteşte;
l  Vă este dificil să auziţi pe cineva ce vă strigă din spate sau din 

altă cameră;
l  Trebuie să priviţi mai îndeaproape buzele vorbitorului pentru 

a urmări conversaţia;
l  Urmărirea unei conversaţii este dificilă atunci când vă aflaţi 

într-un grup de persoane, de exemplu la o întâlnire, în biseri-
că sau în timpul prelegerilor;

l  Trebuie să creşteţi volumul televizorului sau al radioului;
l  Aveţi probleme în a auzi cu claritate telefonul;
l  Aveţi dificultăţi de auz la teatru, cinematograf sau în alte si-

tuaţii;
l  Este dificil să auziţi în medii zgomotoase, de exemplu într-un 

restaurant sau în maşină;
l  Aţi început să vă limitaţi activităţile sociale datorită dificultă-

ţii de auz şi de comunicare;
l  Familia, prietenii sau colegii sunt nevoiţi adesea să se repete.

Soluţia? Medicul specialist! Uneori se găseşte o soluţie de 
tratare a cauzei care a dus la instalarea hipoacuziei - în cazul hi-
poacuziilor tranzitorii apărute în cursul unor boli, alteori pier-
derea de auz nu poate fi reabilitată. În acest caz, singura cale de 
restabilire a pragului de auz normal şi de reintegrare în societate 
este protezarea auditivă. Astăzi, tehnologia modernă a evoluat 
extrem de mult, aparatele auditive putând oferi atât unui copil, 
cât şi unui adult un nivel maxim de confort fonic. Protezele au-
ditive, altădată de mărimi mari şi destul de inestetice, au ajuns 
azi la dimensiuni mult reduse, fiind de multe ori greu de ob-
servat de către persoanele din anturajul pacientului protezat. 
Variantele intraauriculare sunt frecvent alese de către pacienţii 
tineri. Este extrem de important ca protezarea să se facă la timp 
şi în mod corect, cu un aparat cât mai performant, capabil să 
redea calităţile naturale ale sunetelor. În cazul copiilor, depis-
tarea imediată a hipoacuziei este de o importanţă covârşitoare, 
scăderea auzului putând duce, în lipsa unor măsuri de reabilita-
re, la tulburări de comportament, instalarea unor deficienţe în 
dezvoltarea neuro-psihică şi intelectuală, precum şi probleme 
în asimilarea şi dezvoltarea limbajului.

www.romsound.ro

„Dacă nu vezi te izolezi de lucruri. Dacă nu auzi te izolezi de oameni”.
(Immanuel Kant)



Testare  GRATUITĂ  a auzului
Consiliere pentru probleme de auz
Service pentru aparate

Aparate auditive
Unic reprezentant  OTICON  și  BERNAFON  din România
Puncte de lucru în mai multe localităţi din ţară
Contract cu toate CAS-urile
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Otita medie acută

Voi insista asupra primei având în vedere frecvenţa cres-
cută, importanţa tratamentului şi severitatea complicaţiilor.

Ce este otita?
• infecţie la nivelul urechii care netratată corect poate duce 

la complicaţii severe, dificil de tratat;
• apare cel mai frecvent ca şi o complicaţie a unei infecţii 

de căi respiratorii superioare de tipul rinofaringitei acute sau 
adenoiditei acute/adenoiditei cronice acutizate;

• infecţia urechii se produce prin trompa lui Eustachio 
fiind favorizată de anatomia acesteia care la sugar şi co-
pilul mic are o conformaţie “imatură” fiind mai scurtă şi 
mai largă şi avănd o dispoziţie orizontală permiţând  astfel 
microbilor din nas și guriţă să ajungă cu uşurinţă la nivelul 
urechii.

Spaţiul din spatele timpanului reprezintă urechea medie; 
în condiţii normale secreţiile de la acest nivel se elimină prin 
trompa lui Eustachio; în cazul unei infecţii la acest nivel se 
acumulează lichid în care microbii de la nivelul nasului se 
multiplică, justificând astfel pe deplin utilizarea antibiotice-
lor;

În unele situaţii datorită presiunii crescute a lichidului, se 
perforează timpanul cu eliminarea unor secreţii purulente, 
moment în care durerea dispare, determinându-i frecvent pe 
părinţi să nu mai solicite un consult medical.

De cine e produsă?
Sunt 3 bacterii mai frecvente implicate în apariţia otitei:
• Streptococcus pneumoniae – aproximativ 30% din ca-

zuri;
• Haemophilus influenzae – în jur de 25% din cazuri;
• Moraxella catarahalis – 15% din cazuri. Mult mai rar 

este vorba despre Streptococcus pyogenes (sub 5%), Pseudo-
monas aeruginosa iar în aproximativ 20% nu se poate identi-
fica prezenţa unei bacterii.

Care sunt factorii favorizanți?
• vârsta mică (bebeluşi, copii mici, datorită particularităţi-

lor anatomice);

Autor:
Dr. Delia CHIRA,
medic specialist 
pediatru
www.pediatrucluj.ro

• copiii născuţi prematur sau cu deficite imune; sexul mas-
culin; malformaţii la nivelul guriţei sau nasului; distrofia; ex-
punerea copiilor la fumatul pasiv; lipsa alimentaţiei naturale; 
alimentarea în poziţie culcată a copilului; răceala, năsuc în-
fundat; colectivitate; fraţi, surori cu infecţii de căi respiratoa-
re; infecţii repetate ale căilor respiratorii superioare; prezenţa 
adenoiditei cronice; factori alergici; se discută şi despre o pre-
dispoziţie genetică care favorizează acumularea de lichid la 
nivelul urechii medii şi care, în contextul unei infecţii banale 
se poate infecta;

Cum se manifestă?
În funcţie de vârstă manifestările sunt uşor diferite, bebe-

luşul şi copilul mic neputând comunica. În general febra este 
un simptom constant însă sunt şi cazuri când aceasta lipseşte.

1.Bebeluşii:
• agitaţie, indispoziţie, plâns incontrolabil, ţipete, frecarea 
capului de pernă;
• refuzul alimentaţiei; consecutiv cu stagnarea în greutate 
sau chiar pierdere în greutate şi apariţia pericolului deshi-
dratării cu atât mai important cu cât vârsta este mai mică;
• febră; perturbarea somnului; vărsături, diaree; convulsii 
febrile.
2. Copiii mai mari: simptomatologia este mai bine contu-

rată iar micii pacienţi pot comunica, deseori arătând cu de-
getul sau prinzându-se de urechiuşe; febra este de asemenea 
un simptom destul de frecvent; zgomote, pocnituri la nivelul 
urechii, senzaţie pulsatilă sau de ureche înfundată, senzaţie 
de plenitudine; otalgie sau otoree; ameţeli, ataxie; stare gene-
rală alterată. Pe lângă această simptomatologie pot coexista 
manifestările infecţiei respiratorii care de fapt a generat afec-
tarea otică: obstrucţie nazală, rinoree muco – purulentă; tuse; 
conjunctivită.

Se impune tragerea unui semnal de alarmă în ceea ce pri-
veşte evoluţia otitei după câteva zile, poate să apară o ameli-
orare spontană cu regresia febrei şi dispariţia durerii însă cu 
exteriorizarea unei secreţii purulente la nivelul urechii care 
apare după perforarea timpanului.

Aceasta nu trebuie considerată o vindecare ci o compli-

Otita este una din cele mai frecvente infecţii în 
perioada copilăriei, în apariţia sa fiind incriminate 
atât bacteriile cât şi viurşii. Până la vărsta de 3 ani 
peste 90% din copii au avut cel puţin un episod 
de otită. În funcţie de segmentul afectat, sunt mai 
multe tipuri de otită: medie (cea mai frecventă), 
externă (frecventă la copiii ce practică înotul- “otita 
înotatului”) şi internă.
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caţie care poate determina cronicizarea cu apariţia în timp a 
altor manifestări de tipul hipoacuzie sau chiar surditate, in-
fecţii severe de tipul meningitei, abcesului cerebral, otomas-
toidita sau chiar infecţie generalizată– septicemie.

Cum se diagnostichează?
În general se suspicionează o infecţie otică la un copilaş ce 

prezintă de câteva zile o răceală simplă care se agravează prin 
persistenţa sau reapariţia febrei după o perioadă de afebrili-
tate, alterarea stării generale şi prezenţa durerilor la nivelul 
urechii.

Diagnosticul de otită trebuie confirmat de un medic spe-
cialist ORL chiar dacă este suspicionat de către medicul de 
familie sau pediatru. Medicul ORL va examina urechea co-
pilului cu otoscopul cu ajutorul căruia va evalua membrana 
timpanului care de cele mai multe ori apare roşie, inflamată, 
bombată iar în situaţia în care secreţiile au fost eliminate se 
observă o membrană flască, lipsită de culoare, perforată.

Cum se tratează ?
a) regim igieno dietetic: consum crescut de lichide: ceaiuri, 

sucuri de fructe, supe de legume; căldură locală; atmosferă 
umedă în casă pentru a favoriza desfundarea năsucului evita-
rea fumatului în casă, nu numai în camera copilaşului.

b) tratament etiologic  (împotriva cauzei declanşatoare): 
Vindecarea unei otite poate să se realizeze şi în absenţa trata-
mentului antibiotic prin perforarea membranei timpanului şi 

eliminarea lichidului infectat. Dar, în acest caz există un risc 
major de complicaţii: vindecare cu sechele, supuraţii cronice, 
afectarea în timp a auzului.

c) tratament simptomatic pentru febră, durere, nas înfun-
dat, pentru calmarea durerilor se pot administra antialgice, 
antiinflamatorii pe guriţă (sau picături la nivelul urechilor); 
picături în năsuc/aerosoli pentru desfundarea acesteia şi a 
trompei lui Eustachio.

Complicații:
Cronicizrea infecţiei cu apariţia în timp a HIPOACUZIEI 

sau chiar a SURDITĂŢII cu afectarea ulterior a performanţe-
lor şcolare; meningită, encefalită, abces cerebral otomastoi-
dita; septicemie.

Cum putem preveni?
A. Prin evitarea factorilor favorizanţi: alimentaţie na-

turală; evitarea alimentării în poziţie culcată a copilaşului; 
evitarea fumatului; tratamentul corect al oricăror infecţii res-
piratorii superioare; evitarea locurilor aglomerate, a spaţiilor 
închise şi neventilate, precum şi evitarea contactului cu per-
soane infectate; copilaşii bolnavi, răciți, chiar cu forme bana-
le, nu trebuie să frecventeze colectivitatea pănă la vindecarea 
completă.

B.  Vaccinarea: împotriva Streptococului pneumoniae şi 
împotriva Haemophilus doi dintre cei mai frecvenţi germeni 
implicaţi în apariţia otitelor.
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INTRODUCERE
Neoplasmul regiunii centrale a feţei, la copii şi adulţi, de diverse 

tipuri histologice, poate avea localizare la nivel tegumentar, 
cartilagiile piramidei nazale, oase nazale proprii, sinusurile 
anterioare şi posterioare ale feţei, orbită, ochi şi endocranian şi 
se poate extinde la organele craniene din jur, dar şi cu metastaze 
la distanţă.

Postoperator pacientul poate, prin pierderile mari de 
substanţă, să rămână cu sechele şi un aspect fizic ce nu-i permite 
să ducă o viaţă normală în familie şi societate.

Reconstrucţia protetică îi vine în ajutor pacientului în situaţiile 
în care redarea înfăţişării normale nu se mai poate realiza prin 
metode obişnuite.

Material şi metodă-silicon medical elastomer, inventat în 
1960 (de către Prof.Dr I.Branemark) coloranţi, adezivi, implante 
şi magneţi din titaniu. Implantul din   titaniu nu este toxic sau 
alergic şi poate rămâne în corp, toată viaţa.

TEHNICA - asemănătoare cu cea dentară, acum și 3D preluarea 
de amprentă cu silicon de amprentare, sau alginat, realizaea 
machetei din ceară, probarea la pacient, colorarea siliconului și 
relizarea protezei propiu-zise prin polimerizarea la cald. Se obțin 
proteze asemănătoare de normal, ușoare, bine tolerate de corpul 
uman, nefiind toxice sau alergice, cu o bună integrare în regiunea 
anatomică respectivă.
COMPLICAțII locale foarte puține: iritație, micoze, necroză cu 
pierderea implantelor, fie prin evoluția afecțiunii de bază sau prin 
igienă și condiții necorespunzătoare de utilizare.

Există și o intolerață imunologică care în final la respingerea 
protezei, mai ales în cazul fixării cu implante din titaniu.

Tratamentul protetic al 
colmplicațiilor neoplasmului 
regiunii centrale a feței

FIXAREA se poate face cu adezivi speciali foarte bine tolerați de 
corpul uman sau cu implante și minimagneți titaniu.
ROLUL acestor proteze este psihologic, estetic, uneori funcțional 
(respirație, masticație, vorbire), educație și în socializare.
SCOP: creșterea calității vieții pacienților.

CAZuISTICĂ PERSOnALĂ

1. NEOPLASM DE PIRAMIDĂ NAZALĂ la o pacientă de 66 
ani, cu reconstrucție cu silicon medical și fixare pe ochelari. 

Rezultate bune, estetice, psihologice și în socializare. Rol funcțio-
nal în respirație, somn odihnitor.
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2. NEOPLASM ARIPĂ NAZALĂ, la un bărbat de 61 de 
ani, cu extindere la nivelul piramidei nazale și palat 

dur (jumătatea anterioară). I s-a confecționat pentru palatul 
dur anterior un obturator dentar cu dinți, proteză dentară 
inferioară, pacienta fiind aproape edentată. Din silicon medical 
i s-a reconstruit o piramidă nazală fixată de obturatorul dentar 
cu implante și magneți din titaniu, superior fixare de ochelari.  
 au fost foarte bune, estetice, psiohologice, socializare-o bună 
integrare în familie și societate, dar și funcționale, poate vorbi, 
hidrata, mesteca-alimenta, respira și un somn odihnitor.

     

3. EXTINDERE NEOPLASM SINUS MAXILAR la orbită cu 
exenterație de glob ocular la femeie cu reconstrucție de pereți 

orbitari cu silicon medical, cu gene nas și ochi din acrilat. Rol estetic, 
psihologic și în socializare. Mascare cu ochelari, de preferat heliomați.

     

4. ANOFTALMIE POSTOPERATORIE - după extensie în 
orbita de tumoră de celule etmoidale la un bărbat de 57 

de ani. Reconstrucție cu glob din acrilat, de mărime, culoare, 
asemănător cu celalt ochi normal, fixat prin retenție naturală în 
orbita respectivă. Rol estetic, psihologic și în socializare.

     

5. NEOPLSM SINUS MAXILAR STÂNG, la o femeie de 54 
ani, cu extindere în orbită cu exenterație glob ocular și 

exteriorizare cu distrugerea peretelui exterior genian jumătatea 
superioară. S-a confecționat o proteză complexă cu silicon 
medical pentru reginea geniană, orbită + glob ocular din acrilat 
cu gene naturale fixate cu adeziv medical și camuflare cu ochelari 
heliomați rezultate bune estetice, psihologice, și în socializare.

     

6. NEOPLASM MAXILAR DREPT cu distrugerea peretelui 
exterior maxilar, cu invadare de orbită homolaterală și 

exenterație glob ocular la un bărbat 68 ani, cu distrgere palat 
dur, jumătatea anterioară. S-au reconstruit zonele respective 
cu silicon medical, cu fixare de glob ocular cu gene naturale și 
mascare cu ochelari, proteză dentară inferioară pentru o bună 
ocuzie cu un obturator maxilar superior cu dinți. Rezultate 
estetice foarte bune, psihologice și în socializare, dar și 
funcționale prin obturatorul dentar, rol în respirație, fonație, 
masticație=alimentație, hidratare.
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7. NEOPLASM DE CELULE ETMOIDALE LA COPII, cu 
exenterație  de orbită și glob ocular. Reconstrucție protetică 

cu silicon medical și glob ocular, cu gene naturale, rol estetic, 
psihologic și în socializare. Mascare cu ochelari.

CONCLUZII.
Tratarea complicațiilor neoplasmului regiunii centrale a feței 

se poate realiza în condiții și rezultate foarte bune prin folosirea 
RECONSTRUCȚIEI PROTETICE   oro-maxilo-faciale, cu evitarea 
pentru pacient a stresului operator și anestezic, cu rezultate foarte 
bune estetice, psihologice, în socializare și uneori funcționale în 
respirație, fonație, hidratare, masticație.

Siliconul medical, implantele și magneții din titaniu sunt 
foarte bine tolerate li rezultă proteze ușoare, cu o bună integrare 
în anatomia feței pacientului.

Rezultatele obținute asigură creșterea calității vieții 
pacienților, care vor duce o viață aproape de normală în familie 
și societate.

Practic, nici un pacient nu trebuie să părăsească o unitate 
medicală fără o integritate anatomică și funcțională, cât mai 
aproape de normal, printr-o activitate în echipă a medicilor 
de diverse specialități, chirurg generalist, oncolog, medic 
orlist, oftalmolog, medic ati, chirurgie buco-maxilofacial, 
neurochirurg, chirurg plastician, medic pediatru, psihiatru, 
logoped, medic pediatru, medic familie și medic protezist, 
totul spre bine pacientului.
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Abordarea patologiei benigne a 
sinusului maxilar prin metoda 
de sinusoscopie la copii 

Rezumat 
Sinusoscopia, metodă modernă de diagnostic şi tratament 

în patologia benigna a sinusurilor maxilare, a început să fie fo-
losită în Clinica ORL pediatrie începând cu anul 2001. În total 
sub supraveghere s-au aflat 64 copii cu formaţiuni chistice a 
sinusurilor maxilare cu vîrsta cuprinsă între 9 şi 18 ani, refrac-
tari la tratamentul analgetic. Lucrarea reprezintă experienţa 
clinicii cu privire la rezolvarea patologiei respective a sinusului 
maxilar prin metoda de sinusoscopie, uşor suportata de către 
pacient. 

Actualitatea 
Chirurgia endoscopică, ca o nouă abordare chirurgicală a 

sinusurilor paranazale, constituie imperativul principal în al-
goritmul de tratament al sinuzitelor paranazale recidivante 
şi cronice, rezistente la tratamentul conservator. De-a lungul 
timpului, sinusurile paranazale, prin poziţiile sale relativ “as-
cunse” în etajul mijlociu al feţei pînă la baza craniului, precum 
şi prin rolul său “strategic” în patologia rinosinuzală, a suscitat 
interesul multor anatomişti şi medici. Dificultăţile de inves-
tigare şi vizualizare a sinusurilor paranazale au fost depăşite 
prin introducerea metodelor imagistice (radiografii standard, 
tomografie computerizată, rezonanţă magnetică nucleară), 
cît şi prin metodele de examinare endoscopică [1, 2, 3]. În di-
agnosticul bolilor rinosinuzale, endoscopia oferă următoarele 
avantaje: o vedere superioară şi o evaluare mai precisă a leziu-
nilor, claritate perfectă datorită utilizării fibrelor optice, posi-
bilitatea înregistrării video în scop didactic sau de reevaluare a 
intervenţiei respective, explorarea amplă şi completă a leziunii 
datorită supleţii şi mobilităţii foarte mari a sistemelor cu fibră 
optică şi a instrumentarului [7].

 Chirurgia endonazală are o istorie bogată. Fondatorul ei 
I.Mikulicz, în anul 1886 a făcut publică metoda endonazală de 
deschidere a sinusului maxilar prin meatul nazal mijlociu. În 

1923 G.Boeninghaus şi M.Hajek au publicat rezultatele cercetă-
rilor de instalare a unei comunicări largi dintre sinusul maxilar 
şi fosele nazale la nivelul meatului nazal mijlociu. În anul 1892 
E.Zuckerkandl a propus deschiderea sinusului maxilar prin 
meatul nazal mijlociu. Autorul a menţionat însă riscul sporit 
de leziune a peretelui orbitei. Prima endoscopie a sinusului 
maxilar a fost efectuată de A.Hirschmann (1903), utilizând cis-
toscopul modificat şi adaptat la condiţiile de investigaţie ale 
sinusului menţionat.

Metoda aplicată de A.Hirschmann avea doar scop diagnos-
tic şi consta în introducerea endosinuzală a instrumentului 
explorator printr-o alveolă dentară a unui canin în prealabil 
extras. Diametrul 225 endoscopului folosit era de 5 mm, iar 
drept sursa de lumină era folosit un bec de dimensiuni reduse 
plasat în vîrful instrumentului. Drept cale de acces în sinusul 
maxilar era utilizară fosa canină sau meatul inferior. M.Maltz 
a propus termenul de ”sinusoscopie” pentru procedeul prin 
care, cu un instrument optic, se explorează interiorul sinusu-
lui maxilar [8]. 

Mai târziu E.Spielberg (1922) a propus o nouă variantă de 
examinare endoscopică a sinusului maxilar – prin orificiul 
efectuat în peretele lateral al meatului nazal inferior. În con-
tinuare s-au întreprins cercetări orientate spre aplicarea en-
doscopiei sinusului maxilar prin endoscopul introdus pe cale 
diameatică. 

În 1993 Ю.А.Устьянов a efectuat un studiu comparativ re-
feritor la endoscopia sinusului maxilar prin fosa canina şi prin 
meatul nazal inferior. Autorul a ajuns la concluzia că sinuso-
scopia întreprinsă prin peretele anterior al sinusului maxilar 
este mai sigură şi mai simplă [9]. Detaliat endoscopia nazală a 
fost abordată în lucrările fundamentale ale lui W.Messerklinger 
(1978) şi W.Draf (1978). W.Messerklinger (1970), considerat as-
tăzi “părintele” chirurgiei endoscopice, primul a descris abor-
dul endoscopic al peretelui nazal lateral, creînd conceptul de 
chirurgie endoscopică sinuzală funcţională (FESS). 

Abordul chirurgical minim invaziv, este ghidat endoscopic 
şi centrat pe spaţiile naturale tranziţionale ale ostiumurilor 
sinusurilor anterioare. Acesta reprezintă conceptul chirurgiei 
funcţionale endoscopice minim invazive a sinusurilor para-
nazale. Termenul de „funcţional” implică conservarea struc-
turilor anatomice ale foselor nazale şi ale peretelui lateral. 
Avantajele acestui tip de chirurgie este hemoragia minimă, 
edemul postoperator redus, îngrijiri postoperatorii minime, 
posibilitatea practicării “chirurgiei de o zi” [6, 9]. Conceptul 

Autori:
Dr. Mihail MANIUC, Dr. Polina ABABII, 
Dr.Lucian DANILOv
Catedra Otorinolaringologie a USMF „N.Testemiţanu” 
Clinica Otorinolaringologie SCR de copii „Em.Coţaga





OTORINOLARINGOLOGIE40

ARTICOLE DE SPECIALITATE

W.Messerklinger, conform căruia, schimbările patologice ale 
mucoasei sinuzale vor dispărea după îmbunătăţirea drenajului 
şi aerării sinusurilor nu se constată clinic, mai ales cînd este 
vorba despre procesele polipoase şi chisturi. 

În ultimii ani termenul de chirurgie minim-invazivă se bu-
cură de popularitate masivă în unele domenii chirurgicale. Se 
presupune înlăturarea ţesutului patologic modificat cu trau-
matism minimal al ţesuturilor sănătoase, mai ales a mucoasei 
şi pielii, cruţarea mecanismelor funcţionale şi de apărare ale 
structurii anatomice abordate chirurgical. Acest acces asigură 
reducerea morbidităţii postoperatorii şi micşorarea perioadei 
de reabilitare [4, 5]. Progresul acestui tip de chirurgie a devenit 
posibil datorită dezvoltării tehnicii endoscopice şi videoen-
doscopice, efectuate sub controlul imaginii videoendoscopice 
afişate la monitor. 

În zilele noastre, rezolvarea pe cale endoscopică a pacienţilor 
cu suferinţe rinosinusale este realizată pe scară largă, în toate 
clinicile ORL din lume, înlocuind în numeroase situaţii, tehnica 
deschisă, clasică. În Republica Moldova, această metodă a fost 
introdusă iniţial în Clinica ORL Pediatrie a SCRC “Em. Coţaga” în 
anul 1994, metoda de sinusoscopie a fost implimentată în 2001. 

În cele ce urmează vă vom prezenta experienţa clinicii noas-
tre cu privire la intervenţiile chirurgicale endoscopice realizate 
la nivelul sinusului maxilar. 

Scopul 
Cele menţionate ne-au determinat să realizăm un studiu, 

în care urma să determinăm căile de optimizare ale diagnos-
ticului şi tratamentului chirurgical endoscopic al patologiei 
benigne sinusului maxilar la copii. Material şi metode Studiul 
a cuprins 64 (100%) pacienţi cu vîrste cuprinse între 9-18 ani 
internaţi în secţia ORL a SCRC „Em. Coţaga” în perioada ani-
lor 2006-2009 pacienţi care au fost diagnosticaţi cu afecţiuni 
ale sinusurilor maxilare în special chisturi maxilare şi au fost, 
ulterior, operaţi pe cale endoscopică – sinusoscopie. Analiza 
repartiţiei după sexe a arătat că 36 (56,2 %) din bolnavi sunt 
de gen masculin, iar 28 (43,7 %) de gen feminin. Aşadar, o dife-
renţă statistic semnificativă după parametrul dat X²= 1,43, P> 
0,05 nu s-a constatat. În funcţie de vârstă, toţi pacienţii au fost 
repartizaţi în 2 grupe. Grupa I (9-13 ani) a fost formată din 25 
(39 %) pacienţi şi a II (14-18ani) din 39 (61%). Cei mai 226 mul-
ţi copiii aveau vîrste cuprinse între 14-18 ani – 39 (61%). După 
parametrul de vârstă, loturile de pacienţi se deosebeau intre ele 
veridic P <0,05.

Examinarea clinico-instrumentală a pacienţilor a inclus: 
cercetarea anamnezei, investigarea clinică generală şi otorino-
laringologică, teste funcţionale, examenul endoscopic endo-
nazal, examenul imagistic - computertomografic etc. Căile prin 
care se poate realiza evaluarea stării sinusului maxilar sunt 
reprezentate de fosa canină, antrostomia prin meatul inferi-
or, antrostomia prin meatul mijlociu sau abordarea sinusului 
prin fistula oro-antrală. Abordul chirurgical aplicat la pacienţii 
lotului de studiu a fost reprezentată întotdeauna de fosa cani-
nă, situată între canin şi primul molar. Peretele anterior al si-

nusului maxilar, la acest nivel, a fost perforat cu ajutorul unui 
trocar, cu atenţie, executând uşoare mişcări de rotaţie în jurul 
axului. Trocarul a fost poziţionat în porţiunea superolaterală 
a fosei canine, direcţia trocarului fiind spre zona medială (un-
ghiul intern al ochiului). După aspirarea sângelui din cavitatea 
sinusală, examinarea pereţilor sinusului maxilar s-a realizat 
cu ajutorul endoscoapelor Karl Storz de 0°, 30°, 70°. Trocarul 
a fost apoi centrat pe formaţiunea chistica sinuzală. Interven-
ţiile chirurgicale endoscopice s-au efectuat cu ajutorul unor 
micropense fine intrasinuzale, de dimensiuni adaptate troca-
rului. Intervenţiile chirurgicale au fost efectuate sub anestezie 
generală. 

Rezultate şi discuţii
 Pacienţii luaţi în studiu s-au prezentat pentru următoarele 

simptome:cefalee 100% din cazuri, sub diferite forme: dureri 
craniene difuze, dureri sau senzaţie de plenitudine la nivelul 
proiecţiei sinusului maxilar afectat; obstrucţie nazală unilate-
rală, intermitentă sau permanentă. Radiografia craniană sim-
plă a permis întotdeauna vizualizarea chistelor de retenţie şi 
a corpilor străini, ceea ce se corelează cu literatura de specia-
litate [5,7]. 

Examenul computertomografic este indispensabil în identi-
ficarea afectării sinuzale, dificil de diagnosticat la examenul ri-
noscopic, endoscopic sau uneori la examenul radiologic clasic. 

Studiul imagistic s-a efectuat în 2 planuri axial şi coronal, 
pe un sistem de computertomografie Siemens Somatom Emo-
tion Duo. Fineţea structurilor osoase care constituie scheletul 
nazal şi a sinusurilor paranazale necesită cupe fine şi de înaltă 
rezoluţie. 

Caz clinic: 
Pacientul N. în vârstă de 16 ani, a fost internat în Clinica ORL 

pediatrie. Acuzele care au determinat prezentarea copilului la 
medic ORL au fost cefalee fronto-maxilară pe stânga şi rino-
ree mucoasă din partea fosei nazale stângi. Simptomatologia 
apăruse în urmă cu mai mult de tri luni de zile cu o evoluţie 
trenantă, fără să cedeze la anangetice. 

Examenul clinic ORL – în limite normale. 
Examenele hematologie – în limite normale. 
Imaginea CT- scanner – prezenţa unui chist de retenţie la 

nivelul sinusului maxilar stâng. Se intervine pe cale endosco-
pică şi se realizează marsupializarea chistului prin sinusosco-
pie. 

Evoluţia postoperatorie este favorabilă, pacientul fiind ex-
ternat în ziua următoare. Controlul CT – scanner efectuat 
postoperator evidenţiază un uşor edem al mucoasei sinusale 
la nivelul peretelui intersinuso-nazal cu dispariţia formaţiu-
nii chistice. Rezolvarea endoscopică a chistelor de retenţie, 
a polipilor şi a corpilor străini de la nivelul sinusului maxilar 
prezintă avantaje incontestabile [8, 10, 12]. Până la apariţia chi-
rurgiei endoscopice, abordarea sinusului maxilar prin metoda 
Caldwell-Luc reprezenta singura posibilitate de rezolvare a pa-
tologiei de la acest nivel. 
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Dezavantajele metodei sunt bine cunoscute [2]:
Incidente şi accidente intraoperatorii: 

l  hemoragii prin: arteriole intraosoase cu ocazia deschiderii 
peretelui anterior; lezarea arterei maxilare prin efracţia pe-
retelui posterior, 

l  realizarea unor căi false prin efracţia peretelui posterior cu 
leziuni în fosa pterigo-palatină sau infratemporală sau a pe-
retelui superior cu leziuni orbitare,

l  lezarea canalului lacrimo-nazal ca urmare a efectuării unei 
comunicări intersinuso-nazale prea înalte, 

l  la nivelul orbitei se pot întâlni: traumatisme ale musculaturii 
oculare extrinseci cu instalarea consecutivă a unei diplopii, 
traumatisme ale globului ocular ce pot merge până la ceci-
tate,

l  lezarea pachetului vasculo-nervos suborbitar prin neidenti-
ficarea sa sau neprotejarea sa în timpul intervenţiei chirur-
gicale, ceea ce duce la hemoragie intraoperatorie şi creează, 
postoperator, nevralgii suborbitare, 

l  la nivelul planşeului sinusului maxilar este posibilă lezarea 
rădăcinilor dinţilor sau a nervului alveolar superior. 

Complicaţii postoperatorii imediate: 
l  faciale: edem genian, echimoză sau emfizem subcutanat la 

nivelul obrazului,
l  tumefacţia geniană marcată datorită infiltraţiei anestezice, 

tamponamentului cavităţii sinusale sau tracţiunii violente 
excitate de depărtătoare în cursul intervenţiei chirurgicale, 

l  parestezii ale nervului suborbitar, consecinţa lezării acestuia 
intraoperator sau, uneori, a tracţiunii acestuia în timpul ope-
raţiei, 

l  diplopie prin leziuni ale conţinutului orbitar sau prin prezen-
ţa unui hematom orbitar, 

l  exoftalmie, 
l  cecitate. 

Complicaţii postoperatorii tardive: 
l  nevralgii suborbitare persistente sau hiperestezia regiunii 

suborbitare prin includerea nervului sau a emergenţelor sale 
în ţesutul cicatricial realizat, 

l  stenoza căilor lacrimale prin lezarea canalului lacrimo-nazal, 
l  rinita atrofică consecutivă chiuretării intempestive cu lezi-

uni extinse ale peretelui intersinusonazal, 
l  persistenţa supuraţiei prin chiuretarea incompletă a leziu-

nilor osteitice sau a mucoasei patologice sau prin neglijarea 
etmoiditei de însoţire, 

l  închiderea prematură a drenajului sinusonazal, 
l  fistule oroantrale datorită osteitei de la nivelul rebordului al-

veolar, persistenţei supuraţiilor, 
l  traumatizarea rădăcinilor dentare, 
l  nevralgii maxilare prin lezarea fosei pterigomaxilare, 
l  complicaţii septice ale fosei infratemporale prin lezarea pe-

retelui posterior al sinusului maxilar; 
l  vindecare deficitară a inciziei de la nivelul fosei canine cu 

instalarea unei fistule; 

l  mucocel la nivelul sinusului operat; 
l  complicaţii excepţionale: periostita arcadei orbitare, flegmon 

al obrazului, osteomielita maxilarului superior. 
Pe de altă parte, spitalizarea pacientului care a suportat o 

intervenţie de tip Caldwell-Luc este mult mai lungă – 5-7 zile 
postoperator, comparativ cu o singură zi postoperator în cazul 
intervenţiei endoscopice. Incidentele şi accidentele ce pot apă-
rea în cursul sinusoscopiilor sunt reprezentate de: hemoragie 
prin interceptarea unei arteriole intraosoase, lezarea nervului 
suborbitar, lezarea nervului alveolar inferior, lezarea muguri-
lor dentari. 

Complicaţiile postoperatorii: edem genian, echimoză sau 
emfizem subcutanat la nivelul obrazului, discrete parestezii 
geniene [1]. Intervenţia chirurgicală a constat, în cazul chiste-
lor de retenţie, în marsupializarea lor sub control endoscopic. 
Postoperator, pacienţii nu au acuzat dureri sau parestezii ge-
niene. Controlul imagistic efectuat postoperator reprezintă o 
dovadă a eficienţei intervenţiilor endoscopice sinusale. 

Concluzii 
Abordarea endoscopică a patologiei benigne a sinusului ma-

xilar, prezintă avantaje deosebite: traumatism minim fiind un 
abord cruţâtor, scurtarea duratei de spitalizare a pacientului, 
costuri reduse, absenţa nevralgiilor sau paresteziilor geniene 
postoperatorii. Sinusoscopia poate fi folosită şi pentru preleva-
rea materialului bioptic în cazul leziunilor suspecte. Interven-
ţia chirurgicală este de scurtă durată, se poate realiza în condi-
ţii optime şi sub anestezie locală, acest aspect fiind important 
în cazul pacienţilor vârstnici. 
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Epistaxisul

S ângerarea nazală - denumită epistaxis - reprezintă scurge-
rea prin fosele nazale de sânge rosu, proaspăt, “picătură cu 
picătură”. 

Sângerarea poate fi observată dinr-o singură nară sau din am-
bele concomitent; poate apare intermitent, în cantităț mici, iar în 
cazuri severe poate fi extrem de abundentă și chiar cataclismică.

Sângerarea nazală are o diversitate mare de cauze atât locale 
de natură ORL cât și de ordin general-apărând în diverse boli sis-
temice, uneori ca și prim simptom.

Dintre cauzele locale ale epistaxisului se pot aminti: „petele” 
vasculare, deviații de sept nazale, existența de corpi străini intra-
nazali, creste” nazale importante, formațiuni tumorale endona-
zale, tumori ale sinusurilor, etc.

Din grupul afecțiunilor generale care includ epistaxisul în 
tabloul clinic general fac parte, printre altele: reacțiile advese la 
diverse medicamente (de obicei anticoagulante), hipertensiunea 
arterială, ateroscleroza, boli endocrine, cardiopatii, boli renale, 
boli hepatice,  boli hematologice benigne sau maligne, deficitul 
diverselor substante din organism (boli carențiale), etc.

Copiii, dar și adulții, pot prezenta sângerări nazale, prin micile 
leziuni pe care și le produc prin grataj digital la nivelul mucoasei 
nazale, aceasta fiind foarte friabilă și extrem de  vascularizată.

După examinarea clinică a pacientului, pentru stabilirea dia-
gnosticului bolii care a declanșat epistaxisul, specialistul poate 
indică efectuarea unor analize de laborator și investigații speci-
fice (ex. radiografii, endoscopii ale tractului repirator superior, 
tomografii computerizate, RMN, etc). 

De asemenea, în multe cazuri medicul specialist ORL - solici-
tă efectuarea de consulturi interdisciplinare- în cazul suspiciunii 
existenței unor boli sistemice, unele deosebit de grave, care se 
manifestă prin sângerări nazale.

Tratamentul epistaxisului trebuie să fie local, general și cauzal. 
Local, se realizează compresia nazală prin tamponament nazal, 
eventual completat prin administrare injectabilă de substanțe 
hemostatice; poate fi indicat și tratament antibioterapic general, 
pentru a preveni infectarea secrețiilor nazale stagnante.

În cazul în care bolnavul a pierdut o cantitate însemnată de 
sânge, este necesară chiar transfuzia, aceasta compensând volu-
mul sanguin pierdut, având totodată și efect hemostatic. În ca-
zuri severe, se efectuează ligături ale vaselor (maxilară, jugulară, 
carotidă) ca singură modalitate de a stopa un epistaxis abundent 
recidivant.

Având în vedere toate aceste motive pacienții trebuie să cu-
noască faptul că la apariția unei sângerări nazale trebuie să se 
prezinte la consultul ORL de specialitate pentru a se stabili boala 
declanșatoare și a primi tratamentul adecvat medical sau chirur-
gical.

Afectiunile generale care au ca și manifestare clinică epis-
taxisul vor fi investigate și tratate de către medicii aparținând 
specialităților adecvate fiecărei boli.

Sângerarea nazală - denumită epis-
taxis - reprezintă scurgerea prin fo-
sele nazale de sânge rosu, proas-
păt, “picătură cu picătură”. 

Autor:
Dr. Maria BEURAN, Şef lucrări UMF "Carol Davila" Bucureşti, 
Medic primar ORL, Doctor în Ştiinţe Medicale; Spital Clinic 
Colţea; Centrul Medical Mediclass Bucureşti





OTORINOLARINGOLOGIE46

ARTICOLE DE SPECIALITATE

Estezioneuroblastom rinosinusal 
combinat cu secreție 
paraneoplazică de vasopresină 
– rezolvare endoscopică minim 
invazivă. PREZENTARE DE CAZ

V ă descriem un caz foarte rar de estezioneuroblastom secre-
tant de vasopresină, cu hiponatremie concomitentă. Lipsa 
unei colaborări interdisciplinare până la momentul prezen-

tării a dus la o evoluţie îndelungată a bolii (5 ani) fără o conduită te-
rapeutică adecvată. Particularitatea cazului constă în complexitatea 
pluridisciplinară, raritatea acestuia punând în dificultate corelarea 
hiponatremiei cu patologia tumorală precum şi imposibilitatea unui 
abord endoscopic exclusiv transnazal al unei tumori maligne extin-
se în sinusul frontal datorită potenţialului hemoragic şi a riscului de 
rezectie incompletă.

Pacienta S.E. în vârstă de 23 de ani, cunoscută cu SIADH (sin-
drom idiopatic caracterizat prin exces de vasopresină şi hiponatre-
mie concomitentă), diagnosticat în 2012 într-un serviciu medical 
din Danemarca, cu suplimentare orală de sodiu (3cp/zi) şi restricţie 
hidrică până la un aport maxim de 700 ml pe zi, se prezintă pentru 
obstrucţie nazală cronică preponderent stânga, progresivă şi din ia-
nuarie 2017 – episoade de epistaxis anterior stâng. Examenul clinic 
şi endoscopic ORL, precum şi examenele imagistice complementare 
(CT/RMN) stabilesc diagnosticul de formaţiune tumorală etmoid an-
tero-posterior stâng extinsă la sinusurile maxilar şi frontal stâng, cu 
încărcare intensă postcontrast, diametrul cranio-caudal de 35mm.

Pacienta efectuase încă din anul 2015 un examen RMN cranioce-
rebral pentru explorarea lojei hipofizare în contextul SIADH, în care 
se putea vizualiza cu uşurinţă patologia tumorală rinosinusală, însă 
examenul ORL efectuat la acea dată a stabilit diagnosticul de polipo-
ză nazală unilatera l – fig. 1

fig. 1: 
examen RMN 
craniocerebral cu 
substanță de 
contrast efectuat 
în anul 2015

Examenul pentru reevaluare endocrinologică (Doamna Dr. Simona 
Jercălău – Brain Institute, Spitalul Monza) ridică suspiciunea unei secreţii 
ectopice paraneoplazice de ADH, contrazicând astfel diagnosticul de SIA-
DH stabilit în urmă cu 5 ani. Coroborarea cu diagnosticul ORL, cu exame-
nele imagistice şi cu literatura de specialitate (20 de cazuri descrise în lume 
până în anul 2014) stabilesc diagnosticul prezumptiv de estezioneuroblas-
tom etmoidal stâng extins fronto-maxilar secretant de vasopresină (sta-
dializare Kadish – grup b) şi se decide efectuarea intervenţiei chirurgicale 
endoscopice transnazale în scop diagnostic şi curativ (fig. 2).

fig.2: Examen RMN 
craniocerebral cu 
substanță de contr-
rast efectuat preope-
rator

În cursul intervenţiei chirurgicale (14.06.2017), s-a rezecat formaţiu-
nea tumorală etmoidală şi extensia din sinusul maxilar cu ajutorul opti-
cilor cu angulaţie variabilă EndoCameleon (100-900). Se constată lipsa 
invaziei la nivelul lamei ciuruite şi a laminei papiracee stângi. Sângera-
rea intraoperatorie abundentă la nivelul originii formaţiunii tumorale 
(peretele lateral al canalului nazo-frontal stâng) şi limitele abordului 
endoscopic (această etapă a intervenţiei s-a efectuat exclusiv sub vizu-
alizare de 700 şi 900), în lipsa acordului informat al pacientei pentru un 
abord pe cale externă au dus la întreruperea intervenţiei chirurgicale 
pentru reevaluarea cazului. Cauterizare monopolară cu radiofrecvenţă 
10-25W, cauter-aspirator maleabil/angulat. Hemostaza eficientă, nu a 
fost necesar tamponament anterior.

RMN cu substanţă de contrast efectuat postoperator confirmă exis-
tenţa unei restanțe tumorale cu un volum de aprox. 10% din volumul 
tumoral iniţial, situată în canalul nazofrontal stâng şi în sinusul frontal 
stâng (fig. 3).

fig.3: RMN postopera-
tor: restanta tumorala 
localizata in canalul 
nazofrontal stg
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La câteva ore postoperator, s-a suprimat restricţia hidrică şi s-a 
scăzut aportul de sodiu per-os de la 3cp la 1 cp./zi, natremia la limita 
inferioară a normalului, însă nu a permis însă renunţarea completă la 
aportul suplimentar de sodiu. Examenul Hp şi IHC postoperator sta-
bilesc diagnosticul de estezioneuroblastom low-grade, secretant de 
ADH, Ki67 10%. Consultul oncologic stabileşte posibilitatea începerii 
unui tratament polichimioterapic combinat cu radioterapie conforma-
ţională IMRT, ca alternativă la cura chirurgicală cu viza de radicalitate. 
În cele din urmă însă pacienta acceptă un abord pe cale externă şi se 
decide reintervenţia chirurgicală la 4 săptămâni faţă de prima operaţie.

Se practică un abord minim invaziv endoscopic pe cale combinată: 
transnazal şi pe cale externă printr-o incizie de 25mm în linia sprance-
noasa stânga. În acest fel, am reuşit să practicăm o hemostază eficientă 
utilizând optici şi instrumentar la 00. Se realizează o breşă cu diame-
trul de 20mm în peretele anterior al sinusului frontal stâng şi se expune 
polul superior intrasinusal al tumorii prin vizualizare cu optică de 00 
şi 300. Abordul polului inferior al restanței tumorale s-a efectuat utili-
zând optică angulată la 700 şi 900 şi instrumentar angulat.

Se ablează macroscopic complet formaţiunea tumorală, frezarea 
zonei de implantare tumorală (tavan etmoidal – perete lateral al cana-
lului nazofrontal stâng) şi cauterizarea acesteia în scop oncologic şi he-
mostatic (radiofrecvenţă, monopolar, fulguraţie 7-10W) – fig 4.

fig 4: a – control en-
doscopic transnazal 
la finalul interventi-
ei; b – control endo-
scopic extern – canal 
nazofrontalr

Refacerea conturului osos de la nivelul peretelui anterior al sinu-
sului frontal stâng prin fixarea unei plăcuțe din titan biocompatibil şi 
sutură intradermică cu fir resorbabil Vicryl 5.0; SteriStrip. Hemostază 
intraoperatorie eficientă, nu necesită tamponament anterior.

CT cu substanţă de contrast efectuat la finalul intervenţiei confirmă 
rezectia completă a tumorii (fig. 5)

fig.5:  control CT craniocerebral postoperator final

Imediat postoperator se suprimă aportul extern suplimentar de so-
diu. Timpul de înjumătăţire al vasopresinei fiind de numai 20 de minu-
te, normalizarea natremiei s-a constatat rapid postoperator.

Ultimul consult oncologic, coroborat cu imagistică postoperatorie 
şi constantele biologice (natremia cu valori stabile între 140-145mmol/
litru la un aport hidric normal), stabilesc oportunitatea temporizării ra-
dio şi chimioterapiei, orice recidivă tumorală putând fi suspectată prin 
scăderea sodiului seric pe care pacienta îl va controla lunar. În acest caz, 
sodiul seric poate fi considerat un adevărat „marker tumoral”.

Există cazuri selectate în care un abord combinat transnazal şi pe 
cale externă reprezintă cea mai bună atitudine terapeutică, păstrând 
totuşi o caracteristică minim invazivă a intervenţiei.
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Privire critică asupra 
antibioticelor „vechi şi noi” 
folosite în infecţiile 
bacteriene în patologia ORL

În consecinţă, îngrijirea lor impune sistemului medical cos-
turi ridicate, în special pe seama cazurilor care necesită spi-
talizare. Această situaţie impune, de asemenea, stabilirea 

unei atitudini terapeutice adaptate, particularizate şi care să poa-
tă fi iniţiată rapid.

De altfel, terapia etiologică a supuraţiilor ORL întâmpină  pro-
bleme majore, precum:
a)  Adesea, etiologia supuraţiilor sferei ORL nu este cunoscută; si-

tuaţia poate fi explicată prin dificultăţile reale de a realiza un 
diagnostic microbiologic (sensibilitate scăzută a metodelor re-
zistente, dificultăţi în a stabili dacă germenele identificat este 
patogen sau colonizează tractul rinosinuzal) sau în urma unor 
analize cost/eficienţă care susţin renunţarea la un asemenea 
demers, mai ales în cazurile uşoare sau medii;

b)  principalii germeni implicaţi au o rezistenţă în creştere la an-
tibiotice; 

c)  rezistenţa germenilor la antibiotice agravează prognosticul su-
puraţiilor din zona ORL.
Rezultatele benefice ale tratamentelor cu antibiotice sunt în 

mare măsură întunecate astăzi de schimbarea ecologiei micro-
biene, prin apariţia „germenilor de spital” rezistenţi parţial  sau 
total la antibioticele uzuale sau „de rezervă”.
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"Carol Davila" 
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Apariţia infecţiilor cu germeni „oportunişti” implicaţi în infec-
ţiile nosocomiale a determinat descoperirea şi producerea a noi 
antibiotice „de excepţie”, recent introduse în practică. Acestea, 
din  ce în ce mai eficiente, dar şi din ce în ce mai costisitoare, pun 
probleme la aplicarea lor în terapie. Pentru a beneficia de virtuţi-
le noilor antibiotice, acestea trebuie bine cunoscute şi folosite pe 
criterii ştiinţifice sau, măcar, raţionale.

Tipul şi incidenţa bacteriilor generatoare de infecţii în sfera 
ORL nu s-au modificat semnificativ în ultimele 5 decenii. Din pă-
cate însă rezistenţa la antibiotice a crescut progresiv.

Bacteriile cel mai des implicate, în ordinea descrescătoare a 
frecvenţei, sunt: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influ-
enzae, Moraxella catarrhalis, bacteriile anaerobe, Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pyogenes, bacilii gram-negativi.

Mult mai rar sunt implicaţi fungii, această etiologie fiind întâl-
nită mai ales la pacienţii imunodeprimaţi.

Antibioticele se împart în „familii” (clase) înrudite clinic: beta-
lactamine (cu subgrupele peniciline, cefalosporine, carbapeneme, 
monobactami); aminoglicozide; glicopeptide; macrolide, pseudo-
macrolide şi lincosamide; rifampicina şi alte antibiotice antistafilo-
cocice; tetracicline şi cloramfenicol; fluorchinolone; alte chimiote-
rapice (sulfamide şi cotrimoxazol; nitrofurani şi imidazoli).

Patologia supuraţiilor ORL constituie o problemă 
importantă de sănătate publică, deoarece:
•  incidenţa este extrem de ridicată;
•  este cea mai frecventă cauză de prezentare la 

medic în SUA;
•  evoluţia poate fi uneori severă, reprezentând 

15-20% din cazurile internate în spitalele mari 
din SUA, în mare măsură din cauza  creşterii 
ponderii tulpinilor rezistente la antibiotice pen-
tru germenii frecvent implicaţi.
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1. BETALACTAMINE 
1.1 Peniciline (penami) cu 6 grupe principale

Penicilinele G,V şi-au restrâns mult indicaţiile, rămânând an-
tibiotice de „primă intenţie” în infecţiile cu Streptococcus pyoge-
nes de grup A, Streptococcus Milleri, în infecţiile meningococice, 
în infecţiile cu coci gram-pozitivi  anaerobi, actinomicoză, plăgi 
suprainfectate.

Deoarece pneumococii, gono coii şi stafilococii au dezvoltat re-
zistenţă la penicilina G, ea nu mai este antibioticul de „primă in-
tenţie” în infecţii determinate de aceste bacterii. Totuşi, pentru 
tulpinile care şi-au păstrat sensibilitatea, Penicilina G rămâne an-
tibioticul cel mai activ (este necesară demonstrarea sensibilităţii).

Peniciline antistafilococice (denumite peniciline M - după Me-
ticilina „capul de serie”) sunt reprezentate de Oxacilină, Cloxaci-
lină, şi Nafcilină.

Au indicaţie exclusivă de „primă intenţie” în infecţiile cu sta-
filococi aurii şi epidermidis producători de penicilinaze, dar me-
ti-S sunt inactive în infecţiile determinate de stafilococii meti-R.

Aminopenicilinele (peniciline A) reprezentate de Ampicilină şi 
Amoxicilină au rămas antibioticele „de primă intenţie” în infecţiile 
cu Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes, Proteus mirabilis.

Carboxipenicilinele (penicilinele antipioceanic) – Ticarciclina, 
singura rămasă în uz, este folosită în sepsis.

 Asocieri de betalactamine cu inhibitori de betalactamaze: aci-
dul clavulanic, sulbactamul şi tazobactamul, iar combinaţiile cu 
betalactamine sunt reprezentate de: amoxicilina+acid clavulanic 
(Coamoxiclav,  Augmentin, Amo xiclav): 

•  ampicilină+sulbactam (Unasyn, Sultamicina),
•  ticarciclina+acid clavulanic (Timentin,  Claventin),
•  piperacilini +tazobactam (Tazobac, Tazocilline).

Asocierea de betalactamine cu inhibitori de betalactamaze a 
reprezentat un mare progres al antibioticoterapiei infecţiilor cu 
germeni mutlirezistenţi (nozocomiale), lărgind spectrul de acţi-
une al penamilor asupra majorităţii tulpinilor producătoare de 
betalactamaze.

1.2  Carbapenemele reprezintă un grup important de betalacta-
mine.

„Capul de serie” - Tienam are un spectru ultralarg cuprinzând 
bacterii gram-pozitive şi gram-negative, aerobe şi anaerobe (in-
clusiv pioceanic şi enterococ, dar nu şi stafilococi meti-R).

Meropenemul, cu spectru asemănător Tienamului, are o mai 
bună difuziune în LCR, având în plus indicaţie în meningitele cu 
germeni sensibili.

1.3 Monobactamii - Aztreonam este o betalactamină cu acţiune 
antipioceanic şi antiaerobi nosocomiali. 

1.4 Cefalosporinele 
Toate cefalosporinele sunt inactive pe enterococ („oaia nea-

gră”), stafilococul meti-L şi pe listerii. Larga utilizare în practica 
terapeutică (adesea excesivă) a cefalosporinelor din primele 3 ge-
neraţii a condus la selecţionarea de mutante rezistente.

2. AMINOGLICOZIDELE
Reprezintă a doua „familie” de antibiotice cu largă utilizare în 

practica terapeutică. Sunt active pe bacili gram-negativ, inclusiv 
pioceanic, moderat active pe cocii gram-pozitiv, fiind total inacti-
ve pe anaerobi, pneumococ şi treponeme.

3. MACROLIDELE 
Cele „naturale”: eritromicina, spiramicina sunt mai rar folo-

site, fiind depăşite de cele semisintetice („noi”), claritromicina 
(Klacid, Fromilid) şi azitromicina (Sumamed).

4. GLICOPEPTIDELE 
Vancomicina a fost reconsiderată în ultimii ani, preparatele 

actuale, purificate şi mai puţin nefrotoxice devenind indispen-
sabile în infecţiile nosocomiale grave survenite în serviciile de 
terapie intensivă.

5. RIFAMPICInA ŞI ALTE AnTISTAFILOCOCICE „DE REZER-
VĂ”- pe lângă rolul de antituberculos major au în plus acţiune 
bactericidă pe stafilococii meti-S şi meti-R.

6. TETRACICLINELE sunt din ce în ce mai rar folosite, multe 
bacterii iniţial sensibile devenind rezistente, fiind contraindicate 
în pediatrie şi la femeia gravidă.

7. CLORAMFENICOLUL rămâne alternativa terapeutică în me-
ningita pneumococică şi în abcesele cerebrale cu anaerobi.

8. FLUORCHINOLONELE în prezent sunt rar folosite.

9. SuLFAMIDELE ŞI COTRIMOXAZOLuL în prezent sunt tot 
mai rar folosite.

10. IMIDAZOLII sunt foarte activi în infecţiile cu bacterii anaero-
be şi pe unele protozoare.

CONCLUZII
Ca o consideraţie finală, putem aprecia că domeniul antibio-

ticoterapiei infecţiilor bacteriene în sfera ORL nu a fost marcat, 
în ultimele decenii, prin achiziţii spectaculoase de molecule noi. 
În schimb, fenomenul creşterii rezistenţei germenilor la antibio-
ticele  „vechi” şi „noi” a fost, este şi va rămâne îngrijorător. „Când 
prescrie antibiotice, creierul medicului trebuie să fie ca un bulion 
de cultură pentru semne de întrebare.”

Pentru evitarea „pierderii” antibioticelor clasice şi a celor nou-
apărute, trebuie evitate o serie de erori: lipsa diagnosticului clinic 
sau/şi bacteriologic, indicaţii nejustificate, alegeri greşite ale anti-
bioticului sau ale asocierilor, abuzul de prescrieri profilactice etc.

(Bibliografia se află la AUTOR)






