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Detection of anti-HMGCR antibodies can aid in the diagnosis of  
idiopathic inflammatory myopathies (IIM) 

•  Anti-HMGCR antibodies are myositis specific autoantibodies  
often identified in isolation1, 2

•  HMGCR is the pharmacological target of statins, a class of  
lipid-lowering mediations used in combination with diet and  
exercise to aid in cardiovascular disease prevention

•  Anti-HMGCR antibodies have been associated with, but  
not limited to, statin exposure and immune-mediated  
necrotizing myopathy (IMNM), a subtype of IIM3

•  Anti-HMGCR antibodies can help stratify statin patients with  
self-limited myopathy vs. patients with statin-associated IMNM  
who often require aggressive immunosuppressive therapy4

QUANTA Flash® HMGCR
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Conf. univ. dr. Adrian-Costin Bighea
• Președinte Societatea Română 
  de Reabilitare Medicală

În perioada 2-5 octombrie 2019, specialitatea Reabilitare Medicală va 

îmbrăca haine de sărbătoare, deoarece orașul Cluj va fi gazdă pentru cel 

de-al 42-lea Congres Naţional Anual de Reabilitare Medicală, manifestare 

ce ne-a obișnuit cu un înalt caracter ştiinţific. Cu ocazia acestui eveni-

ment vor fi aduse în discuţie atât subiecte de actualitate, cât şi subiecte 

importante ca rezultat al practicii zilnic e şi învăţării permanente. Cei mai 

importanţi specialiști vor împărtăși participanţilor din experienţa aces-

tora şi vor oferi cunoştinţe de vârf în nefrologie și specialităţile înrudite. 

Cu această deosebită ocazie, am avut onoarea de a discuta cu domnul 

conf. univ. dr. Adrian-Costin Bighea, Președinte Societatea Română de 

Reabilitare Medicală care ne-a oferit mai multe informaţii despre acest 

eveniment.

Evoluţia tehnologiilor pentru reabilitarea medicală a fost una de-a dreptul spectaculoasă în ultimii 10 ani și va continua să fie la fel și în anii următori

 În această toamnă va avea loc al 42 –lea Congres Na-

ţional Anual de Reabilitare Medicală. Care sunt noutăţile 

dezbătute în cadrul acestui congres important pentru 

Societatea Română de Reabilitare Medicală?
Sunt mai multe noutăţi și chiar câteva surprize sperăm 

plăcute pe care le pregătim. Anul trecut am organizat o 

sesiune româno-maghiară care a fost foarte bine primită 

și a prilejuit o ocazie pentru un bun schimb de experienţă. 

Pentru anul acesta am pregătit o sesiune comună cu Aso-

ciaţia de Podiatrie care va avea ca temă centrală piciorul 

diabetic.
O noutate, care este mai degrabă organizatorică, este 

aceea că nu vom mai avea sesiuni separate de prezentare 

a posterelor, ci am integrat posterele în sesiuni în funcţie 

de tematică. Sunt noutăţi și în expoziţia pe care o orga-

nizăm în paralel cu congresul. Pe lângă prezentarea unor 

echipamente de reabilitare foarte avansate, avem și mai 

multe firme noi, care participă pentru prima dată la con-

gresul nostru. 

Ce ne puteţi spune despre invitaţii străini la această edi-

ţie, care va fi aportul lor?Din Italia vor fi prezenţi Mauro ZAMPOLINI care va vor-

bi despre scleroza multiplă și Maria-Gabriella CERAVOLO 

care va aborda mecanismul neuroplasticităţii post-AVC. 

Christian-Friedrich ANGLEITNER din Austria va vorbi des-
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Prof. dr. Gheorghe Popescu

• Președinte Societatea Română 

  de Ortopedie și Traumotologie

Ortopedia - specialitate 

din ce în ce mai dorită 

de către studenţi

În perioada 16-18 Octombrie 2019 se va desfășura 

la București al XVIII-lea Congres Naţional de Orto-

pedie și Traumatologie, care vor fi noutăţile ediţiei 

de anul acesta?

În cadrul acestui congres vor fi prezentate îmbu-

nătăţiri de tratament, de investigaţii, îmbunătăţiri ale 

managementului. Prin lucrările prezentate în cadrul 

congresului încercăm să ne ridicăm la un nivel mai 

ridicat decât la ediţiile precedente. Societatea evo-

luează și este meritul știinţei și al tehnologiei actuale.

Tematica acestui eveniment este extrem de diver-

să. Ce puteţi să ne spuneţi despre aceasta?

În cadrul tematicii de anul acesta se va discuta 

despre complicaţiile în artroplastiile de șold și ge-

nunchi, foarte des întâlnite la revizie. La ora actuală 

se fac mult mai multe revizii în comparaţie cu acum 

6 – 7 ani. Începând cu anul 1996 au început la noi în 

ţară să se pună proteze și totodată și reviziile făcute 

au început să se facă atât pentru degradarea mon-

tajului, revizii pentru infecţiile care pot apărea dato-

rită inacceptării protezelor și revizii pentru acciden-

te. Reviziile sunt mult mai scumpe decât proteza 

primară iar durata complicaţiilor este mai mare. 

Un alt subiect în cadrul congresului este infecţiile 

în ortopedie. Ar trebui să existe un tratament co-

mun cât mai bine făcut și unitar pe toată România. 

Noi nu putem vedea un rezultat bun în endoprote-

zare din cauza faptului că fiecare medic aplică alt 

tratament și nu există o parere general acceptată. În 

ajutorul medicilor români vor veni și medici din afa-

ră care au început protezările cu mult înaintea noas-

tră și au o experienţă mult mai mare în protezare.  

În ce proiecte este implicată Societatea Română de 

Ortopedie și Traumatologie în perioada actuală?

Societatea Română de Ortopedie și Traumatolo-

gie este implicată în protocoalele operatorii, mun-

cim la obţinerea unui punct de vedere unitar asupra 

tratamentelor efectuate pentru traumatisme. Este 

adevărat, că toate zonele universitare au un punct 

de vedere diferit, dar se lucrează la lucru în echipă, 

la comunicarea între noi și găsirea unor puncte co-

mune pentru rezolvarea corectă a actului medical.

În urma fiecărui congres se îmbunătăţesc relaţiile 

între colegi iar comunicarea devine din ce în ce mai 

bună.

Cum se implică Societatea Română de Ortopedie 

și Traumatologie în susţinerea tinerilor rezidenţi? 

Este ortopedia o ramură mai rar îmbrăţişată de vi-

itorii medici?
Tinerii rezidenţi sunt din ce în ce mai interesaţi de 

ortopedie și mai ales fetele. Se reevaluează ortope-

dia în sistemul medical românesc. Actul medical în 

sine, este ușurat datorită aparaturii moderne, tehni-

cilor noi apărute.

Care sunt problemele majore cu care se confrun-

tă breasla ortopezilor din România la ora actua-

lă? Exodul medicilor reprezintă o problemă și în 

această specialitate?

Până la ora actuală problema majoră cu care ne 

confruntăm a fost exodul medicilor cu o rată foar-

te mare datorită salariilor mici dar și a condiţiilor de 

muncă. Această problemă continuă și în prezent dar 

într-un proces mult mai mic. Este mult mai ușor să-

ţi faci meseria într-un spital orășenesc cu o dotare 

foarte bună în comparaţie cu ceea ce este la noi în 

spitalele mici. Trebuie să existe o dotare la nivelul spi-

talului care să-ţi permită să faci aproape tot mai ales 

în partea de urgenţă și apoi în partea de ortopedie. 
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ARTICOLE DE SPECIALITATE

Terapia ocupațională, 
o profesiune cheie din cadrul 
echipei multidisciplinare implicate 
în Reabilitarea Medicală

Profesia de Terapeut Ocupațional s-a dezvoltat la începu-
tul anilor 1900 în America de Nord. Dispunând de o funda-
mentare unică de cunoștințe medicale, științe ocupaționale 

și angajament social, profesia a evoluat în toată această perioa-
dă de timp, contribuind permanent la promovarea sănătății și 
susținerii bunăstării persoanelor cu dizabilități, a vârstnicilor, a 
celor cu tulburări de comunicare, precum și a celor dependente 
de un sistem de sprijin sau protecție socială. 

În țările dezvoltate și cu tradiție, terapia ocupațională este o 
profesie distinctă, care necesită studii superioare, ghidată fiind 
de standarde internaționale pentru educație și practică, valo-
rile etice și managementul calității, elaborate și coordonate de 
World Federation of Occupational Therapists (WFOT).  Ocupația 
de terapeut ocupațional există și este poziționată legal, încă din 
anul 1958, în grupa „Specialiștilor din domeniul profesiilor aliate 
Sănătății”, potrivit ISCO-88 (O.N.U.) și ISCO-88-COM (Comunita-
tea Economică Europeană).  

Terapia Ocupațională este o profesie reglementată în 90% din 
Statele Membre ale Uniunii Europene și în majoritatea țărilor din 
întreaga lume precum Canada, S.U.A., Japonia, Australia, Noua 
Zeelandă, Africa de Sud. În Europa există la momentul actual și lu             
crează 124 723 de terapeuți ocupaționali, ceea ce reprezintă o me-

die de 30 de terapeuți ocupaționali la 100 000 de locuitori. Aceștia 
studiază în cele aproximativ 400 de instituții de învățământ, care 
oferă programe de licență în terapia ocupațională. Dintre aces-
te instituții, 278 au un program educațional de licență conform 
„standardelor minime pentru educație”, stabilite și aprobate de 
W.F.O.T., iar 12 State Membre UE au o lege specifică care regle-
mentează profesia de terapeut ocupațional. Cele mai multe dintre 
facultățile de terapie ocupațională din universități sunt incluse 
în domeniile Sănătate și Științe Sociale. În general, studiile aca-
demice de terapie ocupațională fac parte din domeniul „Allied 
Health Professions”, domeniu care în România nu există, deși 
este prevăzut în declarația de la Bologna. 

În România, Terapia ocupațională este o profesie nouă, aflată 
în stadiul incipient al dezvoltării sale. Intre anii 2003 – 2006 Ro-
mânia a participat la proiectul FPYPDEE (Facilitation and Partici-
pation of Young Persons with Disabilities in an Enlarged Europe), 
organizat și derulat de ENOTHE prin programul CE «Socrates, Le-
onardo da Vinci and Youth», care implementează primul curricu-
lum în Terapie Ocupațională, la nivel de studii post-universitare. 
Contractat de Universitatea Hogeschool van Amsterdam, Olanda, 
proiectul se derulează și se finalizează cu ajutorul universităților 
partenere: Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din 

Daiana POPA
• Secretar 
General al 
Societății Române 
de Reabilitare 
Medicală
• Președinte 
onorific APTOR 
(Asociația 
pentru Terapie 
Ocupațională din 
România)

Terapia ocupaţională este o profesie de îngrijire a sănătăţii, centrată pe pacient, preocupată de 
promovarea sănătăţii şi bunăstării oamenilor prin 
intermediul ocupaţiei. Obiectivul principal al tera-
piei ocupaţionale este acela de a facilita partici-
parea indivizilor la activităţile şi ocupaţiile lor coti-
diene. Terapeutul ocupaţional lucrează cu toţi acei 
oameni a căror participare la viaţa comunităţii 
în care trăiesc este restricţionată de factori de 
sănătate individuali (leziune, traumă, defect, 
boală, dizabilitate) şi/sau de factori contextuali/
de mediu (culturali, sociali), expunându-i riscului 
marginalizării şi excluziunii sociale. (World Federa-
tion of Occupational Therapy, 2012). 
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Conf. univ. dr. Adrian-Costin Bighea
• Președinte Societatea Română 
  de Reabilitare Medicală

În perioada 2-5 octombrie 2019, specialitatea Reabilitare Medicală va 
îmbrăca haine de sărbătoare, deoarece orașul Cluj va fi gazdă pentru cel 
de-al 42-lea Congres Naţional Anual de Reabilitare Medicală, manifestare 
ce ne-a obișnuit cu un înalt caracter ştiinţific. Cu ocazia acestui eveni-
ment vor fi aduse în discuţie atât subiecte de actualitate, cât şi subiecte 
importante ca rezultat al practicii zilnic e şi învăţării permanente. Cei mai 
importanţi specialiști vor împărtăși participanţilor din experienţa aces-
tora şi vor oferi cunoştinţe de vârf în nefrologie și specialităţile înrudite. 
Cu această deosebită ocazie, am avut onoarea de a discuta cu domnul 
conf. univ. dr. Adrian-Costin Bighea, Președinte Societatea Română de 
Reabilitare Medicală care ne-a oferit mai multe informaţii despre acest 
eveniment.

Evoluţia tehnologiilor 
pentru reabilitarea medicală 
a fost una de-a dreptul 
spectaculoasă în ultimii 
10 ani și va continua să 
fie la fel și în anii următori

 În această toamnă va avea loc al 42 –lea Congres Na-
ţional Anual de Reabilitare Medicală. Care sunt noutăţile 
dezbătute în cadrul acestui congres important pentru 
Societatea Română de Reabilitare Medicală?

Sunt mai multe noutăţi și chiar câteva surprize sperăm 
plăcute pe care le pregătim. Anul trecut am organizat o 
sesiune româno-maghiară care a fost foarte bine primită 
și a prilejuit o ocazie pentru un bun schimb de experienţă. 
Pentru anul acesta am pregătit o sesiune comună cu Aso-
ciaţia de Podiatrie care va avea ca temă centrală piciorul 
diabetic.

O noutate, care este mai degrabă organizatorică, este 
aceea că nu vom mai avea sesiuni separate de prezentare 

a posterelor, ci am integrat posterele în sesiuni în funcţie 
de tematică. Sunt noutăţi și în expoziţia pe care o orga-
nizăm în paralel cu congresul. Pe lângă prezentarea unor 
echipamente de reabilitare foarte avansate, avem și mai 
multe firme noi, care participă pentru prima dată la con-
gresul nostru. 

Ce ne puteţi spune despre invitaţii străini la această edi-
ţie, care va fi aportul lor?

Din Italia vor fi prezenţi Mauro ZAMPOLINI care va vor-
bi despre scleroza multiplă și Maria-Gabriella CERAVOLO 
care va aborda mecanismul neuroplasticităţii post-AVC. 
Christian-Friedrich ANGLEITNER din Austria va vorbi des-



Conf. univ. dr. Adrian-Costin Bighea
• Președinte Societatea Română 
  de Reabilitare Medicală
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pre disfuncţiile articulaţiei sacroiliace. Frederic ALBERT 
din Franţa se va ocupa de stimularea funcţională proprio-
ceptivă în neuroreabilitare. Jesús-Benito PENALVA din 
Spania va susţine un raport despre tehnologiile avansate 
folosite în reabilitarea traumatismelor vertebro-medulare. 
Artur SERRANO din Norvegia va vorbi despre dimensiu-
nea emoţională a tehnologiilor asistive. În cadrul simpozi-
onului pe care îl organizăm în timpul congresului împreună 
cu Asociaţia de Podiatrie din România va conferenţia și 
David DUNNING din Marea Britanie.

Care sunt așteptările vis a vis de acest eveniment?
Congresul Naţional Anual de Reabilitare Medicală este 

în primul rând o manifestare știinţifică și este normal ca 
principala noastră dorinţă este să oferim participanţilor 
teme variate de discuţie și comunicări știinţifice de cali-
tate. Ne bucură că o treime din lucrări sunt de reabilita-
re neurologică dar ne bucură și că reușim anul acesta să 
avem o sesiune întreagă despre reabilitarea pediatrică așa 
cum avem și una despre traumatismele cranio-cerebrale 
și medulare, o alta despre patologia genunchiului sau una 
despre calitatea vieţii persoanelor cu dizabilităţi.

Anul acesta a avut loc și simpozionul “Tehnologii Avan-
sate pentru reabilitarea medicală”, eveniment adresat 
medicilor de medicină fizică și de reabilitare și fiziokine-
toterapeuţilor. Cum a fost primit evenimentul? 

Din necesitatea de a coordona programul simpozio-
nului cu cel al numeroșilor invitaţi străini, acest simpozion 
naţional s-a desfășurat la București în 6-7 mai 2019, adică 
luni marţi, zile în care este greu să nu fii prezent la locul de 
muncă. Cu toate acestea, simpozionul s-a bucurat de o im-
portantă audienţă, de aproape 100 de participanţi. Temele 
de discuţie au fost prezentate de 12 lectori dintre care 5 au 
fost invitaţi străini din Marea Britanie, Franţa, Italia, Elve-
ţia și Israel. Participaţii au apreciat conţinutul prezentărilor, 
competenţa oratorilor, majoritatea dintre ei considerând 
că au avut ceva de învăţat de la acest eveniment creditat 
de Colegiul Medicilor din România cu 12 puncte EMC.

Care sunt noile tehnologii din domeniu și cum au fost 
acestea implementate în cabinetele de reabilitare și re-
cuperare medicală?

Evoluţia tehnologiilor pentru reabilitarea medicală a 
fost una de-a dreptul spectaculoasă în ultimii 10 ani și va 
continua să fie la fel și în anii următori. Computerizarea 
și robotizarea sunt la ordinea zilei și nu reprezintă doar o 
modă, ci reprezintă viitorul medicinii fizice și de reabilitare. 
Noi am făcut mereu eforturi pentru a prezenta colegilor 
noștri aceste tehnologii în expoziţiile organizate în para-
lel cu congresele noastre anuale și la fel se va întâmpla și 
în 2019. Aţi pomenit deja simpozionul din mai “Tehnologii 
Avansate pentru reabilitarea medicală”.  În 3 septembrie 
2019 s-a desfășurat la Spitalul Elias un alt simpozion cu 
ocazia căruia  domnul Motoaki Komiya din Japonia a pre-
zentat un exoschelet de ulimă generaţie cu care  s-au făcut  

demonstraţii practice. Problema în România este aceea că 
aceste tehnologii sunt foarte scumpe iar finanţarea ser-
viciilor de reabilitare medicală este tot mai proastă. Sunt 
puţine unităţi medicale care își permit astfel de achiziţii, 
deci sunt puţini pacienţi români care pot beneficia de ele. 
În România mulţi colegi de-ai noștri au cabinete medicale 
individuale cu care abia dacă supravieţuiesc cu fondurile 
insuficiente alocate de CAS, ce să mai vorbim de achiziţio-
narea de tehnologii robotice!

Care sunt principalele probleme cu care vă confruntaţi 
ca președinte al Societăţii Române de Reabilitare Medi-
cală?

Problemele Societăţii Române de Reabilitare Medicală 
sunt problemele membrilor săi, iar principala problemă a 
colegilor noștri este subfinanţarea serviciilor de medicină 
fizică și de reabilitare. An de an înainte de semnarea con-
tractelor cu CAS adresăm aceleași întrebări fără a primi 
vreun răspuns. De ce în continuare serviciile la specialita-
tea clinică de medicină fizică și de reabilitare sunt decon-
tate pe tarif serviciu (neactualizat în 2019) și nu pe puncte, 
ca la celelalte specialităţi clinice? De ce cu foarte puţine 
excepţii suma alocată nu acoperă nici măcar o treime din 
capacitatea furnizorului de servicii de medicină fizică şi de 
reabilitare? De ce în continuare serviciile de acupunctură 
sunt decontate din fondul alocat pentru medicina fizică și 
de reabilitare? De ce după atâţia ani și atâtea discuţii sa-
natoriile de boli mintale și preventoriile TBC sunt finanţate 
din fondul alocat medicinii fizice și de reabilitare? De ce 
se prelungește această confuzie (voită?) între recuperarea 
stării de sănătate și reabilitarea medicală? V-am dat doar 
câteva exemple dar mai sunt multe altele.

Într-un interviu anterior ne spunea-ţi că vă confruntaţi ca 
și specialitate cu dificultăţi mari în formarea echipei de 
reabilitare medicală. Cum credeţi că s-ar putea îndrepta 
această situaţie?

Noi nu putem să ne tratăm pacienţii fără o cooperare 
multidisciplinară și fără o echipă pe care medicul de medi-
cină fizică și de reabilitare s-o coordoneze. Gândiţi-vă că în 
România nu există recunoașterea profesiunii de terapeut 
ocupaţional și ca atare nu există nici interes pentru facul-
tăţi să producă astfel de specialiști. Știm deja cum au fost 
amăgiţi mii de tineri să urmeze cursuri de kinetoterapie la 
facultăţi de Educaţie Fizică și  Sport, fără un plan de în-
văţământ care să respecte rigorile studiilor medicale. La 
sfârșitul lui 2016 a apărut Legea 229, numită alegea fizio-
terapeutului, care n-a făcut decât să producă și mai multă 
confuzie. Ar mai fi și problema competenţei de neurorea-
bilitare pe care și-o doresc neurologii și care este complet 
nejustificată. Cred că ar fi foarte bine dacă Ministerul Să-
nătăţii ar finaliza un proiect anunţat cu ceva timp în urmă, 
cel al Legii profesiunilor medicale în care să se specifice 
clar ce înseamnă profesie medicală, ce înseamnă profesie 
conexă actului medical, ce atribuţii are fiecare persoană 
care lucrează cu omul bolnav.
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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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Societatea Română de Reabilitare are în desfășurare 
mai multe proiecte. Credeţi că implementarea lor depin-
de numai din punct de vedere material?  

Factorul material este important dar nu esenţial. Până 
la bani este nevoie de acţiuni concertate, de o viziune asu-
pra viitorului specialităţii care să fie împărtășită nu numai 
de cât mai mulţi dintre colegii noștri, dar și de factorii de 
decizie ai politicilor de sănătate. Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii are în desfășurare mai multre planuri de acţiune 
care se adresează persoanelor cu dizabilităţi. Cu toate că 
acestea au fost semnate și de ţara noastră, vedem foarte 
puţine acţiuni concrete în acest sens.

Vă rugăm să ne vorbiţi despre proiectul început în 2016 
www.postavc.ro, de unde a pornit ideea unui astfel de 
proiect? Cum au răspuns pacienţii?

Societatea Română de Reabilitare Medicală a demarat 
în 2016 proiectul www.postavc.ro. Am dorit să punem la 
un loc cât mai multe informaţii despre ceea ce se întâmplă 
în realitate și ceea ce ar trebui să se întâmple de fapt în 
viaţa unui pacient care a suferit un accident vascular cere-
bral deoarece am constatat că pacienţii cu AVC și familiile 
lor nu știu cui să se adreseze. Am pus astfel la dispoziţia 
tuturor pe postavc.ro o serie de informaţii despre acci-
dentul vascular cerebral, despre evaluarea și autoevalu-
area pacientului cu AVC, despre indicaţiile recuperării în 
funcţie de stadiul bolii și modalităţile de recuperare. Cei 
care au accesat aceste informaţii au fost în primul rând 
pacienţii, care ne-au adresat întrebări sau sprijin pentru 
rezolvarea problemelor lor de sănătate. Un mare succes 
îl au ”poveștile pacienţilor”, prin intermediul cărora în fie-
care lună se publică pe postavc.ro o istorioară despre un 
pacient care a suferit un AVC. Utilizarea unui limbaj care 
nu conţine aproape de loc terminologie medicală, un lim-
baj pe înţelesul pacientului și aparţinătorilor săi a făcut ca 
aceste articole inspirate din cazuri reale să aibă o mare 
priză la cititorii noștri. 

Un an mai târziu în 2017 a început și proiectul ‘’AVC 
360° - Călătoria Pacientului’’ care se adresează de data 
aceasta specialiștilor implicaţi în tratarea AVC. Care a 
fost finalitatea proiectului? Cum a fost primit de medici?

Vorbeam mai înainte de lucrul în echipă, de colabo-
rarea multidisciplinară. Proiectul AVC 360° - Călătoria 
Pacientului, a fost un proiect multidisciplinar, adresat de 

data aceasta medicilor, implicând specialităţi medicale 
ca Neurologia, Medicina de Urgenţă, Cardiologia, Neuro-
chirurgia, Geriatria, Medicina de familie, Terapia Intensivă, 
Psihiatria, Medicina Fizică și de Reabilitare. La evenimen-
tele organizate au participat profesioniști cu o experienţă 
vastă pe domeniile lor de competenţă. Obiectivul proiec-
tul a fost să promoveze o mai bună colaborare și comu-
nicare în sistemul medical dar și între medici și pacienţi. 
S-au desfășurat patru astfel de evenimente, la Craiova, 
Constanţa, Sibiu și Brașov, toate extrem de bine primite 
de medicii participanţi.

În ultimii ani, incidenţa AVC a crescut în randul categori-
ei de vârstă sub 30 de ani. De ce apare această afecţiune 
la vârste tot mai tinere? 

Accidentul vascular cerebral apare în strânsă legătură 
cu o serie de factori de risc, dintre care enumerăm doar 
câţiva: hipertensiunea arterială, fumatul, consumul excesit 
de alcool, obezitatea, sedentarismul, hipercolesterolemia, 
diabetul zaharat. Toţi acești factori de risc se regăsesc la 
persoane tot mai tinere, acesta fiind și motivul principal 
pentru care AVC apare și el la persoane din această cate-
gorie de vârstă.

 În final, puteţi să ne spuneţi cum vedeţi viitorul în Rea-
bilitarea Medicală?

Medicina fizică și de reabilitare se dezvoltă peste tot în 
lume. Apar tot mai multe echipamente care înglobează 
tehnologie de vârf, în sprijinul pacienţilor noștri. Sunt pro-
movate noi concepte care fac ca necesarul de specialiști 
să fie tot mai mare. Un exemplu este cel al reabilitării pe 
baze comunitare, promovat de OMS și care a luat avânt 
în alte ţări dar la noi este practic inexistent.  Tot recent au 
fost actualizate documentele privind domeniile de com-
petenţă ale medicinii fizice și de reabilitare. Foarte recent, 
la ședinţa secţiunii de Medicină Fizică și de Reabilitare a 
Uniunii Europene a Medicilor Specialiști din 4-7 septem-
brie 2019 de la Plovdiv am asistat împreună cu cei doi 
delegaţi ai României, Prof. Dr. Mihai Berteanu și Dr. Daiana 
Popa, la lansarea de către Mauro Zampolini a conceptului 
de ”plan individual de reabilitare”, despre care se va vorbi 
mult în următorii ani. Este vorba de a face un mare pas 
înainte și de a nu mai aplica un protocol anume unui pa-
cient cu un anumit diagnostic, ci de a întocmi un plan de 
reabilitare pentru fiecare caz în parte, cu evaluarea diza-

bilităţii, stabilirea obiective-
lor pe termen scurt, mediu 
și lung, stabilirea rolului fie-
cărui membru al echipei de 
reabilitare și a rolului fami-
liei, etc. Evident, medicu-
lui de medicină fizică și de 
reabilitare îi revine rolul de 
a întocmi acest plan și de 
a superviza punerea lui în 
practică.



 

Sara® Stedy

Distribuit în România exclusiv de către Medical Technologies International 
|  +40 21.330.11.30   |   www.mt-intl.ro

 

 

 

Promovarea mobilizării timpurii în sarcinile zilnice

•  Promovează mobilizarea timpurie
•  

•  

•  Flexibilitate pentru utilizarea cu pacienți cu înălțimi diferite

nevoile clinice, Sara Stedy asigură o gamă largă de poziţionări în siguranţă, ergonomice din picioare 
în șezut și invers.

Performanțe excelente pentru o gamă
largă de aplicații clinice
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Prof. dr. Gheorghe Popescu
• Președinte Societatea Română 
  de Ortopedie și Traumotologie

Ortopedia - specialitate 
din ce în ce mai dorită 
de către studenţi

În perioada 16-18 Octombrie 2019 se va desfășura 
la București al XVIII-lea Congres Naţional de Orto-
pedie și Traumatologie, care vor fi noutăţile ediţiei 
de anul acesta?

În cadrul acestui congres vor fi prezentate îmbu-
nătăţiri de tratament, de investigaţii, îmbunătăţiri ale 
managementului. Prin lucrările prezentate în cadrul 
congresului încercăm să ne ridicăm la un nivel mai 
ridicat decât la ediţiile precedente. Societatea evo-
luează și este meritul știinţei și al tehnologiei actuale.

Tematica acestui eveniment este extrem de diver-
să. Ce puteţi să ne spuneţi despre aceasta?

În cadrul tematicii de anul acesta se va discuta 
despre complicaţiile în artroplastiile de șold și ge-
nunchi, foarte des întâlnite la revizie. La ora actuală 
se fac mult mai multe revizii în comparaţie cu acum 
6 – 7 ani. Începând cu anul 1996 au început la noi în 
ţară să se pună proteze și totodată și reviziile făcute 
au început să se facă atât pentru degradarea mon-
tajului, revizii pentru infecţiile care pot apărea dato-
rită inacceptării protezelor și revizii pentru acciden-
te. Reviziile sunt mult mai scumpe decât proteza 
primară iar durata complicaţiilor este mai mare. 

Un alt subiect în cadrul congresului este infecţiile 
în ortopedie. Ar trebui să existe un tratament co-
mun cât mai bine făcut și unitar pe toată România. 
Noi nu putem vedea un rezultat bun în endoprote-
zare din cauza faptului că fiecare medic aplică alt 
tratament și nu există o parere general acceptată. În 
ajutorul medicilor români vor veni și medici din afa-
ră care au început protezările cu mult înaintea noas-
tră și au o experienţă mult mai mare în protezare.  

În ce proiecte este implicată Societatea Română de 
Ortopedie și Traumatologie în perioada actuală?

Societatea Română de Ortopedie și Traumatolo-
gie este implicată în protocoalele operatorii, mun-
cim la obţinerea unui punct de vedere unitar asupra 
tratamentelor efectuate pentru traumatisme. Este 
adevărat, că toate zonele universitare au un punct 
de vedere diferit, dar se lucrează la lucru în echipă, 
la comunicarea între noi și găsirea unor puncte co-
mune pentru rezolvarea corectă a actului medical.

În urma fiecărui congres se îmbunătăţesc relaţiile 
între colegi iar comunicarea devine din ce în ce mai 
bună.

Cum se implică Societatea Română de Ortopedie 
și Traumatologie în susţinerea tinerilor rezidenţi? 
Este ortopedia o ramură mai rar îmbrăţişată de vi-
itorii medici?

Tinerii rezidenţi sunt din ce în ce mai interesaţi de 
ortopedie și mai ales fetele. Se reevaluează ortope-
dia în sistemul medical românesc. Actul medical în 
sine, este ușurat datorită aparaturii moderne, tehni-
cilor noi apărute.

Care sunt problemele majore cu care se confrun-
tă breasla ortopezilor din România la ora actua-
lă? Exodul medicilor reprezintă o problemă și în 
această specialitate?

Până la ora actuală problema majoră cu care ne 
confruntăm a fost exodul medicilor cu o rată foar-
te mare datorită salariilor mici dar și a condiţiilor de 
muncă. Această problemă continuă și în prezent dar 
într-un proces mult mai mic. Este mult mai ușor să-
ţi faci meseria într-un spital orășenesc cu o dotare 
foarte bună în comparaţie cu ceea ce este la noi în 
spitalele mici. Trebuie să existe o dotare la nivelul spi-
talului care să-ţi permită să faci aproape tot mai ales 
în partea de urgenţă și apoi în partea de ortopedie. 



Prof. dr. Gheorghe Popescu
• Președinte Societatea Română 
  de Ortopedie și Traumotologie
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Subfinanţarea acestei specialităţi reprezintă o pro-
blemă?

Cu siguranţă subfinanţarea este una dintre pro-
blemele cu care ne confruntăm.  Medicina costă 
extrem de mult. În ortopedie cu atât mai mult, cos-
turile sunt mai mari pentru implanturile de calitate. 
Nu poate fi asigurată baza materialelor utilizate în 
ortopedie, de aceea medicii sunt lăsaţi să plece și să 
practice ortopedia în afara ţării.

Care sunt cele mai noi inovaţii și cum vedeţi evolu-
ţia acestei specialităţi medicale pentru următorii 10-
15 ani, ţinând cont de evoluţia tehnologiei precum și 
a cercetării din domeniul medical?

Ortopedia va beneficia în următorii ani de o dez-
voltare excepţională. Se discută despre chirurgia 
reconstructivă în ortopedie. Se pune problema ca 
fiecare articulaţie să poată fi înlocuită, se discută 
să se poată înlocui oasele. Acum 30 de ani nici nu 
ne gândeam la așa ceva, în schimb acum este rea-
lizabil.

Cât de mare este diferenţa dintre ortopedia prac-
ticată în România faţă de cea din ţările dezvoltate?

Nu există o diferenţă foarte mare între practica 
din străinătate și cea din ţara noastră la nivel de 
pregătire al medicilor. Diferenţa se vede în alegerea 
materialelor utilizate. Materialele utilizate în afară 

sunt de o calitate superioară, mai scumpe. Proble-
ma nu este numai financiară, este și de mentalitate. 
În afară, pacientul este conștient că trebuie să sus-
ţină sistemul de sănătate, în schimb la noi în ţară 
nu este așa. Din punct de vedere al tratamentelor, 
medicina practicată în România este apropiată de 
cea din străinătate. 

Dintre toate afecţiunile aparatului locomotor care 
înregistrează o incidenţă în creştere?

Afecţiunile aparatului locomotor care înregistrea-
ză o incidenţă foarte mare sunt traumatismele, atât 
traumatismele provocate de accidente de sport și 
accidente de circulaţie. Nu cred că patologia croni-
că a suferit o modificare foarte mare, dar a crescut 
și numărul persoanelor bolnave de cancer osos. 

Ce puteţi să ne spunţi despre tratamentul fracturilor 
de genunchi?

Genunchiul este articulaţia cea mai frecvent afec-
tată de traumatisme, în special de traumatismele 
sportive în ultima perioadă. Există foarte multe tra-
umatisme de genunchi și nu toate pot fi tratate bine 
datorită oaselor.

Majoritatea oamenilor care vin cu traumatisme 
sportive la genunchi sunt oameni tineri și încercăm 
din răsputeri să tratăm, să refacem articulaţia, s-o 
salvăm și în ultimă instanţă să protezăm iar dacă 
lucrurile se complică ajungem, din păcate și la am-
putare.

De ce în ultima vreme a crescut numărul persoane-
lor care se plâng de dureri de spate?

Motivul creșterii numărului persoanelor cu dureri 
de spate este sedentarismul și obezitatea. Copii din 
ziua de azi nu mai fac suficientă mișcare, iar cei care 
fac sport de performanţă suferă și ei de diverse pro-
bleme la oase. 

Ce ne puteţi spune despre microchirurgia recon-
structivă în cazul traumatismelor de la genunchi, 
șold?

Viitorul va fi al microchirurgiei atât în ortopedie 
cât și în alte specialităţi, se poartă intervenţia mi-
nim-invazivă.

Aveţi un mesaj pentru colegii dumneavoastră care 
vor participa la congres?

Să fie sănătoși, să aibă răbdare pentru că în viitor 
vor fi răsplătiţi de meseria aleasă.

Ortopedia este o meserie frumoasă, deosebită, 
cu multe posibilităţi de tehnică, o meserie în care 
se pot face multe lucruri într-o perioadă scurtă de 
timp. Este nevoie de răbdare pentru a ajunge și ti-
nerii noștri medici să lucreze în spitale etalon la noi 
în ţară.
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Autori:
Dr. Eugenia DUMITRESCU
• Medic Primar Reabilitare medicală și blaneo-fizioterapie 
Baza de Tratament 
Călimănești - Căciulata – Cozia

Dr. Carmen EnESCU
• Medic Primar Reabilitare medicală și balneo-fizioterapie 
• Medic șef ambulatoriu de specialitate 

Călimănești - Căciulata – Cozia

Introducere. • Bolile alergice cutanate, respiratorii sau digestive sunt bolile 
frecvente ale omului modern. Cauze multiple: poluare, stres, alimentație 
nesănătoasă, abuz de medicamente. • Uneori se neglijează regulile simple 
ale vieții sănătoase. • Experiența românească cu ape sulfuroase în afecțiunile 
alergice este mare dar nu s-a făcut reclamă și nici nu s-a publicat suficient 
de mult. • Programul de investiții al SC Călimănești-Căciulata SA a făcut ca 
și în prezent să existe o adevărată industrie balneară și un “turism medical” 
la Călimănești. Când ai mulți pacienți poți face studii clinice.
Material și metodă. • Testele clinice au fost făcute pe 670 pacienți 
veniți în stațiune special pentru fenomene alergice cutanate respiratorii 
sau digestive în perioada martie 2018 – decembrie 2018. Mai mult de 50% 
din deciziile programului de profilaxie și recuperare au fost luate în urma 
analizelor medicale și investigațiilor paraclinice. • Tratamentul a fost strict 
individualizat și ținând cont de faptul că în cazul alergiei șocul anafilactic 
este urgență majoră. Fiecărui pacient i-a fost dat să completeze unMedCard. • 
Din cei 670 pacienți luați în studiu clinic: sex masculin 320, sex feminin 350. 
Media de vârstă 40 ani. Limite de vârstă 8-59 ani. • Mediu de proveniență: 
oraș 375 pacienți, sat 250 pacienți, Spania, Italia, Anglia 45 pacienți. 
Cauzele alergiei. • Alimentară: nuci, conserve, fructe și pește marin, 
arahide, alune, proteinele din lapte de vacă, ou grâu, soia mezeluri – 283 
pacienți. La unii pacienți alergiile alimentare au dus și la cauze de anafilaxie. 
• Alergii animale, înțepături de insecte – 72 pacienți. • Alergie la polen – 268 
pacienți. • Alergii la anumite medicamente – 47 pacienți.
Metodele folosite. • Injecții cu izvorul 8 intramuscular începând cu 2 ml 
crescând zilnic cu 2 ml până la 10 ml în total 10 zile.• Crenoterapia în doze 
digestive.• Aerosol cu sulf.• Băi cu sulf la cadă.• Având în vedere că soarele 
atacă grav pielea cu arsuri și alergii mai ales între orele 11 AM – 5 PM (când 
sunt mai mult radiații calorice decât ultraviolet) li s-a recomandat la toți 
pacienții să caute umbra.• Activitățile în aer liber au fost incurajate pentru 
că de aceste activități se leagă un stil de viață sănătos. 
Rezultate și discuții. • 500 pacienți au avut ameliorări semnificative 
ale fenomenelor alergice cutanate, respiratorii și digestive. Nu au mai folosit 

medicația.• 102 pacienți au folosit în continuare medicația recomandată de 
alergolog sau medicul de specialitate pneumologie, dermatologie alături 
de proceduri balneare.• 68 pacienți, fumători înrăiți care nu au respectat 
recomandările privind dieta – stilul de viață sănătos – nu au avut ameliorări 
semnificative.• Pacienții au venit stresați și cu speranțe nerealiste.
Discuții. • Un vestit dermatolog francez afirma: “Decât să îți intre în 
cabinet un pacient cu o alergie severă, rebel la tratament și căruia să nu îi 
poți găsi cauza, mai bine te-ai trezi în cabinet cu un tigru fioros”. Fiecare 
stațiune balneară are o legendă tulburătoare.• Ne amintim mereu cu drag 
de cei care ne-au părăsit prea devreme și au făcut cercetare cu aceste ape 
minerale din stațiuni; a fost și epoca de aur a cercetării. Balneologia a luat 
naștere cu peste 5 decenii în urmă ca un inspirat concept științific și o 
alianță a medicilor interniști, urologi, reumatologi, dermatologi, alergologi, 
preocupați de profilaxia, diagnosticul și tratamentul pacienților..• Izvorul 
nr.8 Călimănești aflat în parcul Hotelului Central are o mineralizare de 
6995 mg/litru.• Este apă minerală sulfuroasă clorurată, sodică, magneziană 
hipotonă.• Temperatura apei 13°C.• În perioada de aur a cercetării a fost 
înfiolată și folosită cu succes pentru acțiuni anti-alergice. Sunt și medici 
care și-au făcut lucrarea de doctorat cu acest subiect printre care și Dr. 
Danciu Dorin șef clinică Balneologie și Recuperare Călimănești în perioada 
1995-2000.
Concluzii. • Balneologia nu este o metodă de tratament moartă în era 
globalizării când a luat un mare avânt industria farmaceutică.• Efectul 
anti-alergic al sulfului este cât se poate de real și a fost demonstrat 
științific.• Tratamentul nu este suficient trebuie și o schimbare a stilului 
de viață.• Când nu ai altceva la îndemână poți încerca cu success și apele 
sulfuroase sub formă de injecții, aerosoli, băi, tratament strict individualizat 
și cu asistență medicală permanentă.

Proceduri antialergice mai 
frecvent utilizate în medicina 
fizică de recuperare și balneologie 
la Călimănești - Vâlcea
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Recuperarea medicala după 
traumatisme sau intervenții 
chirurgicale ortopedice

P rima etapa în recuperarea medicală este stabilirea unui 
diagnostic clinico-funcțional corect și complet al tuturor 
funcțiilor organismului pacientului, pentru a putea elab-

ora un plan de recuperare individualizat.
Aceste evaluari inițiale depind de tipul de traumatism, severi-

tatea acestuia, intervențiile chirurgicale efectuate, intervalul de 
timp de la traumatism, perioada de imobilizare, vârsta pacientu-
lui, patologiile asociate etc, acestea pot cuprinde, în funcție de 
recomandarea medicului de reabilitare:

• Consulturi interdisciplinare: cardiologie, neurologie, psiho-
logie, psihiatrie, medicina internă, gastroenterologie, reumatolo-
gie, diabet și boli de nutriție etc.

• Investigații paraclinice: analize de laborator, radiografii, eco-
grafii, RMN/CT, evaluare ENG/EMG etc.

Cu ajutorul acestor evaluari, se poate realiza un plan de re-
cuperare personalizat, în funcție de capacitatea funcționala a 
pacientului, cu scaderea riscului de subdozare sau supradoza-
re a efortului, cu scaderea gradulului de anxietate, pacientul 
simțindu-se în siguranță, obținându-se astfel și o mai bună parti-
cipare la programul de recuperare.
Obiectivele recuperării post traumatism, intervenții 
chirurgicale ortopedice, sunt:
l  Controlul durerii și al inflamației; 
l  Prevenirea sau controlul complicatiilor cauzate de imobi-

lizare: tromboze, redori articulare, hipotrofie musculară, 
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decondiționare cardiovasculară, leziuni de decubit, pneumonii 
de staza, grad scăzut de independență, durere, depresie, aug-
mentarea altor comorbiditati in contextul imobilizarii, creste-
rea riscului de mortalitate;

l  Refacerea parametrilor funcționali ai segmentului afectat: 
forța, rezistența, amplitudinea optima de mișcare;

l  Menținerea în condiții optime a materialului de osteosin-
teză (tija, placa, șuruburi, proteze etc.), în funcție de tipul de 
intervenție realizat;

l  Deprinderea pacientului cu transferurile (în/din pat, fotoliu ru-
lant) și mersul cu ajutorul dispozitivelor de mers (cadru, bas-
ton, cârja); acestea fiind recomandate în funcție de patologia și 
evoluția pacientului;

l  Reluarea și efectuarea mersului în functie de protocolul terape-
utic, cu încarcare graduală, atent monitorizată. Pacientul este 
informat și învățat să evite anumite posturi, mișcari care sunt îi 
sunt contraindicate;

l  Refacerea stării funcționale a pacientului, cât mai aproape po-
sibil de statusul dinaintea traumatismului.

l  Recuperarea activităților cotidiene: capacitatea de autoîngrijire 
(deplasat, spălat, pieptănat,alimentat, îmbracat etc);

l  Creșterea independenței funcționale – dobandirea unui grad 
maxim de independență;

l  Un grad cât mai crescut de calitate a vieții pacientului, cu 
reinserție familială, profesională și socială.

Recuperarea după traumatisme sau intervenţii 
chirurgicale ortopedice trebuie să înceapă cât mai 
devreme, să fie adaptată fazei clinice existente: 
acut, subacut, cronic. Imediat ce pacientul este 
considerat stabil, poate fi preluat într-un departa-
ment de recuperare, în regim de internare, iar apoi 
poate efectua procedurile de recuperare în regim 
ambulator.
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Terapia ocupațională, 
o profesiune cheie din cadrul 
echipei multidisciplinare implicate 
în Reabilitarea Medicală

Profesia de Terapeut Ocupațional s-a dezvoltat la începu-
tul anilor 1900 în America de Nord. Dispunând de o funda-
mentare unică de cunoștințe medicale, științe ocupaționale 

și angajament social, profesia a evoluat în toată această perioa-
dă de timp, contribuind permanent la promovarea sănătății și 
susținerii bunăstării persoanelor cu dizabilități, a vârstnicilor, a 
celor cu tulburări de comunicare, precum și a celor dependente 
de un sistem de sprijin sau protecție socială. 

În țările dezvoltate și cu tradiție, terapia ocupațională este o 
profesie distinctă, care necesită studii superioare, ghidată fiind 
de standarde internaționale pentru educație și practică, valo-
rile etice și managementul calității, elaborate și coordonate de 
World Federation of Occupational Therapists (WFOT).  Ocupația 
de terapeut ocupațional există și este poziționată legal, încă din 
anul 1958, în grupa „Specialiștilor din domeniul profesiilor aliate 
Sănătății”, potrivit ISCO-88 (O.N.U.) și ISCO-88-COM (Comunita-
tea Economică Europeană).  

Terapia Ocupațională este o profesie reglementată în 90% din 
Statele Membre ale Uniunii Europene și în majoritatea țărilor din 
întreaga lume precum Canada, S.U.A., Japonia, Australia, Noua 
Zeelandă, Africa de Sud. În Europa există la momentul actual și lu             
crează 124 723 de terapeuți ocupaționali, ceea ce reprezintă o me-

die de 30 de terapeuți ocupaționali la 100 000 de locuitori. Aceștia 
studiază în cele aproximativ 400 de instituții de învățământ, care 
oferă programe de licență în terapia ocupațională. Dintre aces-
te instituții, 278 au un program educațional de licență conform 
„standardelor minime pentru educație”, stabilite și aprobate de 
W.F.O.T., iar 12 State Membre UE au o lege specifică care regle-
mentează profesia de terapeut ocupațional. Cele mai multe dintre 
facultățile de terapie ocupațională din universități sunt incluse 
în domeniile Sănătate și Științe Sociale. În general, studiile aca-
demice de terapie ocupațională fac parte din domeniul „Allied 
Health Professions”, domeniu care în România nu există, deși 
este prevăzut în declarația de la Bologna. 

În România, Terapia ocupațională este o profesie nouă, aflată 
în stadiul incipient al dezvoltării sale. Intre anii 2003 – 2006 Ro-
mânia a participat la proiectul FPYPDEE (Facilitation and Partici-
pation of Young Persons with Disabilities in an Enlarged Europe), 
organizat și derulat de ENOTHE prin programul CE «Socrates, Le-
onardo da Vinci and Youth», care implementează primul curricu-
lum în Terapie Ocupațională, la nivel de studii post-universitare. 
Contractat de Universitatea Hogeschool van Amsterdam, Olanda, 
proiectul se derulează și se finalizează cu ajutorul universităților 
partenere: Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din 
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Terapia ocupaţională este o profesie de îngrijire 
a sănătăţii, centrată pe pacient, preocupată de 
promovarea sănătăţii şi bunăstării oamenilor prin 
intermediul ocupaţiei. Obiectivul principal al tera-
piei ocupaţionale este acela de a facilita partici-
parea indivizilor la activităţile şi ocupaţiile lor coti-
diene. Terapeutul ocupaţional lucrează cu toţi acei 
oameni a căror participare la viaţa comunităţii 
în care trăiesc este restricţionată de factori de 
sănătate individuali (leziune, traumă, defect, 
boală, dizabilitate) şi/sau de factori contextuali/
de mediu (culturali, sociali), expunându-i riscului 
marginalizării şi excluziunii sociale. (World Federa-
tion of Occupational Therapy, 2012). 
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Oradea, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău,  Universi-
tatea "Angel Kanchev" din Ruse (BG) și Universitatea de Științe 
din Pécs (HU).  Rezultatul proiectului a constat în apariția primei 
generații de terapeuți ocupaționali cu pregătire academică în Ro-
mânia, Bulgaria și Ungaria. 

Începând cu anul 2013 apare și pe piața de muncă din România 
o primă generație de licențiați în terapie ocupațională. Numărul 
de locuri pentru studenți, în cadrul celor 3 universități cu pro-
gram de licență, Bacău, Pitești și Alba-Iulia, este de aproximativ 
de 100 – 150/ an. Numărul absolvenților este de aproximativ 25-
30/ an. Dintre aceștia, majoritatea lucrează în domeniul asistenței 
sociale și al ONG-urilor deoarece în sistemul public de sănătate 
lipsește cadrul legislativ necesar angajării acestor specialiști în 
serviciile de îngrijire a sănătății. 

Numeroasele  demersuri pe care le-a întreprins, atât Asociația 
Profesionala a Terapeuților Ocupațională din România (APTOR), 
cât și Comisia de Specialitate - Reabilitare Medicală a Ministeru-
lui Sănătății au rămas fără ecou. 

Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) include în anul 
2011 ocupația/profesia de terapeut ocupațional, în grupa de bază 
aparținând „Specialiștilor în domeniul juridic, social și cultural” 
la  codul 263419. Dintr-o eroare de procedură, cauzată de lip-
sa de informare a decidenților, disciplina este inclusă în dome-
niul Psihologie, spre deosebire de țările europene, SUA, Canada, 
Australia, Japonia, etc. unde ea se regăsește în domeniul Sănăta-
te  sau  Sănătate și Științe Sociale.   Introducerea specializării de 
„Terapie ocupațională”, în domeniul „Psihologie” în oferta de 
studii de licență a acestor facultăți de Științe/Studii sociale, re-
spectiv de Științe ale Mișcării și Sportului are loc în baza unor 
acte normative, modificate sau înlocuite succesiv (HG nr. 635/ 
2008, ... HG nr. 493/ 2013), programul de studii fiind inclus în ta-
belul celor autorizate sau acreditate provizoriu.

Remarcăm faptul că, pe piața muncii din România, ca și în re-

centa «Clasificare a Ocupațiilor din România», există denumiri 
diferite pentru profesii încadrate diferit, cu durate de studii dife-
rite, cu programe de studiu diferite, cu salarizare diferită, dar care 
prestează același servicii și ar trebui să aibă aceleași competențe 
(Terapeut Ocupațional, Ergoterapeut și Instructor ergotera-
pie). Acest fapt este de natură să creeze confuzii, divergențe și 
decalaje în rândul acestor profesii și va genera probleme, atât pe 
piața muncii cât și în recunoașterea acestora, în cadrul profesii-
lor paramedicale. Majoritatea Statele Membre ale UE au tranșat 
această dispută, optând doar pentru una dintre denumiri, tera-
peut ocupațional (țările anglo-saxone) sau ergoterapeut (țările 
francofone și slave), în definirea profesiei.  

În ciuda persistenței confuziilor, divergențelor și decalajelor 
cu privire la ce este terapia ocupațională și rolul terapeutului 
ocupațional în echipa multidisciplinară, existența în universitățile 
românești a programelor de licență în terapie ocupațională repre-
zintă un pas important pentru dezvoltarea profesiei, a serviciilor 
de sănătate și asistență socială din țara noastră, concomitent cu 
racordarea la realitățile educaționale din țările cu tradiție.





Terapia Tecar WINBACK amplifică efectele masajului pentru a ajunge la un 
nivel de profunzime care până acum era considerat de neaans. Energia 
dezvoltată de echipamentul WINBACK combină manevrarea ușoară și 
funcțiile intuiave. Te concentrezi pe tehnica ta manuală, iar energia te va urma 
îndeaproape, oferind un tratament de neegalat, confortabil și flexibil. 

Noile module lansate de la Tecar 6.0 Deep Fractal:

Noile benzi de alergare ann-gravitaționale Via de la AlterG® oferă un program 
de antrenament și/sau recuperare medicală la un nivel neaans până în 
prezent. Ualizând presiunea atmosferică diferențială (DAP) dezvoltată de 
NASA, puteți aplica forțe non-invazive de ridicare, cu ajutorul aerului, 
reducând assel greutatea pacientului până la 20% din masa sa corporală. 
Sfidați gravitația cu benzile de alergare ana-gravitaționale AlterG! 

Manuthera 242 oferă în premieră internaţională posibilitatea de a lucra cu 
două   motoare electrice sincronizate. Această caracterisacă „motor twin” 
permite o mişcare uşoară, corectă şi facilitează munca terapeutului. 
Manuthera 242 este o masă de terapie ap all-in-one ce răspunde cu succes 
exigențelor de examinare și de terapie, cu aplicații vaste: terapie fizică, 
kiropracacă, OMT, terapie manuală, masaj, medicină sporavă, ginecologie etc. 

Imoove 600 este un dispoziav cu un spectru larg de aplicații de reabilitare               
funcțională și medicină fizică. Imoove 600 oferă premisele unei reabilitări profunde 
și inteligente prin mobilizarea pro-acavă 3D a întregului corp: echilibru funcțional, 
control postural, forță musculară și araculară, propriocepție.  

Imoove este primul echipament care poate pune în funcțiune întregul organism,     
samulând mai mult de 90% din masa musculară în același amp. Restabilește          
mișcările naturale spiroidale ale corpului prin reabilitarea dinamică osteo-musculară.  

Oppmal-G™ este noul sistem roboazat de re-educare a mersului 
dezvoltat de Motorika, proiectat pentru îmbunătățirea 
echilibrului, coordonării și posturii opame a pacientului. Funcțiile 
de recalibrare conanuă și repeaavă a parametrilor mișcării 
(Auto-Learning), monitorizarea mersului și feed-back-ul complex 
în amp real sunt doar câteva din caracterisacile noului sistem. 

Wireless Professional reinventează reabilitarea funcţională, punând la dispoziţie 
proceduri terapeuace noi, oferindu-ne posibilitatea de a combina electroterapia cu 
mişcarea acavă. Această unitate revoluționară de electroterapie fără fire a fost     
concepută special într-o singură premisă: să creeze o evoluție tehnologică care să 
ofere un tratament avansat, în dinamică.

Împreună redefinim recuperarea medicală

Te invităm să  testezi echipamentele 
în showroom-ul REO MEDICAL din 
Șos. Străuleșș ,  nr. 144, Sector 1, Bucureșș

0723 744 885 / 0371 091 809

contact@reo-medical.ro

www.reo-medical.ro

Şos. Străuleşn, nr. 144, Sector 1, Bucureșn, România
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Patologia coloanei vertebrale: 
evoluție și perspectivă

Evoluția cauzelor care determină durerile de spate
În ultimii ani, numărul pacienților cu afecțiuni ale coloa-

nei vertebrale este în continuă creștere, iar incidența acestor 
afecțiuni apare la grupe de vârstă tot mai mici. Această creștere 
este cauzată în mare parte de stilul de viață modificat din ultimele 
decenii. Dacă în trecut principalele cauze ale durerilor de spate 
erau uzura prin suprasolicitarea articulațiilor, hernia de disc, os-
teoporoza, astăzi în țările dezvoltate regăsim printre principalele 
cauze postura statică vicioasă și sedentarismul. Acestea duc la o 
slabă dezvoltare a mușchilor paravertebrali și ai spatelui.

Exemplul cel mai des întâlnit al unei posturi incorecte este cel 
al persoanelor care lucrează la birou și stau foarte multe ore în 
aceeași poziție, cu capul aplecat în față, către calculator și ușor 
rotit în lateral, iar în afara orelor de serviciu, din cauza erei digi-
tale și a smartphone-urilor, poziția capului rămâne tot aplecată 
spre gadget-uri. Aceste obiceiuri posturale favorizează apariția 
durerii la nivel cervical, dorsal și lombar.

Dacă în timp mulți din factorii cauzatori ai durerilor de spate 
s-au modificat, tratamentul axat pe fizioterapie nu s-a schimbat 
simțitor. Fizioterapia permite în principal o rezolvare simptoma-
tologică a problemei, dar nu rezolvă integral cauza. În schimb, 
prin fiziokinetoterapie (care include și gimnastica medicală) ne 
adresăm și cauzei problemei. Însă, durata tratamentului clasic de 
fiziokinetoterapie de 10 zile nu poate rezolva complet problema, 
acest interval nefiind suficient pentru corectarea posturii și toni-
fierea musculaturii paravertebrale.

Constatăm că odată ce simptomatologia se ameliorează, 
pacienții consideră că au fost vindecați și nu mai continuă cu un 
program de gimnastică medicală la finalul celor două săptămâni 
de tratament.
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„Functional Exercise Programs”
În America există noțiunea de „Functional Exercise Pro-

grams”, care se focusează pe recuperarea funcțională și corec-
tarea pe termen lung a problemelor posturale. Acest program de 
exerciții functionale se desfășoară atât în perioada tratamentului 
de fizioterapie, cât și după această perioadă, și face legătura dintre 
fizioterapia efectuată la clinică și gimnastica medicală care trebu-
ie continuată de către pacient acasă.

În Aria Clinic, în cola-
borare cu fiziote-
rapeuți cu experiență 
în recuperarea medi-
cală și sportivă, am 
dezvoltat conceptul de 
recuperare funcțională 
aplicând „Metoda Aria+”, 
care se bazează pe pro-
grame medicale perso-

nalizate, terapii inovative (tehnica Ergon, ReFlex, Vacuum In-
termitent, conceptul Rockford Kinesiology) și echipamente 
performate. Metoda Aria + include protocoale și exerciții care 
se derulează pe o perioadă îndelungată, permi țând corectarea 
posturii și dezvoltarea musculaturii. 

Procesul de recuperare completă trebuie să includă educa-
rea pacienților spre un stil de viață sănătos, în care  menținerea 
sănătății se face printr-o abordare multidisciplinară, care 
reunește nu doar diferite specialități medicale - în funcție de 
patologia fiecărui pacient - ci și sportul, nutriția și consilierea 
psihologică. Deși la nivel global există o conștientizare a efec-
telor sedentarismului și este promovată sănătatea prin mișcare 
(sport, înot, fitness, dans, pilates ș.a.), recuperarea funcțională 
e singura metodă care se adresează și corectării posturii. În 
acest sens este nevoie de o evaluare inițială, iar programul se va 
desfășura sub îndrumarea unui personal medical calificat. Con-
siderăm că această abordare multidisciplinară a recuperării face 
parte din viitor. 

Recuperare



Recuperare
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Abordare inovativă 
în recuperarea medicală

D e-a lungul istoriei recuperării medicale, conceptul de tratament 
modern și eficient, precum și tehnologia aferentă, au fost subiecte 
abordate la foarte multe congrese internaționale.

Un lucru care rămâne întotdeauna o parte integrantă a recuperării medicale 
este utilizarea dinamometriei robotizate. Astăzi, odată cu noile descoperiri 
științifice, dinamometrul robotizat se bucură de o nouă etapă de dezvoltare 
datorită nevoii de date obiective și rapide referitoare la statusul pacientului, 
fără de care evaluarea și stabilirea tratamentului ar fi mereu nesigure sau chiar 
contraindicate. De asemenea, aceste echipamente pot efectua o parte din tra-
tamente în modul pasiv sau activ, fără greșeală și în deplină siguranță pentru 

pacient. Monitorizarea evoluției pozitive, stimulativă și pentru pacient, este apoi 
evidentă. Parametri măsurați obiectiv sunt de asemenea salvați în fișa pacientului.

Este esențial să precizăm că aceste echipamente care oferă parametri 
extrem de importanți, trebuie să fie de foarte mare acuratețe și să acopere 
toate articulațiile membrelor superioare și inferioare, precum și ale coloanei 
vertebrale pentru evaluare și tratament unitar și sinergic. Un echipament 
neperformant, cu rezultate îndoielnice, nerepetitive, sau care nu furnizează 
toată gama de parametri implicați obligatoriu în aceste activități, riscă să facă 
mai mult rău pacientului.

Alexandru Ilie este un kinetoterapeut al echipei, pasionat de mecanica mișcării 
și ca urmare dinamometria computerizată a fost mănușa așteptată de el pentru 
a lucra și chiar descoperi protocoale noi, pentru pacienți și patologii specifice.

Din experința sa de peste trei ani și sute de pacienți pe Biodex, Alexandru 
Ilie, Kinetoterapeut, licențiat în kinetoterapie și motricitate specială susține:  
un alt avantaj extrem de important este dat de realizarea exercițiilor în regim 
permanent de siguranță pentru pacient. Echipamentul permite determinarea 
exactă a amplitudinii de mișcare nondolorice, grăbind desfacerea reflexului 
antalgic. Spre exemplu, prin repetări multiple și precise până la limita maximă 
a pragului nedureros, câștigăm cel mai rapid grad de libertate în articulație.

Autor:
Dr� nadina LICULESCU,
Medic primar Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie

Alexandru ILIE,
Kinetoterapeut, licențiat în kinetoterapie și motricitate 
specială

Centrul Medical Provita
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Monitorizarea permanentă a fiecărei mișcări prin feedback vizual livrat 
pacientului pe monitorul echipamentului, reprezintș un alt atu ce contribuie 
la reducerea timpului de recuperare. Acest lucru se întâmplă deoarece avem 
control total asupra gradului de participare a pacientului față de potențialul 
lui, evidențiat în testele inițiale și în valorile notate la ultima ședință.

 Avem informații obiective despre modul de cooperare a lanțurilor mus-
culare implicate în mișcare iar dacă observăm o perturbare față de fiziologic, 
antrenăm în mod precis gradele de mișcare unde musculatura nu funcționează 
optim. Astfel recuperarea forței musculare este mult îmbunătățită față de 
orice altă metotă clasică.

Un alt aspect important al feedbackului viziual oferit de Biodex System 4Pro 
este dat de motivația pacientului. Acesta știe precis unde trebuie să ajungă când 
realizează o sarcină și cât de bine a realizat-o față de obiectivul trasat. Astfel 
acesta luptă ca fiecare repetare să fie cât mai aproape de potențialul lui, din 
nou această metodă ne ajută să scurtăm timpul de recuperare.

Monitorizarea progresului de la o ședință la alta se face într-o fiță electronică 
a pacientului, dată și salvată de aparat, cu valorile precise de amplitudine și 
forță realizate în ziua respectivă. Fără aceste date de multe ori putem fi păcăliți 
de semnele clinice relatate de pacient, ne spune Alex, cu o experință de peste 
trei ani și sute de pacienți pe Biodex.

Progresele și soluțiile tehnologice și de software au fost mereu folosite în 
construcția acestor dispozitive, concurenta cu metodele clasice deja invechite 
si mult mai putin eficiente, uneori nesigure sau adaptate “din mers”, chiar au 
obligat piata de recuperare medicala sa adopte aceste solutii moderne. Mai ales 
sub presiunea sportivilor profesionisti care au impus nevoia de a fi activi cat 
mai repede si a avea rezultate foarte bune, fara greseala, adesea de ei depinzand 
o echipa intreaga, aceasta tehnologie s-a impus ca o solutie eficienta si sigura.

Acest lucru s-a întâmplat imediat și în recuperarea medicală a pacienților 
obișnuiți (adulți și copii), indiferent că prezintă deficiente neurologice sau vin 
după chirurgie ortopedică, traumatisme, boli degenerative.

Tehnologia de astăzi oferă clinicianului acces la instrumente care pot 
ajuta la controlul muscular, al rezistenței, accelerării și decelerării, adică 
la toate componentele care sunt de fapt cerințele de bază pentru mișcările 
funcționale necompensatorii.

Caracteristici cum ar fi biofeedback, rezistență acomodantă, contracții 
submaximale controlate clinic, mișcare activă de asistență, co-contracții 
dinamice, activitate EMG și conștientizare kinestezică sunt toate facilitate 
de capacitatea tehnologiei de a furniza tipuri de contracție concentrică și 
excentrică în excentric izotonic, izometric, pasiv, reactiv și desigur, modurile 
izokinetice. Toate tipurile de contracție pot fi monitorizate și măsurate în timp 
real cu datele raportate sau furnizate în formă brută pentru analize statistice. 
Aceste dispozitive noi au de asemenea protocoale specifice pentru toate 
aceste tipuri de mișcări sau oferă posibilitatea de a crea propriile protocoale. 
Cine nu folosește aceste metode riscă să nu obțină întotdeauna cel mai exact 
diagnostic, cea mai bună evaluare și cel mai bun, rapid și sigur tratament 
pentru pacienții săi.

Literatura de specialitate din ultimul deceniu abundă de studii și articole 
care confirmă aceste afirmații.

Corpurile noastre sunt niște compensatori extraordinari, iar muscula-
tura care susține articulația de deasupra și de sub deficiența respectivă are 
capacitatea de acceptare a deficienței și de modificare a sarcinilor asociate 
cu acea mișcare specifică și compensatorie. Nerezolvarea acestei deficiențe 
izolate lasă această legătură slabă a lanțului kinetic neprotejată și susceptibilă 
forțelor externe; ea va fi agravată continuu în activitățile de zi cu zi sau în 
activitățile sportive. Este important să se construiască o musculară adecvată 
pe tot lanțul kinetic, fără a ne baza doar pe activități funcționale pentru a 

finaliza procesul de reabilitare.
Utilizarea dinamometriei robotizate permite clinicianului să abordeze 

aceste probleme în mod obiectiv și documentat, furnizând dovezile necesare 
pentru a continua tratamentul sau finalizarea unei anumite faze de reabilitare, 
precum și stabilirea momentului reîntoarcerii în siguranță a pacientului la 
activitatea curentă.

Cu siguranță, în ultimii ani, medicina sportivă a cunoscut cea mai mare 
creștere în utilizarea dinamometrului. Astăzi, dinamometrul este utilizat în 
peste 70 de țări din întreaga lume. Una dintre cele mai semnificative adopții 
ale acestei tehnologii în sport s-a văzut în Premier League la fotbal, unde 16 
echipe profesioniste au adoptat această tehnologie (inclusiv Manchester United, 
Chelsea, Manchester City, Aston villa și Blackburn Rovers). Echipa națională 
de rugby din Anglia are propriul dinamometru și cinci echipe profesioniste 
de fotbal din Brazilia folosesc această tehnologie. 

Dar expansiunea nu se limitează doar la sport. Forțele speciale din SUA, 
inclusiv echipele SEALS, precum și alte grupuri de luptători speciali au în-
ceput să folosească tehnologia dianamometrului Biodex. NASA are unități 
speciale pentru testarea astronauților. Sistemul 4Pro al Biodex a fost folosit 
și la Olimpiada de la Londra.

Deoarece dinamometrul robotizat Biodex poate fi folosit pe toate articulațiile 
membrelor (umăr, cot, pumn precum și șold, genunchi, gleznă), el este prezent 
în absolut orice sală de recuperare pentru orice tip de sport sau orice pacient.

În Centrul Provita oricine intră într-un program de reabilitare este testat 
și monitorizat pe Biodex System4Pro, eventual intră și într-un program de 
tratament pasiv sau activ.

Deoarece rezultatele acestor evaluări s-au dovedit de o acuratețe extremă, 
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acest echipament este în acest moment acreditat studiilor clinice și cercetării 
științifice în laboratoarele firmelor farmaceutice sau centrelor de cercetare 
din întreaga lume.

Rolul dinamometriei robotizate în lume se extinde. Această poziție s-a 
întărit în comunitatea medicinii sportive dar imediat s-a extins și în recuperarea 
oricărui pacient sau individ sănătos. Firme ca Biodex continuă să sprijine pro-
gramele de evaluare – monitorizare, recuperare medical și antrenament și cu 
alte programe cum ar fi recuperarea neurologică, evaluarea și antrenamentul 
riscului de cădere, evaluarea comoțiilor cerebrale, bolnavilor cu Parkinson, 
neuropatia periferică etc. (Balance SD Biodex); de asemenea studiile au arătat că 
susținerea neuroplasticității prin muzicoterapia care însoțește coordonat mersul 
pe bandă scurtează semnificativ timpii de recuperare (Gait Trainer3 Biodex);

În final toate aceste echipamente Biodex lucrează sinergic împreună cu 
dinamometrul robotizat, pentru o soluție de recuperare eficientă și sigură, 
recomandând Provita ca Centru Național de Training și Tratament Biodex, 
primul centru în care aceste tehnologii de ultimă oră au fost utilizate în 
România.

Prezența echipamentelor performante de fizioterapie în această echipă, 
care acționează de asemenea sinergic în procesul de recuperare medicală, 
consolidează obținerea unui tratament cât mai eficient. Este binecunoscut 
efectul benefic al undelor de șoc asupra tendinitelor și fasceitei plantare 
(enPuls), precum și tehnologia TK de încălzire în profunzime sau crioterapia 
locală cu aer rece uscat (Cryo6 -30 grade) din primele zile, în care este prezentă 
acut durerea.

Pentru a exemplifica perfomanța acestui echipament în rândurile ce 
urmează vă prezentăm un caz clinic recuperat în clinica Provita:

Bărbat 32 ani - Fractură 1/3 distală humerus drept  03.04.2018 – Terapeut 
Alexandru Ilie

Simptome post operator, cu care se prezint- pentru recuperare:
• Durere
• Impotenţă funcţională, deformarea regiunii, tumefacţie
• Echimoză locală
• Impotența funcțională pentru mișcarea de extensie de pumn și cot. (testele 

Biodex au putut fi realizat exclusive în modul pasiv și astfel s-a constatat cu 
precizie amplitudinea de mișcare posibilă) 

• Paralizie de nerv radial post fractură, pentru care s-a decis reintervenție 
pentru a decomprima nervul.

Teste inițiale Biodex în regim au putut fi realizate exclusive în regim PASIV
Amplitudine de mișcare: 

Flexie extensie cot drept 123 grade
Flexie extensie cot stâng 113 grade 
Flexie extensie de pumn drept 92 grade
Flexie extensie pumn stâng 122 grade 

Obiectivele de recuperare stabilite au fost:
• Managementul durerii
• Refacerea mobilității complete
• Reeducarea neuro-musculară completă
• Refacerea forței musculare având ca referință membrul sănătos
• Refacerea stabilității, a mișcării controlate și a prehensiunilor fine în 

totalitate
Obiectivele au fost atinse în 10 săptămâni, programul de recuperare fiind 

format din:
1. Kinetoterapie clasică
2. Kinetoterapie Computerizată- Biodex System 4 Pro
3. Terapii manuale
4. Fizioterapie  utilizând echipamentul Tecar Zimmer
5. Electrostimulare
La scurtarea semnificativă a timpului de recuperare a contribuit major 

tehnologia Biodex System 4Pro și tehnologia Tecar Zimmer, prin accelararea 
metabolismului local profund, aceasta fiind aplicată în diverse forme, cu 
mobilizare.

Din experință, aceste rezultate se obțin în mod curent în minim 20 săptă-
mâni de recuperare cu vizite aproape zilnice.  Astfel spus,  timpul de recuperare  
s-a înjumătățit față de metodele clasice de recuperare. 

Teste finale Biodex au putut fi realizate în regim izokinetic și au prezentat 
următoarele rezultate: 

Amplitudine de mișcare: 
Extensie cot drept 138 grade Flexie extensie pump drept  155 grade 
Extensie cot stâng 146 grade Flexie extensie pump stâng 150 grade 

Forța:                                                                                                                        Forța:
Triceps drept 753 J Extonsori  pumn drept 199 J
Triceps stâng 704 J Extensori pumn stâng 209 J
Biceps drept 455 J Flexie pumn drept 44.9 J
Biceps stâng 448 J Flexie pumn stâng 31.9 J

 
Firmele mari precum Biodex, Zimmer, continuă să-și dezvolte tehnologiile, 

angajându-se să sprijine comunitățile care includ utilizarea dinamometrului 
în recuperarea medicală. Se dezvoltă noi programe și aplicații pe măsură ce 
rolul dinamometrului se extinde și în lumea neuroreabilitării precum și în 
alte domenii de interes.

Ne bucurăm că, având la dispoziție aceste facilități și tehnologii la nivel 
internațional, putem oferi pacienților noștri tratamente moderne și eficiente.
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Combinaţia câştigătoare!
Omega-3 + Glucosamine & Chondroitin & Vitamina C:
ALEGEREA SĂNĂTOASĂ PENTRU ARTICULAŢII FLEXIBILE
MENŢINE-TE ÎN FORMĂ!

crescând mobilitatea articulară.
Glucozamina şi condroitina sunt substanţe ce conlucrează, 

acțiunea lor împreună fiind mult mai puternică decât orice re-
zultat obținut cu un singur produs.

VITAMINA C
Aceasta ajută la formarea colagenului, ce menţine elasticita-

tea ţesuturilor, întregind acţiunea Glucozaminei, Condroitinei 
şi a acizilor graşi Omega-3.
DE CE ASOCIEREA CU OMEgA-3?

A fost efectuat un studiu pentru a se evalua eficacitatea 
combinației de omega-3 EPA şi DHA cu sulfatul de glucozami-
nă, în tratarea osteoartritei de şold şi genunchi moderate, com-
parativ cu tratamentul doar cu sulfat de glucozamină.

Rezultatele studiului, care a implicat supravegherea a 177 de 
pacienţi, a arătat că asocierea glucozaminei cu Omega-3 duce 
la o reducere semnificativă a redorii matinale şi a durerii de 

la nivelul articulațiilor afectate de boală, în 
comparație cu tratamentul standard doar cu 
glucozamină.

În acest sens, LYSI ISLANDA a pus la 
dispoziția consumatorilor un supliment care 
combină beneficiile acizilor graşi Omega-3, 
în ceea ce privește aspectele inflamatorii, ca-
pacitatea glucozaminei şi condroitinei de a 
asigura menținerea funcției articulare şi pro-
prietăţile vitaminei C pentru formarea cola-
genului şi menţinerea elasticităţii ţesuturilor.

OMEgA-3 & gLUCOZAMInE & ChOn-
DROITINE & VITAMINA C, LYSI este o com-
binaţie unică de Omega- 3 cu Glucozamină, 

Condroitină şi Vitamina C, ce ajută la:
•  flexibilizarea încheieturilor,
•  reducerea suferinţei produse de articulaţiile degradate;
•  regenerarea şi întărirea cartilajelor,
•  menţinerea sănătăţii articulaţiilor şi protejarea contra deteri-

orării cartilajelor, din cauza bolilor articulare şi a osteoporo-
zei, a uzurii fizice din cauza vârstei sau a accidentelor, a supra-
solicitării, obezităţii şi a activităţilor sportive.

•  SPOREŞTE MOBILITATEA, REGENERAREA, RECUPERAREA 
ARTICULAŢIILOR.

Osteoartrita este o boală degenerati-
vă, larg răspândită, cauzată de uzura 
cartilajului articular, ceea ce duce la 
funcţionarea defectuoasă şi la dure-
re la nivelul articulaţiilor. Osteoartrita 
afectează aproximativ 10% din popu-
laţia generală, din care 50% sunt per-
soane de vârstă geriatrică.

A rticulațiile afectate de boală sunt în principal cele soli-
citate intens de greutatea corporală, precum vertebrele 
și articulațiile genunchilor, dar şi cele solicitate la efort.

Pierderile de cartilaj pot duce la o pierdere generală 
a funcției articulaţiilor.

Glucozamina şi condroitina sunt substanțe prezente 
în mod natural în organism, ce consolidează cartilajul, 
îl ajută să rețină apa și îl protejează de uzură.

Glucozamina este o aminozaharidă și una dintre 
cele mai importante componente ale cochiliilor de 
crustacee, comercial fiind produsă prin hidroliza co-
chiliilor de crustacee.

Glucozamina este un precursor de glicozaminoglicani, 
care sunt principala componentă a cartilajului articular, 
iar suplimentarea dietei cu glucozamină ajută la refacerea 
cartilajelor și calmează durerea indusă de artrită.

Corpul este într-o continuă înnoire a tendoanelor 
şi articulaţiilor, bazându-se în acest proces şi pe Glucozamină. 
Cartilajul se comportă ca un tampon între oasele ce formează 
o articulaţie, iar Glucozamina este implicată în refacerea şi în-
noirea tendoanelor articulaţiilor şi a celulelor cartilajelor din 
genunchi, şolduri, coloană vertebrală şi mâini, atât la femei cât 
şi la bărbaţi. Glucozamina poate fi uneori mai eficientă decât 
tratamentul clasic antiinflamator, ale cărui efecte nedorite la 
nivel gastrointestinal, renal și cardiovascular pot fi evitate prin 
utilizarea glucozaminei și a condroitinei împreună cu Omega-3.

Condroitina este o importantă componentă structurală a 
cartilajului de la încheieturi, oferind rezistenţă la compresiune. 
Aceasta oferă țesuturilor conjunctive capacitatea de a absorbi 
lichide, respectiv apa, permițând cartilajului să rămână sănătos 
şi reducând ruperea cartilajelor. Condroitina ajută la lubrifierea 
articulaţiilor, îmbunătăţeşte vâscozitatea lichidului sinovial, 

Produsele se găsesc în farmaciile și magazinele naturiste 
partenere. Oferte speciale și produse cadou - 

numai pe www.sagasanatate.ro. Tel. 0722810692
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Enzima care provoacă 7 din 10 
cele mai întâlnite cauze de deces
A fecţiunile cardiace, carcinomul, bolile pulmonare cronice, boala 

Alzheimer, pneumonia şi gripa sunt toate legate de această enzimă 
produsă de organismul nostru.  Această enzimă se numeşte enzima 

5-lipoxigenază  (întâlnită şi sub denumirea de „enzima 5-LOX”), care, atunci 
când este produsă de către organism în cantităţi excesive, dă naştere unui întreg 
lanţ de reacţii inflamatorii periculoase.

În mod ironic, aceast tip de reacție inflamatorie sistemică cauzată de 
enzima 5-lipoxigenază este cel care ne-a protejat strămoșii împotriva bolilor 
infecțioase. Întrucât aceste boli au fost eradicate, reacția anti-inflamatorie a 
enzimei 5-lipoxigenază nu numai că a devenit inutilă, ci a devenit chiar mortală. 
În ultimul timp, oamenii de știință au acordat o importanţă deosebită aceastei 
enzime datorită rolului său în apariția artritei, a astmului și a bolii Crohn, motiv 
pentru care industria farmaceutică şi-a propus să dezvolte un medicament 
sigur pentru a atenua efectul acestei enzime. Însă, „inhibitorii enzimei 5-LOX” 
disponibili în prezent nu sunt suficient de siguri pentru a fi administraţi fără o 
supraveghere medicală. Din fericire, există diverse produse alimentare și plante 
care împiedică, în mod eficient, efectul enzimei 5-lipoxigenază.
Cum poate avea surplusul de enzimă 5-lipoxigenază 
un efect dăunător asupra sănătății? Organismul nostru 
generează cantități excesive de acid arahidonic ca urmare a îmbătrânirii 
și/sau a unei diete nesănătoase. Pentru a neutraliza acidul arahidonic, 
organismul nostru produce cantități 
crescute de enzimă 5-lipoxigenază (5-
LOX). Valorile crescute ale enzimei 5-LOX 
și valorile finale în urma scăderii cantităţii 
de acid arachidonic sunt strâns legate de 
bolile specifice vârstei mijlocii cât şi celor 
legate de vârsta înaintată.

Enzima 5-lipoxygenază stimulează 
producerea de molecule pro-inflamatorii 
în organism, numite leucotriene. Au fost 
publicate sute de studii științifice care au 
demonstrat legătura dintre leucotriene și apariția bolilor cardiovasculare, a 
carcinomului, a artritei și bolilor respiratorii, cum ar fi astmul bronșic și boală 
pulmonară obstructivă cronică (BPOC). Aceste molecule sunt legate de boala 
Alzheimer, de bolile inflamatorii intestinale și de  osteoporoză. Prin adoptarea 
unor scheme de diete mai sănătoase, nivelul enzimei 5-lipoxigenază scade, chiar 
dacă suprimarea optimă a enzimei 5-LOX și efectelor sale dăunătoare asociate cu 
alimentația tipică occidentală pot constitui o adevărată provocare. Din fericire, 
extractul de tămâie s-a dovedit un inhibitor eficient împotriva acestei enzime.
Cum poate fi prevenită producerea excesivă de enzima 
5-lipoxigenază. Civilizaţiile antice au utilizat, timp de milenii întregi, 
tămâia și rășina de smirnă atât ca sursă de parfumuri plăcute cât și ca tratamente 
împotriva reumatismului, herpesului și tulburărilor gastrointestinale.

În studiile moderne, valoarea medicamentoasă a tămâiei a primit recunoaştere 
odată cu descoperirea acizilor boswellici din această rășină. Acidul 3-acetil-11-
ceto-beta-boswellic (AKBA) s-a dovedit a fi cel mai eficient în inhibarea enzimei 
5-lipoxigenaza și în prevenirea producerii leucotrienelor pro-inflamatorii. Unele 
experimente pe animale au confirmat că extractul de tămâie are un puternic 

efect antiinflamator, în special în atenuarea inflamației articulare la cazurile de 
artrită. Studiile inițiale asupra oamenilor au dat rezultate similare, confirmând 
astfel utilizarea tradițională a tămâiei. Extractul de tămâie s-a dovedit a fi eficient 
la pacienții suferinzi de artrită reumatoidă, boala Crohn, colita ulcerativă și 
astm. Utilizarea tămâiei de-a lungul mileniilor nu a fost niciodată legată de 
producerea de efecte secundare semnificative. Studii recente  de toxicologie și 
siguranță au confirmat că extractul de tămâie are un nivel mare de siguranță, 
atât în   aplicațiile externe, cât și în cele interne.
Renarthro - o formulă combinată de extracte de tămâie 
și smirnă plus colostru. Dr. Zdravko Mauko, de la compania croată 
Farmavita a dezvoltat Renarthro, un produs care conține extract de tămâie, extract 
de smirnă și colostru. În studiile de laborator s-a constatat că extractul de smirnă 
previne efectul enzimelor cu efect degradant asupra cartilagiilor (hialuronidază, 
colagenază). De asemenea, s-a confirmat că adăugarea de extract de smirnă 
mărește efectul celorlalte plante de 20 de ori. Alte studii de laborator au arătat că 
peptidele PRP găsite în lapte îmbunătățesc efectul celorlalte ingrediente de câteva 

ori. Inovația protejată 
prin brevet oferită de 
Farmavita constă în faptul 
că îmbinarea acestor trei 
ingrediente formează o 
combinaţie unică, care este 
de câteva ori mai eficace 
decât componentele 
individuale.
Protejarea inimii 
și a vaselor de 
sânge. Rolul proceselor 
inflamatorii în corpul 
nostru după apariția 
aterosclerozei (îngroșarea 
vaselor de sânge și a 

congestiei) este cunoscut de peste 20 de ani. În 1991, s-a descoperit că unul 
dintre factorii de ateroscleroză este o moleculă produsă în urma unui proces 
care începe cu efectul enzimei 5-lipoxigenază. Astfel, timp de peste 10 ani, s-a 
încercat izolarea inhibitorilor de enzimă 5-LOX care ar putea împiedica sau 
chiar inversa îmbătrânirea sistemului cardiovascular. Extractul de tămâie se 
dovedeşte a fi unul dintre cei mai buni inhibitori naturali de enzimă 5-LOX în 
cazul apariției aterosclerozei.

Extractul de tămâie are multiple efecte complementare asupra țesutului 
vascular întrucât influenţeată puternic fixarea radicalilor liberi. De asemenea, 
extractul scade colesterolul total cu până la 48% și creşte «colesterolul bun» 
(HDL) cu până la 30%. Însă ceea ce îi interesează cel mai mult pe cardiologi 
este efectul extractului de tămâie asupra inhibării enzimei 5-lipoxigenază și 
asupra altor factori inflamatori. În cazul endoteliului capilar uman, extractul de 
tămâie are un efect semnificativ asupra prevenirii deteriorării pereților vaselor 
de sânge ca urmare a aterosclerozei. Se estimează că extractul de tămâie are 
un efect pozitiv asupra a 113 gene implicate în apariția inflamației vasculare.

Extractele bogate în AKBA, principalul agent bioactiv din tămâie, au 

Formula Completă Renarthro pentru articulaţii sănătoase !
Capsule, ICE Gel (extract din tămâie, smirnă, eucalipt) şi miere polifloră 
alpină cu extract de boswellia serrata, extract din smirnă (commiphora 

mukul) şi proteină din lapte + COLOSTRUM (1000 mg+VIT C)

 NOU!!!
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demonstrat o reducere cu 50% a leziunilor provocate de către ateroscleroză 
şi, de asemenea, o reducere substanţială a activităţii mai multor factori de 
coagulare a sângelui. Un efect similar este atribuit gugulsteronilor găsiți în 
extractul de smirnă.
Neuroprotecția și sănătatea creierului. S-a descoperit că unul 
dintre componenţii tămâiei este un potențial stimulent al sistemului receptorilor 
creierului denumit TRPV3, care este responsabil pentru reglarea anxietății și 
care are un efect similar cu antidepresivele.

Una dintre principalele componente ale tămâiei obținute din copacii Boswellia 
Carterii, numită stimsoacetat, inhibă mediatorii inflamației din țesutul cerebral 
- un efect cu o semnificativă speranță în tratamentul afectării țesutului cerebral. 
Reacțiile cerebrale inflamatorii periculoase pot provoca leziuni asupra țesutului 
cerebral în doar câteva ore, provocând deficiențe neurologice pe termen lung.

Stimsoacetatul acționează în special ca un inhibitor al degenerării celulelor 
cerebrale în hipocampus, regiunea creierului responsabilă de memorie. Acest 
efect a fost confirmat de studiile făcute pe animale. Șobolanii de laborator, 
cărora li s-a dat o substanță care provoacă pierderea memoriei, asociată cu 
extract de tămâie, au avut rezultate semnificativ mai bune în ceea ce privește 
orientarea spațială și testele de învățare în comparație cu animalele cărora nu li 
s-a administrat extract de tămâie. Rezultate similare s-au obținut la animalele 
cărora nu li s-a administrat substanţa de inducere a pierderii memoriei. Extractele 
obținute din Boswellia papyrifera, una din cele 5 specii de Boswellia utilizate în 
producția de rășină de tămâie parfumată, au fost testate pe șobolani și pe animale 
cu o orientare spațială mai bună şi aceste extracte le-au ajutat să găsească mai 
rapid drumul într-un labirint.
Protejarea împotriva cancerului. Efectul acidului boswellic, unul 
din componentele principale ale tămâie, se obţine prin mai multe mecanisme 
care împiedică proliferarea (răspândirea) celulelor canceroase. AKBA provoacă 
apoptoza, adică moartea celulară programată, prin afectarea așa-numitului 
„receptor de deces” de pe suprafața celulară și provocând „sinuciderea” celulei 
canceroase. De asemenea, acidul Boswellic blochează comunicarea intercelulară 
între celulele carcinomului responsabile de multiplicarea celulelor. În plus, AKBA 
împiedică creșterea tumorii prin inhibarea factorului de creștere endotelial 
vascular utilizat de celule pentru dezvoltarea noilor vase de sânge necesare 
sistemului vascular (VEGF). Recent, s-a descoperit că AKBA poate fi eficient 
şi în cazul inhibării receptorului celular de tip CXCR4, utilizat de celulele 
carcinomului pentru a provoca metastaze și considerat cauza morții de 
cancer în 90% dintre cazuri. Până în prezent, extractele de tămâie au 
arătat rezultate promițătoare și în ceea ce privește reducerea creșterii 
numărului de celule maligne, reducerea multiplicării carcinomului, 
a metastazelor prostatei, vezicii urinare, colului uterin, intestinelor, 
precum și a mielomului multiplu și a cancerului de măduvă osoasă.
Extractul de tămâie reduce durerea produsă de 
artrită. Studii anterioare asupra extractului de tămâie au inclus și 
unele ingrediente cunoscute pentru proprietățile lor antiinflamatorii, 
cum ar fi ashwagandha („Withania somnifera”), turmericul („Curcuma 
longa”) și zincul. Într-un astfel de studiu, unui număr de 42 de pacienți 
li s-a administrat combinații ale acestor substanțe nutritive sau placebo 
timp de trei luni. Segmentul de pacienţi care a primit această combinație 
a semnalat o reducere semnificativă a durerii și un grad mai mare de 
mobilitate articulară, spre deosebire de segmentul de pacienţi care a 
primit substanţe placebo.

Un alt studiu similar, care a urmărit evoluţia indicelui osteoartritei 
WOMAC, a demonstrat o reducere substanțială a acestui indice, precum 
și ameliorarea durerii și reducerea gradului de imobilitate. Nu s-au 
observat efecte secundare semnificative în nici unul dintre studii.

Studii mai recente au fost efectuate exclusiv numai cu extract de tămâie, 
respectiv cu o doză zilnică de până la 3600 mg în paralel cu administrarea de 
tratament placebo. Din nou, s-a observat o îmbunătățire considerabilă a tuturor 
parametrilor, incluzând reducerea durerii articulare, îmbunătăţirea articulațiilor 
umflate, îmbunătăţirea mobilităţii articulațiilor și creșterea potenţialului de 
deplasare în timpul mersului.

În anul 2008 a fost efectuat un studiu de administrare a unui extract de 
tămâie cu concentraţie de 30% acid AKBA pe un număr de 70 de pacienți care 
sufereau de osteoartrită. Unii pacienții au primit câte o doză de extract de 100 
mg/zi, alţii câte o doză de extract de 250 mg/zi iar alţii au primit un placebo 
timp de 90 de zile. Spre deosebire de cei cu placebo, ambele segmente care 
au primit extractul, au prezentat o îmbunătățire clinică și semnificativă, din 
punct de vedere statistic, al indicelui de durere și a funcției fizice. Există și alte 
caracteristici ale acestui studiu care sunt demne de remarcat. În primul rând, 
pe probele de fluid s-a înregistrat o reducere semnificativă a MMP-3 (matricea 
metaloproteinazei-3), care este o enzimă ce provoacă procese inflamatorii și de 
degradare a cartilagiilor în bolile de osteoartrită. În al doilea rând, încă din ziua 
a şaptea a studiului de 90 de zile, ameliorarea durerii și creșterea mobilității au 
fost clar vizibile. În anul 2010, un studiu similar realizat cu extracte de tămâie, 
a produs efecte similare.
Alte metode de atenuare a efectului enzimei 5-LOX. Dieta 
tipică occidentală abundă în acizi grași Omega-6, acizi grași saturați, carbohidrați 
rafinați și acid arahidonic. Consumul excesiv de astfel de alimente și consumul 
insuficient de alimente bogate în acizi grași Omega-3 contribuie în mod 
semnificativ la dezvoltarea bolilor sistemice inflamatorii cronice.

Cei care sunt atenți la sănătatea lor folosesc substanțe nutritive cum ar fi 
uleiul de pește sau turmericul care scad activitatea enzimei 5-lipoxigenază din 
organism. Efectul acestora asupra eliminării enzimei 5-LOX reprezintă o dovadă 
parțială a numeroaselor beneficii oferite de către aceste elemente nutritive. Cu 
toate acestea, pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, producția excesivă de enzima 
5-LOX necesită metode de suprimare mai eficiente. Preparatele din plante cu 
extract de tămâie, combinate cu obiceiuri alimentare mai sănătoase, oferă o 
metodă naturală eficientă de inhibare selectivă a enzimei 5-LOX.
Concluzie. Excesul de enzimă 5-lipoxigenază provoacă producerea de 
molecule pro-inflamatorii, incluzând leucotrienele. Procesele inflamatorii din 
organism, induse de enzima 5-lipoxygenază, sunt legate de șapte din zece cele 

mai frecvente cauze de deces în SUA, inclusiv cancerul și bolile cardiace.
În prezent, există un număr redus de produse medicale sigure 

care să inhibe enzima 5-LOX; în plus, acestea trebuie administrate 
sub supravegherea unui medic. Din fericire, recent, au fost descoperiți 
inhibitorii naturali împotriva enzimei 5-LOX care reduc, în mod eficient, 
activitatea acestei enzime. După cum reiese din multele surse de informații 
convingătoare, componentele din tămâie blochează reacțiile inflamatorii 
cauzate de enzima 5-LOX, enzima care accelerează apariția numeroaselor 
boli ce provoacă îmbătrânirea.

Toți cei care doresc să prevină efectul nociv al acestei enzime și să-și 
prelungească viața sănătos ar trebui să adopte o dietă antiinflamatoare 
cu utilizarea redusă sau integral eliminată a cărnii roșii, a organelor 
comestibile, a cârnaților, zahărului și alimentelor cu conţinut glicemic 
ridicat. În selectarea grăsimilor și uleiurile alimentare, ar trebui preferate 
cele cu conținut ridicat de grăsimi Omega-3 nesaturate (ulei de măsline, 
ulei de nucă de cocos, ulei de in, ulei de semințe de dovleac și ulei de 
pește). De asemenea, recomandăm o capsulă de Renarthro zilnic, ca şi 
supliment în dieta anti-inflamatorie.
Pentru informatii si comenzi ne puteti contacta la:

Tel. 031.0051375 sau WWW.NATURASTUDIO.RO

Melitox 
(pe bază 

de venin de 
albine)
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Oxigenoterapia hiperbară, 
o metodă modernă 
de tratament și recuperare

Autor: 
Dr. Cătălin TîLVESCU 
Centrul Medical Nova Vita Tîrgu Mureş, str. Liviu 
Rebreanu nr. 29A. Tel: 0724.070.776

Î n timpul tratamentului, pacientul respiră oxigen pur la o 
presiune crescută, de obicei peste 2 atmosfere, în acest fel 
oxigenul este dizolvat direct în plasmă și poate fi transportat 

în zone ale corpului unde circulația sangvină este diminuată sau 
blocată. 

Astfel, cantitatea de oxigen  crescută la nivel tisular întreține 
metabolismul celular în țesuturile hipoxice și stimulează rege-
nerarea celulară precum și formarea de vase sangvine noi prin 
neovascularizație. 

Deși indicația inițială pentru oxigenoterapia hiperbară este 
boala de decompresie, aceasta este folosită pentru o serie de 
afecțiuni grave precum: intoxicația cu monoxid de carbon, arsuri, 
embolia gazoasă, sindromul de strivire, abcese intracraniene, 
gangrena gazoasă, osteomielita refractară, infecțiile necrozante 
ale țesuturilor moi, ulcerul diabetic.  

De asemenea este folosită ca și terapie adjuvantă pentru re-
cuperarea post accident vascular cerebral, după inter vențiile 
chirurgicale, în consolidarea fracturilor și scurtarea timpului de 
recuperare, tratamentul bolilor autoimune, migrene. 
Această terapie este utilizată de mulți sportivi de top pentru recu-
perarea după diverse accidentări precum și pentru îmbu nă tă țirea 
performanțelor, oxigenoterapia hiperbară nefiind considerată 
metodă de dopaj.

Tratamentul este efectuat în condiții de siguranță, 
complicațiile sunt rare și includ: leziuni ale timpanului, diplopie 
tranzitorie, pneumotorace cauzat de barotraumă (extrem de rar), 
singura contraindicație absolută fiind pneumotoracele activ.

În cadrul clinicii Nova Vita, oxigenoterapia hiperbară se reali-
zează într-o cameră monoloc Perry Sigma 36 presurizată cu oxi-
gen 100%, cu flux continuu, pe baza unor protocoale terapeutice. 

Acest lucru permite efectuarea ședințelor de oxigenoterapie în 
mod personalizat pentru fiecare pacient, în funcție de necesități.

Toți pacienții sunt evaluați înaintea începerii tratamentului 
pentru a evita complicațiile și sunt monitorizați în mod continuu 
pe toata durata tratamentului, timp în care vizionează programe 
TV, ascultă muzică sau se odihnesc.

Medicina hiperbară este în concluzie o metodă modernă și 
inovativă de tratament, recunoscută la nivel mondial pentru re-
zultatele de succes pe care le oferă.

Oxigenoterapia hiperbară este o for-
mă de tratament medical care stimu-
lează regenerarea celulară prin creş-
terea cantităţii de oxigen disponibil 
ţesuturilor. 

www.nova-vita.ro
Tel.: 0735.701713, 

0735.701711
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Rolul Terapiei Ocupaționale 
în reabilitarea pacienților cu 
afecțiuni musculo-scheletale

Daiana POPA
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T erapeutul ocupațional va instrui pacientul și familia cu 
privire la importanța utilizării adaptărilor și modifică-
rilor mediului, care permit desfășurarea activităților 

ocupaționale în condiții de confort, cu minimum de prejudicii la 
nivelul articulațiilor, precum și alternativele de a executa sarcini 
din sfera vieții de zi cu zi,  pentru a minimiza stress-ul articular.

Principiile de protecție articulară constau într-un set de 
măsuri menite să reducă durerea și deformările articulare la 
pacienții cu suferințe musculo-scheletale. Obiectivul princi-
piilor de protecție articulară, este acela de a reduce încărcarea 
articulațiilor vulnerabile, dezvoltând strategii pentru prezervarea 
integrității articulare, evitarea durerilor în cursul activităților și 
reducerea inflamației locale. O mențiune aparte trebuie făcută cu 
privire la indicarea activităților la pacienții cu poliartrită reuma-
toidă. În timpul activităților recreative, lucrative și de autoîngri-
jire, se vor aplica principiile protecției articulare, menționate mai 
sus. Activitățile trebuie să fie nonrezistive, să promoveze mobili-
zarea articulației pe toată amplitudinea arcului de mișcare și să 
crească rezistența musculară.  Utilizarea tricotatului, croșetatului 
și a altor tipuri tradiționale de lucru manual trebuie, în princi-
piu, evitată la acești pacienți, deoarece necesită contracții statice 
prelungite ale mușchilor mâinii și favorizează deviația cubitală 
și subluxația articulației radiocarpiene. Antrenamentul pentru 
activitățile cotidiene, incluzând activitățile de autoîngrijire și 
casnice, constituie o parte importantă a programului de reabi-
litare pentru pacienții cu poliartrită reumatoidă. Activitățile de 
autoîngrijire trebuie efectuate până la limita oboselii și a durerii, 
chiar și în stadiile acute precoce. În timpul activităților cotidie-
ne, toate articulațiile trebuie mobilizate pe amplitudinea maxi-
mă, folosind contracții musculare cu efect tonizant. De exemplu, 
ștersul prafului de pe suprafețe se va face cu ajutorul unei mănuși 
de pânză, ținând degetele întinse și evitând astfel, contracția sta-
tică prelungită și forțele de deformare, care apar atunci când bol-

Intervenţia terapeutică este complexă şi vizează 
educaţia pacientului, modificarea mediului, asis-
tarea activităţilor care suferă limitări ca urmare 
a afectării structurilor şi funcţiilor aparatului lo-
comotor, precum si prescrierea ortezelor şi a dis-
pozitivelor de asistenţă.

navul ține o cârpă de praf în mână. Pozițiile care fac să predomine 
forțele interne la nivelul mâinii, cum este priza strânsă, sau cele 
în care predomină forțele externe, cum este gestul de a sprijini 
bărbia cu fața dorsală sau laterală a degetelor, contribuie la defor-
mare și trebuie evitate. Presiunea pe fața laterală dinspre police 
a degetelor, trebuie de asemenea evitată, aceasta contribuind la 
deviația radială a degetelor. Când se ridică în picioare, pacientul 
va fi instruit să se sprijine pe palme, încărcând greutatea corpu-
lui pe articulațiile radiocarpiene,  și ținând degetele întinse. Se 
va evita presiunea excesivă și de durată pe pulpa policelui, care 
favorizează dislocarea articulației policelui, cum se întâmplă în 
cursul unor activități casnice. Pacientul va fi instruit să folosească 
o mecanică corectă a corpului, în timpul activităților zilnice. Se 
va recomanda utilizarea articulațiilor celor mai puternice pen-
tru diferite activități. Ridicarea greutăților se va face utilizând 
genunchii și șoldurile și nu coloana vertebrală. Pentru transpor-
tul unor obiecte grele se va folosi rularea acestora pe masă sau 
podea, mai degrabă decât ridicarea lor. Se va evita menținerea 
articulațiilor în poziții fixe, prelungite. Contracțiile musculare 
susținute sunt obositoare și pot contribui la subluxația și disloca-
rea articulațiilor.  Se vor evita acele activități ce nu poate fi oprite 
imediat,  dacă se dovedesc a fi prea solicitante. În timpul urcării 
și coborârii scărilor, balansul ortostatic trebuie să fie suficient 
de bun pentru a permite scurte pauze de odihnă. Când bolnavul 
se transferă din pat în scaunul rulant, se va recomanda folosirea 
scândurii de transfer, pentru a ușura activitatea și a permite opri-
rea acesteia dacă bolnavul se obosește. În timpul mersului sau a 
transportării unor obiecte, se vor recomanda scurte pauze pentru 
odihnă. Un anumit discomfort în cursul activității trebuie tole-
rat, dacă el dispare rapid în cursul repausului. Dacă însă durerea 
persistă mai mult de o oră după încetarea activității, este semn că 
acea activitate este prea solicitantă pentru pacient, urmând să fie 
suprimată sau modificată.
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Conservarea energiei și simplificarea activităților
Una dintre cele mai importante recomandări ce se fac în artrite 

este menținerea unui echilibru între repaus și activitate. Se consi-
deră că sunt necesare 10-12 ore de odihnă zilnic, incluzând și 1-2 
ore la prânz. În cursul activităților cotidiene se recomandă pauze 
scurte, de 5-10 minute. Se consideră adecvat un raport de 5-10 
minute de repaus la fiecare 20 de minute de activitate. În acest 
fel energia va fi conservată, permițând bolnavului să desfășoare 
un număr mai mare de activități în cursul zilei. Activitățile coti-
diene se vor desfășura conform unui plan în care activitățile mai 
ușoare vor fi alternate cu cele grele. Alte sugestii pentru conser-
varea energiei ar fi: evitarea aplecării și încovoierii coloanei, utili-
zând tije speciale cu mâner lung pentru apucarea obiectelor, sau 
renunțarea la activități casnice laborioase, folosind semiprepara-
te. Munca va fi simplificată pe cât posibil. Se vor găsi pozițiile cele 
mai confortabile în cursul desfășurării activităților. Se va promo-
va o postură corectă în șezând, cu un suport adecvat al spatelui, 
menținerea genunchilor si șoldurilor la 90 de grade cu plantele 
sprijinite pe sol.  Se va evita ortostatismului prelungit în timpul  
activităților casnice. Mediul domestic trebuie amenajat astfel în-
cât să faciliteze par-
ticiparea la activități 
casnice și de autoîn-
grijire fără a se expu-
ne la eforturi excesi-
ve, poziții incomode, 
risc de traumatisme. 
Aceleași principii 
prezentate mai sus, 
se vor aplica și în 
timpul desfășurării 
activităților profesi-
onale. Va fi necesară 
o analiză a gesturi-
lor profesionale la 
care se vor aplica 
principiile conser-
vării energiei și ale 
protecției articulare. 
Atunci când este ca-
zul, se va recomanda 
o schimbare a locului 
de muncă. 

Ortezarea și prescrierea dispozitivelor de asistență
Ortezarea are ca obiective: punerea în repaus a articulațiilor 

dureroase și inflamate, stabilizarea  acestora și corectarea defor-
mărilor și atitudinilor vicioase.

Cel mai adesea, ortezarea se indică pentru pumn și degete, 
dar atunci când este necesar, se vor prescrie orteze și pentru 
coloana cervicală sau lombară, cot, genunchi și gleznă. Ele tre-
buie confecționate corect, din materiale adecvate pentru a nu 
crește stressul mecanic pe articulațiile învecinate. De exemplu 
orteza pentru articulația radiocarpiană poate crește stressul pe 
articulațiile MCF. Există câteva tipuri de orteze care se indică 

mai frecvent la bolnavii cu poliartrită reumatoidă, cum sunt atela 
volară de repaus – indicată în sinovita articulației radiocarpie-
ne, degetelor și policelui, orteza pentru stabilizarea articulației 
radiocarpiene, care imobilizează articulația radiocarpiană, dar 
permite mobilitatea articulațiilor metacarpofalangiene, orteza 
de protecție pentru articulațiile metacarpofalangiene,  împotri-
va devitației cubitale și a subluxației palmare, sau orteza pen-
tru posturarea deviației cubitale, care previne deviația ulnară și 
menține aliniamentul corect al articulațiilor metacarpofalangie-
ne,  în cursul penselor și prizelor.

Tot de domeniul terapiei ocupaționale ține prescrierea și an-
trenamentul pentru folosirea diferitelor dispozitive de asistență, 
cum ar fi: facilitarea prizelor, folosind instrumente și mânere 
adaptate, compensarea limitării mobilității articulare utilizând 
tije pentru îmbrăcare, prevenirea stressului mecanic ce provoa-
că deformările articulare utilizând robinete cu manete lungi, sau 
evitarea contracțiilor statice prelungite cu ajutorul unui suport de 
carte în timpul cititului, sau a unor dispozititve cu care se fixează 
vasul sau paharul, etc. Pentru prevenirea accidentelor casnice se 
vor recomanda bare de sprijin la intrarea în cadă, covorașe adezi-

ve antiderapante în baie și în cadă, etc. Pentru asistarea mersului, 
se vor prescrie bastoane, cârje, cadre de mers,  încălțăminte adap-
tată sau fotolii rulante.

Dispozitivele de asistență care substituie pierderea de mobili-
tate nu trebuie folosite în exces, deoarece activitățile zilnice sunt 
un mijloc de menținere a mobilității articulare. Datorită caracte-
rului cronic  evolutiv, cu pusee inflamatorii al multor afecțiuni 
reumatice, prescrierea dispozitivelor  de asistență se va face pen-
tru perioadele de acutizare, în timp ce, în afara acestora, bolnavii 
vor fi încurajați să utilizeze la maximum mobilizarea articulară pe 
unghiurile funcționale.
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Se constată o continuă creștere a morbidității afectării 
articulației sacro-iliace cu: 
l  Anamneza familiară prezentă 15-20%;
l  Incidență de 0,5-1,9% în SA;
l  Prevalența bolii de 1,29% și 
l  Prevalența mai mult de 1,1% în SASN

Fiziokinetoterapia și balneoterapia constituie o parte vita-
lă a programului de tratament în SA pentru menținerea unui 
potențial maxim de mișcare și prevenirea deformărilor posturale.

Principii și obiective
Strategia de reabilitare vizează:
1. Funcția coloanei: prin determinarea indicelui BASFI (Bath 

Ankylosing Spondylitis Functional Index); indicele Dougados 
(DFI);

2. Durerea: prin scala vizuală analogă VAS sau BASDAI (Bath 
Disease Activity Index);

3. Mobilitatea coloanei: bilanț articular al coloanei CDL, 
articulațiilor afectate (șold, genunchi, articulații periferice) și ex-
pansiunea toracică;

4. Aprecierea globală de către pacient (VAS la o săptămână);
5. Durata redorii articulare (la o săptămână);
6. Indicele entezitic modificat de Haywood și pentru articulații 

periferice: număr articulații dureroase, tumefiate;
7. Reactanții de fază acută (VSH, PCR);
8. Examen radiologic: Rx bazin (SI, CF) și Rx coloana lombară, 

cervicală (AP, lateral).

Material și metodă
l  S-au studiat 155 pacienți cu SA, internați în clinică între 2000-

2004, dintre care 16 cu SASN (artrită psoriazică, sindrom Rei-
ter, artrită reactivă cu stafilococ, Chlamidia), a dominat sexul 
masculin (134B/21F), raportul mediu urban/rural 85/70; 57,2% 
au avut vârstă între 20-39 ani.

Principii și metode de reabilitare 
în spondilita anchilozantă și alte 
spondilartropatii seronegative

l  Diagnosticul precoce este necesar pentru instituirea unui tra-
tament adecvat și s-a efectuat conform criteriilor New York 
modificate:

A. Criterii clinice:
1. Durerea lombară cu durată > 3 luni ameliorată de exercițiu 

fizic, agravată de repaus;
2. Limitarea mișcărilor coloanei în plan sagital și frontal;
3. Limitarea expansiunii toracice (vârstă, sex).

B. Criterii radiologice:
 Sacroileită > gradul II bilateral
 Sacroileită grad III-IV unilateral
SA definită: când exista Rx + 1 criteriu clinic
SA probabilă: când există 3 criterii clinice + 1 criteriu radiologic

Metode de evaluare:
l  Indicele de activitate a bolii BASDAI (Bath Ankylosing Spodyli-

tis Activity):
1. Fatigabilitate; 2. Durere vertebrală; 3. Durere și inflamație 

articulară; 4. Sensibilitatea entezelor; 5. Redoare matinală (cali-
tativ 0-10 sau cantitativ max 120 min); 6. Laborator: VSH, fibri-
nogen, PCR, lichid sinovial – formulă inflamatorie.
l  Indicele entezitic modificat de Haywood (în drepta și stânga)

• Tendonul lui Achile; • Inserția fascei plantare; • Marele tro-
hanter; • Originea adductor șold; • Creasta iliacă (marg sup, inf); 
• Sterno costal; • Sterno clavicular; • C7/T1.

Scor total
0=fără durere;
1=discomfort;
2=durere definite;
3= durere, retracție.

l Măsurarea mobilității coloanei vertebrale
    BASMI – indice metrologic al SA

- Distanța tragus-perete (cm) – Jekinson 1994;
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- Expansiunea toracică (diferența expir-inspir <2,5 cm ăn de-
cubit dorsal);

- Distanța indice-sol (cm) - Fitzgerald 1983;
- Flexia lombară laterală (cm) - Pile 1991;
- Flexia coloanei modificată – Schober (sub 4-6 cm retracție);
- Rotația coloanei cervicale dreapta, stânga;
- Distanța intermaleolară (cm) cu abducția picioarelor.

l  Indice funcțional BASFI 
VAS 10 cm, 0=ușor, 10=imposibil
1. Îmbracă ciorapii sau pantalonii fără ajutor;
2. Se apleacă înainte pentru a ridica un stilou de pe podea fără ajutor;
3. Se ridică de pe scaunul de la masă fără a se ajuta de mâini;
4. Se ridică fără ajutor de pe podea din poziția culcat;
5. Stă 10 minute nesprijinit și fără a avea disconfort;
6. Urcă 12-15 trepte fără sprijin de balustradă sau fără baston;
7. Se uită peste umăr fără a răsuci corpul;
8. Execută complet activități zilnice acasă sau la serviciu;
9. Efectuează exerciții medicale;
10. Efectuează sport sau grădinărit;
Scor general 0-100 puncte reconvertit scor final 0-10.

l  Severitatea bolii depinde de:
1. Leziuni funcționale: anchiloză întinsă, osificare interverte-
brală (articulațiile interapofizare posterioare, enteze, ligamen-
te), articulației șoldului;
2. Leziuni structurale: 8 vertebre afectate înseamnă gradul III, 
20 de vertebre gradul V.  

Rezultate
• Tratamentul medicamentos la toți pacienții s-a completat 

cu cel fizical (electroterapie: curenți de joasă frecvență, medie, 
înaltă frecvență, ultrasonoforeză) pentru combaterea durerii, 
inflamației și contracturii musculare;

• Gimnastica medicală trebuie efectuată în terapie de grup sau 
individual, precoce și continuu, concomitent cu educația, instru-
irea pacienților asupra naturii bolii și terapiei;

• Kinetoterapia se efectuează pentru:
1. Menținerea și corectarea posturilor (flexie, înclinare cervi-

cală, cifoză, delordozare, flexia șoldului)
a) Adaptarea de posturi corectoare cu conștientizarea poziției, 

profilactice, de contenție, repaus nocturn sau orteze din materia-
le termoplastice folosite în același scop;

b) Exerciții posturale Forestier (din decubit dorsal, ventral, 
poziție șezândă și ortostatism).

2. Exercitii de mobilizare a coloanei – suplețe articulară
a) Creșterea amplitudinii unghiului articular: exerciții active 

ROM în ax fiziologic zilnice, exerciții ROM asistate de kinetote-
rapeut se continuă pasiv mișcarea, exerciții pasive ROM (influen-
tează structurile periarticulare), exerciții rezistive cu greutăți;

b) Tehnici de joc articular: alunecarea suprafețelor articulare 
sau mișcări accesorii care nu sunt sub control voluntar:

- Tracțiune mecanică sau manuală în caz de disfuncție articulară;
- Manipulări în caz de restricție reversibilă cauzată de durere, 

incongruență articulară sau disfuncție musculară.
c) Creșterea forței musculare – vizează mușchii erectori ai trun-

chiului, mușchii abdominali, psoas iliac (lordozant), muschii fesieri:
- Restaurarea balanței musculare între mușchi pelvini, adduc-

tori, tendonul cvadriceps, mușchi posturali;
- Exerciții de întindere pasivă, activă;
- Exerciții izometrice, izotonice concentrice, excentrice, izo-

kinetice:
d) Menținerea balanței echilibrului propriocepției (joc cu min-

gea);
e) Mișcări în lant kinetic deschis (circumducția piciorului 

brațului);
f) Mișcări în lanț kinetic închis (presiune, apărare);
g) Ameliorarea capacității respiratorii – exerciții de respirație, 

inspir cu relaxare, cu repetiții, tonifierea diagfragmului (decubit 
dorsal cu greutăți pe abdomen), tonifierea mușchilor intercos-
tali, inspir profund contra rezistență manuală aplicată pe torace, 
întinderea mușchilor pectorali, creșterea forței stabilizatorilor 
omoplatului;

h) Menținerea capacității cardiovasculare;
i) Creșterea anduranței – prin jocuri sportive: baschet, volei;
j) Activități aerobice (sărituri) pentru echilibru, coordonare, 

propriocepție.
l  TERMOTERAPIA
• Caldura influențează:
 -relaxarea musculară;
 -reducerea redorii;
 -ameliorează circulația locală:
a) Prin radiație – infraroșii;
b) Conducție – împachetări cu parafină, nămol;
c) Conversie – diatermie, unde scurte, microunde.
l  HIDROTERAPIA
• Stimulează circulația generală și locală;
• Crește amplitudinea articulară, mobilitatea;
• Ameliorează forța și troficitatea musculară;
• Dus subacval;
• Băi kinetice.
 Clasificarea ICDFDH definește dimensiunile sub forma a 5 ca-

tegorii de încadrare a bolnavilor:
1. Infirmitate = deviații sau pierderi în funcțiile sau structurile 

organismului;
2. Activitatea = performarea unei sarcini sau acțiuni;
3. Limitarea de activitate (disabilitatea) = dificultăți în 

întâmpinarea unor activități;
4. Participarea, implicarea individului în diferite situații vita-

le legate de starea de sănătate, structură, funcțiile organismului, 
factorii de mediu;

5. Restricția de participare  (handicap)= dificultatea individu-
lui în ceea ce privește felul, posibilitățile sale de implicare în di-
verse situații de viață.

COnCLUZII
• Diagnosticul precoce în SA și SASN cu stabilirea unei scheme 

adecvate și individualizate de tratament, cât și o complianța între 
medic și pacient, are succese terapeutice de durată, tergiversând 
evoluția nefavorabilă a bolii spre anchiloză.

• Ameliorarea stării de sănătate a acestor suferinzi prin modifica-
rea stilului de viață, a condițiilor familiale, aplicarea posturilor noc-
turne, dinamice, ocupaționale, efectuarea unor activități sportive, 
recreaționale are drept consecință îmbunătățirea calității vieții.
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Piciorul - importanță
n  Absorbția șocurilor la impactul cu solul
n  adaptarea plantei la terenul neregulat
n  absorbția forțelor de rotație de la nivelul 

membrului inferior în totalitate;
n  asigurarea unui braț rigid de pârghie pen-

tru propulsie
Topografic- segmente funcționale:

n  posterior: astragal, calcaneu
n  mijlociu: scafoid, cuboid, cele 3 cuneifor-

me
n  anterior: 5 metatarsiene, 14 falange

Ligamentele – stabilitate
l   lig. colateral extern: • astragalo-peronier 

ant; • calcaneo-peronier; • astragalo-pe-
ronier post

l  lig colateral intern

Articulațiile
n  Articulația astragalo-calcaneană
n  Articulația medio-tarsiană (Chopart)
n  articulațiile tarsiene distale (Lisfranc)- permit suplețea, acomodarea 

piciorului la suprafețele neregulate pe care calcă

Mușchii piciorului
n  ms extrinseci (ai gambei):  • tibial anterior; • triceps sural; tibial poste-

rior' • peronieri
n  ms intrinseci

Examenul clinic al piciorului:
n  anamneză și antecedente personale
n  evaluarea întregului membru inferior
n  evaluarea musculaturii gambei și piciorului
n  examenul piciorului cu încărcare:; • examenul mersului; • tulburări 

de statică; • inspecție: deformări reductibile/ireductibile, dezaxări, 
tumefacție, culoare;

n  examenul piciorului fără încărcare:  • decubit dorsal și ventral; • 
palpare, puncte dureroase;

Recuperarea funcțională 
a piciorului reumatoid
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Obiectivele kinetoterapiei piciorului:
n  dispariția sdr algic
n  refacerea senzațiilor proprioceptive corecte
n  tonifierea musculaturii
n  recuperarea jocului articular
n  prevenirea sau corectarea tulburărilor statice consecutive
n  reluarea mersului

Sindromul algic
n  mijloace medicamentoase
n  mijloace fizicale
n  manipulări
n  orteze statice

Refacerea echilibrului muscular- etape
n  Tonifierea mușchilor afectați;
n  Exerciții de coordonare, de refacere a feed-back-ului senzitivo-motor

Tonifierea musculaturii flexoare
n  tibial anterior
n  EPH
n  ECD

Tonifierea musculaturii extensoare
triceps sural • peronieri laterali; • tibial posterior; • FPH; • FCD
Tonifierea musculaturii abductoare și pronatoare

n  Peronieri
n  ECD
n  abductori haluce
n  SFH
n  abductor deget V
n  scurt flexor deg V
n  opozant dg V

Tonifierea ms aductoare și supinatoare
n  Tibial anterior
n  EPH
n  Tibial posterior

Coordonarea senzitivo-motorie
n  Cu piciorul gol
n  Mersul pe diverse trasee, variind tipul pășitului, traseul, structura 

solului (plat, pantă, teren accidentat, moduri diferite de a călca)
n  Pedalat bicicleta, planșete balansoare;
n  Terapia ocupațională folosind mașina de cusut, roata olarului

Refacerea mobilității articulare
n  Mobilizări pasive ptr fiecare articulație, în toate planurile, pe ampli-

tudinea maximă permisă (o ședință pe zi)
n  Autoposturi pentru asuplizarea țesuturilor retractate sau 

aderențiale, precedate de căldură și masaj
n  Mersul- mobilizare articulară, tonifiere musculară
n  Terapia ocupațională bazată pe ‘pedalaj’
 Tulburările statice ale piciorului
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n  Modificările bolții plantare (picior plat, picior scobit)
n  Piciorul= sistem de arcuri realizate de oasele tarsiene și metatarsie-

ne, menținute de ligamente și aponevroze și tensionate de tonusul 
muscular

Arcul longitudinal intern
n  cu vf bolții la scafoid, menținut de lig plantare dintre oasele tarsului 

și de aponevroza plantară, iar tensionarea o realizează în principal 
ms tibial posterior și lungul peronier lateral, când piciorul e fixat pe 
sol, cu rol adjuvant al flexorilor;

n  rol predominant dinamic (amortizor al sarcinilor la mers și sărit), dar 
și static (stabilitatea internă)

Arcul longitudinal extern
n  cu vf la cuboid, menținut de ligamentul plantar și aponevroza plan-

tară și tensionat de mușchii scurt peronier și lung peronier lateral;
n  asigură stabilitatea marginii externe a piciorului;
Arc transversal (anterior)
n  cu vf bolții la al doilea cuneiform, menținut de lig interioare 

ale tarsului și de lig transvers al metatarsului, fiind tensionat 
de muschi intrinseca  piciorului si de expansiunile fibroase 
tarso-metatarsiene ale tibialului posterior;

Piciorul scobit
n  Sprijinul e pe calcaneu și capetele MTS cu apariția durioane-

lor;
n  Pe fața dorsală proemina scafoid+cap astragal+cuneifome 

ridicând td extensorilor degetelor, retractând prima falangă și 
intrerupând contactul pulpei degetelor cu solul

n  Aponevroza plantară e retractată;
n  Mersul perturbat (contact cu solul prin antepicior și apoi căl-

câi)
Piciorul scobit- kinetoterapia

n  Asuplizarea și întinderea aponevrozei 
plantare;

n  Întinderea td achilian, al ECD și  pero-
nierilor

n  Prin tonifiere flexori degete, manipulări, 
întinderi pasive, mobilizări active (auto-
posturi, mers pe vf)

Piciorul plat
n  cea mai frecventă tulburare statică
n  insuficiența musculoligamentară;
n  praăbușirea bolții anterioare

Piciorul plat- recuperare
n  Tonifierea muschi intrinseci si extrinseci care 

asigură inversia, eversia, flexia plantară și a 
degetelor;

n  Întinderea eversorilor și flexorilor dorsali;
n  Mobilizarea articulațiilor

Tipuri de orteze de picior
n  statice (mențin segmentul disfuncțional într-

o anumită poziție) sau dinamice (facilitează 
misc segm ptr a permite o funcționalitate 
optimă);

n  biomecanice (funcționale) sau de acomodare;
Orteze de repaus
n  imobilizarea sau limitarea jocului articular

n  poziționarea și menținerea corectă a axului articular
n  efect antialgic
n  evitarea sau limitarea redorii
n  combaterea apariției contracturilor musculare
n  controlul tendinței la deformări, deviații articulare și periarticulare 
n  suport nocturn sau pe toata durata zilei (în fazele acute)

Orteze acomodative- scopuri
n  amortizarea șocurilor;
n  distribuirea presiunilor în mod uniform;
n  protejarea reliefurilor osoase;
n  reducerea frecării
n  ex: bureți, perne ptr arcuri plantare, pelote- aplicate pe locul dureros
n  indicații: • calozități; • deformări ale 

halucelui sau ale celorlalte degete; • 
metatarsalgii; • zone osoase dureroase

Ortezele piciorului în PR
Ø leziuni ale degetelor: corecție 

prudentă și progresivă a grifei, evitarea 
agresiunii produse de încălțăminte, 
protejând pacientul de un mers discon-
fortant și dificil;
Ø leziuni plantare de tip hiper-

keratozic: beneficiază de purtarea 
susținătoarelor plantare;
Ø tulburări statice asociate (picior 

plat, valg, scobit): susținător subastra-
galian

Hallux valgus
n  reducerea presiunii pe prima 

articulație MTF si pe haluce;
n  impiedicarea alunecării anterioare a piciorului;
n  imobilizarea primei articulații MTF;
n  deplasarea presiunilor la nivelul piciorului dinspre medial spre late-

ral;
Orteza corectoare – hallux valgus
Ø Menține poziționarea ideală a halucelui și alinierea constantă 

metatarso-falangiană
Ø Poziție ajustabila a halucelui
Ø Gradul extensiei este reglat prin benzile adezive
Degetele în ciocan

n  Deviație laterală și fixare în flexie a artic IFP
n  impun reducerea presiunilor pe zonele dureroase;
n  susținerea arcului transvers;
n  îmbunătățirea fazei de propulsie a mersului

Orteza corectoare de statica piciorului - susținător plantar
Ø pentru a controla mișcările și poziția anormală a membrului inferior
Ø pentru susținerea completă a piciorului, confort, poziție și biomeca-
nică corectă;
Ø stabilizarea bolții plantare
Ø corectarea deformărilor reductibile și echili-
brarea piciorului printr-o armonioasă repartiza-
re a presiunilor statice
Ø picior plat
Ø picior complex 

Orteza corectoare de statica piciorului - susținător plantar. 



RECUPERARE MEDICALĂ, REUMATOLOGIE ȘI ORTOPEDIE50

ARTICOLE DE SPECIALITATE

Durerea de spate 
într-o nouă abordare terapeutică

Î n prezent, durerea lombară cronică este considerată din ce în 
ce mai mult un sindrom mixt, cu componentă atât nociceptivă, 
cât și neuropată. De multe ori componenta neuropată rămâne 

neidentificată și netratată, antiiflamatoarele nesteroidiene și parace-
tamolul neavând acțiune asupra acestui tip de durere. (2) 

Durerea joasă de spate, recunoscută drept principala cauză de 
dizabilitate la nivel mondial, este determinată de degenerescența dis-
cului intervertebral în aproximativ 45% din cazuri (3). 

 O situație similară întâlnim și în cazul pacienților cu durere cer-
vicală cronică, aproape jumătate din aceștia prezentând simptome 
mixte nociceptive și neuropate sau predominant neuropate. (4)

Anul acesta a fost lansat în România produsul SpineDinamic, ce 
are la bază un concept modern de abordare a neuropatiei periferice 
și de restabilire a mobilității coloanei vertebrale. Formula unică, ino-
vatoare a produsului conține doze echilibrate de vitamine B1, B6, B12 
şi D3, alături de nucleotide pirimidinice, citidină monofosfat (CMP) şi 
uridină monofosfat (UMP).

Vitamina B1 are rol important în buna funcţionare a sistemului 
nervos, protejează axonii şi îmbunătăţeşte transmiterea impulsului 
nervos. Vitamina B6 intervine în sinteza neurotransmiţătorilor, dar 
joacă şi un rol important, alături de vitamina B12, în sinteza tecii de 
mielină. 

Conform cercetărilor recente, vitamina D are acțiune neuropro-
tectoare și intervine în regenerarea nervilor. Un studiu experimen-
tal ce a urmărit animale de laborator cu nervul peronier secționat a 
demonstrat că vitamina D3 în doze mari induce creșterea număru-
lui axonilor, a diametrului acestora și a gradului de mielinizare, fiind 
identificate mecanisme de reglarea a expresiei unor gene implicate în 
procesul de axonogeneză și de mielinizare. (5) De asemenea, deficitul 
vitaminei D a fost corelat cu durerea cronică și cu progresia neuro-
patiei periferice. Referitor la nivelul vitaminei D în populația din țara 
noastră, un studiu epidemiolgic desfășurat pe un eșantion de 6.631 de 
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Se estimează că 50-90% dintre adulţii cu vârsta sub 45 
de ani au experimentat cel puţin o dată în viaţă durerea 
de spate, cel mai adesea în zona inferioară - lombară¹.

persoane a arătat că 59% din români au deficit sau nivel insuficient 
de vitamina D. (6)

Mai nou, nucleotidele pirimidinice au fost propuse drept soluţii 
eficiente  pentru refacerea nervilor lezați, fiind descrise mecanisme 
certe de acțiune: au rol de molecule semnal şi induc eliberarea facto-
rilor neurotrofici derivați din creier, stimulează proliferarea celulelor 
Schwann, creşterea axonilor şi refacerea tecii de mielină.

Un studiu clinic ce a urmărit 400 de pacienți a demonstrat utilita-
tea asocierii vitaminei B12 cu nucleotidele  pirimidinice în combaterea 
nevralgiei de tip compresiv. Pacienții au fost împărțiți în două loturi: 
lot A  ce a folosit ca tratament vitamina B12 plus combinația de uridină 
trifosfat-citidină monofosfat și lot B ce a folosit doar vitamina B12 timp 
de 30 de zile.  Valorile înregistrate pe scala VAS pentru durere au scăzut 
în ambele loturi, dar mai semnificativ din punct de vedere statistic în 
lotul A, ceea ce a demonstrat importanța asocierii nucleotidelor piri-
midinice cu vitamina B12 în combaterea durerii de tip neuropat. (7)

Produsul SpineDinamic asigură o complianţă crescută la trata-
ment, întrucât doza  este de o capsulă pe zi, iar cutia de 30 de capsule 
asigură tratamentul pentru o lună. Se recomandă utilizarea în cure de 
3-6 luni, cu posibilitatea repetării în caz de nevoie. 

Prin formula inovatoare, SpineDinamic este un produs care merită 
a fi luat în considerare atunci când se urmăreşte combaterea eficientă 
şi fără reacţii adverse a durerii de spate cu componentă neuropată sau 
a altor forme de neuropatie periferică.
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