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 • bază cu 3 roţi (una în partea din faţă) pentru o 
poziţionare comodă a picioarelor utilizatorului;

 • ajustarea înălţimii suporturilor de braţe prin acţionarea unei 

 • reglarea înălţimii prin intermediul a 2 butoane poziţionate 
de-o parte și de alta a bazei, acţionate cu ajutorul călcâielor;

 • frână electrică pentru cele 2 roţi din spate, acţionabilă cu călcâiul;
 •
 • componentele prin care se realizează reglări și ajustări 

Masă de operaţii destinată în special intervenţiilor în domeniul 
ORL, Oftalmo, Stomatologiei, Chirurgiei plastice, Neuro.
Componentele topului sunt detașabile pentru 
a facilita curăţarea și dezinfecţia.
Secţiunea de cap, cu sistem de atașare/detașare rapid, are o 
formă ergonomică ce asigură atât un confort sporit pacientului, 
cât și o poziţionare corectă și stabilă graţie formei anatomice.
Baza mesei este gândită astfel încât să ocupe o zonă cât mai restrânsă. 
Caracteristici:
 • structură solidă din oţel vopsit în câmp electrostatic, cu bază cu sistem 

de ridicare cu 2 coloane. Dimensiunea bazei este de 60 x 80 cm;
 • componentele topului sunt capitonate și acoperite cu 

material MedTech;
 • înălţimea reglabilă electric, 

între 50 și 90 cm;
 • Lungimea topului: 200 cm (în poziţie 

pat, incluzând și secţiunea de cap). 
 • Secţiunea de cap se poate 

regla pe înălţime 0-8 cm și 
în longitudinal 0-45 cm;

 • Spătarul reglabil +90° -20°;
 • Funcţia Trendelenburg de până la -18°;
 • 4 roţi pivotante cu sistem de 

frână, acţionabil la picior, de-o 
parte și de alta a mesei. Posibilitate 
de blocare direcţională a roţilor din dreptul secţiunii de 
picioare, pentru deplasarea mesei pe distanţe mai lungi;

 • telecomandă pentru operarea tuturor secţiunilor (cap, 
spătar, picioare, șezut), a înălţimii și a funcţiei Trendelenburg. 
4 memorii de poziţie. Buton pentru poziţia „pat";

 • Capacitate maximă de ridicare: 300 kg;
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“Fără îndoială această pandemie 
este o provocare pentru toată lumea 
și în mod special pentru secţiile ATI”
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vindecaţi de COVID-19
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l Terapii de supleere renală cu 
multiFiltratePRO, anticoagulare cu citrat 
și / sau heparină

l Eliminarea parțială a CO2 la pacienții 
dializați, cu kitul multiECCO2R

Fresenius Medical Care 
Băneasa Business Center
Șos. București-Ploiești 19-21
Tel: 021 233 42 68 • fax: 021 233 42 20
www.freseniusmedicalcare.ro

l Eliminarea CO2 și oxigenarea de până la 
100% a sângelui cu Consola Xenios & kituri 
Novalung

Portofoliu complet Fresenius-Xenios 
 pentru suport renal și pulmonar
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Anestezia pentru pacientul vârstnic  

  1. Aparat cardio-vascular
a) Pereţii arteriali se rigidizează cu vârsta, ducând la propagarea şi reflecţia mai rapidă a undei de puls. Unda reflectată augumentează presiunea nativă de la rădăcina aortei. Cu înaintarea în vârstă, energia reflectată ia naştere mai precoce, ciclul cardiac trecând de la diastola precoce la sistola tardivă. Astfel, vârsta determină presiune diastolică scăzută şi presiune sistolică crescută (şi presiunea pulsului), ducând la hipertrofie ventriculară şi ejecţie prelungită.b) Relaxarea miocardică mai lentă şi hipertrofia ventriculară au drept consecinţă umplerea diastolică tardivă şi disfuncţia diastolică. Contrac-ţia atrială este importantă pentru menţinerea umplerii tardive.c) Capacitanţa venoasă redusă scade “volumul vascular de rezervă” disponibil în hemoragii.

d) Reflexele baroreceptoare reduse rezultă din tonusul simpatic cres-cut, tonusul parasimpatic scăzut, scăderea sensibilităţii baroreceptorilor şi răspunsul scăzut la stimularea β-adrenergica. Astfel, hipotensiunea apare frecvent la modificările volemice, poziţie, profunzimea anesteziei sau la simpaticoliza din anestezia regională.e) Frecvenţa cardiacă maximă scade cu vârsta în timp ce volumul sistolic rămâne constant, însă volumul end-diastolic creşte şi fracţia de ejecţie scade.
f) Consumul maxim de oxigen scade prin reducerea diferenţei de pre-siune arterio-venoasă a oxigenului şi prin reducerea debitului cardiac. 

2. Aparatul respirator
a) Modificări ale parenchimului pulmonar: aproximativ 30% din ţe-sutul parietal alveolar se pierde între vârsta de 20 şi 80 de ani, scăzând astfel reculul elastic şi tracţiunea pulmonară care menţine patenţa căilor respiratorii. Consecinţe: •  Creşterea volumului rezidual, a volumului de închidere şi a capacităţii reziduale funcţionale; scăderea capacităţii vitale şi a volumului expirator forţat într-o secundă (FEV 1). •  Altera-rea progresivă a raportului ventilaţie/ perfuzie, cu reducerea presiunii arteriale a oxigenului. •  Creştera spaţiului mort fiziologic şi scăderea capacităţii de difuziune.

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

3. Aparatul renal
a) Creatinina serică rămâne stabilă cu vârsta, deoarece scăderea clearance-ului creatininei este compensat de reducerea producţiei de creatinină la nivelul muşchilor scheletici. Un nivel normal al creatininei la vârstnic nu trebuie interpretat ca absenţa disfuncţiei renale. De exem-plu, un pacient în vârstă de 80 ani are un clearance creatininic redus la jumătate faţă de un pacient de 20 ani, însă un nivel al creatininei serice similar.

b) Atrofia progresivă a parenchimului renal şi scleroza structurii vas-culare scad fluxul sanguin renal şi rata filtrării glomerulare.

c) Scade capacitatea de corectare a dezechilibrelor electrolitice, vole-mice şi hidrice (ale apei libere).d) Rata filtrării glomerulare redusă prelungeşte excreţia renală a dro-gurilor.

4. S.N.C.
a) Pierderea progresivă a neuronilor şi scăderea activităţii neuro-transmiţătorilor contribuie la reducerea necesarului pentru toţi agenţii anestezici.

b) Este menţinută autoreglarea cerebrală la variaţiile tensiunii arte-riale, CO2 şi O2

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

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

Implicaţii farmacologice ale vârstei1.Creşte concentraţia siturilor de legare pentru majoritatea droguri-lor lipofile (alfa1-glicoproteina acidă). 2. Reacţiile adverse cresc în frecvenţă şi severitate.3. Sensibilitatea la droguri variază cu tipul de drog. Răspunsurile la droguri sunt dificil de prezis, putând varia larg. De exemplu: catecolami-nele necesită doze mai mari pentru efecte echivalente, în timp ce benzo-diazepinele exercită efecte mai pronunţate la vârstnic.4. MAC (concentraţia alveolară minimă ) pentru anestezicile inha-latorii scade cu vârsta, cu până 30% între 20 şi 70 de ani. Deasemenea scade necesarul pentru toţi agenţii anestezici intravenoşi
Implicaţii anestezice

Afecţiunile coexistente legate de vârstă reprezintă un predictor ma-jor al morbidităţii şi mortalităţii perioperatorii. Vârsta singură este un predictor minor. Factorii de risc majori la vârstnic sunt: chirurgia de urgenţă, locul operaţiei la nivelul unui organ major sau chirurgia vas-culară, şi statusul fiziologic  ASA. Nu se poate atribui nici o diferenţă semnificativă în complicaţiile perioperatorii determinate de un agent anestezic specific sau anestezia regională versus anestezia generală.În general pacientul vârstnic are rezerve funcţionale pentru toate siste-mele şi aparatele, ceea ce reduce indexul terapeutic al agenţilor anestezici. Această reducere a indexului terapeutic este foarte variabilă şi imprevizibilă, datorită unor factori ca existenţa unor boli nediagnosticate, statusul fiziolo-gic precar. Aceste rezerve funcţionale diminuate pot deveni evidente numai în condiţii de stres sever, cum ar fi chirurgia. Astfel, vigilenţa şi pregătirea pentru incidente sunt esenţiale în conducerea anesteziei la vârstnic.

 

Autor:
Dr. Cireșica DIACONESCu•  Medic primar, Anestezie şi terapie intensivă, Iaşi
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Puteţi să ne vorbiţi în câteva cuvinte despre pro-vocarea actuală reprezentată de pandemia de CO-VID 19 asupra secţiilor de ATI?Fără îndoială această pandemie este o provocare pen-tru toată lumea și în mod special pentru secţiile ATI. S-a văzut că marile probleme, marea dramă produsă de epide-mia covid a fost reprezentată de depășirea capacităţii de răspuns a secţiilor ATI, fenomen cu care s-au întâlnit ţări cu sisteme de sănătate mult dezvoltate decât al nostru.Această ameninţare există și la noi și am făcut tot ceea ce am putut să îi facem faţă, pentru că dacă acum secţiile ATI nu sunt copleșite de numărul de pacienţi critici deși acesta a continuat să crească, aceasta se datoreză și fap-tului că situaţia este semnificativ mai bună acum de cât la începutul crizei și asta pentru că Societatea Română de ATI, comisia de ATI care o reprezintă la ministerul sănă-tăţii, au acţionat de la început în sensul în care am pus pe masa autorităţilor situaţia reală din secţiile ATI, necesa-rul de dotări, de modernizări, estimările bugetare ale unui asemenea proiect, astfel că am putut demara o serie de proiecte foarte importante de modernizare și care acum sunt în curs de implementare. 

Care au fost principalele preocupări ale Societă-ţii Române de ATI în această perioadă?Am reușit să facem un proiect major cu Banca Mondi-

ală, am colaborat strâns și am contribuit la lansarea pro-iectului cu fonduri europene destinate spitalelor, toate acestea însemnând sute de milioane de euro care au ajuns în secţiile ATI dar și în alte zone.Apoi am demarat o campanie mediatică, România are nevoie de anestezie și terapie intensivă, o campanie care a dus la un răspuns impresionant de solidaritate al comu-nităţii românești, și acesta este un câștig important, fap-tul că am văzut că acea solidaritate există și că nu ne-am simţit singuri în linia întâi, ne-a ajutat la strângerea unor fonduri importante care au contribuit la completarea do-tărilor și la organizarea unui eveniment de mare amploa-re, un teledon care a strâns o sumă record până la 4 mil euro, ceea ce este un record atât la nivel naţional cât și internaţional. Este impresionant doar dacă ne gândim că în Spania, o ţară mult mai mare, un eveniment similar a strâns doar cam un sfert din această sumă. Ne-am mobilizat exemplar în această bătălie care iată continuă, este evident că este un război de lungă durată și facem în continuare acest lucru, ne mobilizăm, constru-im proiecte, modificări legislative pe care le considerăm necesare și cred că una din lecţiile majore pe care ni l-a transmis această situaţie specială este rolul strategic ma-jor al secţiilor ATI în comunitate la nivel naţional care excede practic și zona medicală, pentru că s-a văzut că în orice situaţie specială (situaţie epidemiologică, conflicte 

Prof. dr. dorel SăndeSc • Președinte Curs Internațional de Ghiduri și Protocoale în ATI și Medicină de 
Urgență Vice-Președinte Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă - S.R.A.T.I.
• Fost-Președinte (2011-2018) Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă - S.R.A.T.I.

     Fără îndoială această pandemie este o 
provocare pentru toată lumea și în mod special pentru secţiile ATI

Ca în fiecare an, continuând tradiția organizării de manifestări știinţifice de Anestezie, Terapie Intensivă și 
Medicină de Urgență, Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă împreună cu Asociația pentru ATI 
“Aurel Mogoșeanu”, organizează în perioada 24 - 26 septembrie Cursul Internațional de Ghiduri și Protocoale 
în Anestezie, Terapie Intensiva și Medicină de Urgență. Cu ocazia cestui eveniment vor fi aduse în discuţie 
atât subiecte de actualitate, cât şi subiecte importante ca rezultat al practicii zilnice şi învăţării permanente. 
Cei mai importanţi specialiști vor împărtăși participanţilor din experienţa acestora şi vor oferi cunoştinţe 
de vârf în nefrologie și specialităţile înrudite. Cu această deosebită ocazie, am avut onoarea de a discuta 
cu domnul prof. dr. Dorel Săndesc, Președintele Cursului Internațional de Ghiduri și Protocoale în ATI și 
Medicină de Urgență, care ne-a oferit mai multe informaţii despre acest eveniment.

     Fără îndoială această 
provocare pentru toată lumea și în mod special 

ARTICOLE DE SPECIALITATE

ficativ mai bună acum de cât la începutul crizei și asta pentru că Societatea Română de ATI, comisia de ATI care o reprezintă la ministerul sănă-tăţii, au acţionat de la început în sensul în care am pus pe masa autorităţilor situaţia reală din secţiile ATI, necesa-rul de dotări, de modernizări, estimările bugetare ale unui asemenea proiect, astfel că am putut demara o serie de proiecte foarte importante de modernizare și care acum sunt în curs de implementare

re, un teledon care a strâns o sumă record până la 4 mil euro, ceea ce este un record atât la nivel naţional cât și internaţional. Este impresionant doar dacă ne gândim că în Spania, o ţară mult mai mare, un eveniment similar a strâns doar cam un sfe
Ne-am mobilizat exemp
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Tratamentul cu plasma 

provenită de la donatorii 

vindecați de COVID-19 
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HANGANu
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Sanguină Ploieşti

Administrarea plasmei recoltate de la pacienţi 

vindecaţi de COVID-19, la pacienţii critici cu CO-

VID-19, este o nouă provocare şi pentru medicii 

din secţiile de anestezie şi terapie intensivă.

A
dministrarea plasmei recoltate de la pacienți vindecați 

de COVID-19, la pacienții critici cu COVID-19, este o 

nouă provocare și pentru medicii din secțiile de aneste-

zie și terapie intensivă.

În acest scop, medicii din secțiile de anestezie și terapie in-

tensive au la dispoziție  metodologia stabilită de OMS 1421/ 

10.08.2020 care asigură respectarea standardelor actuale din 

legislația națională în domeniul transfuziei sanguine pentru co-

lectarea, testarea, prelucrarea, stocarea și distribuirea sângelui și 

a componentelor sanguine, respectând totodată principiul donă-

rii voluntare neremunerate și ghidul tehnic elaborat de Comisia 

Europeană cu privire la colectarea, testarea, procesarea, stocarea, 

distribuția și utilizarea monitorizată a plasmei provenite de la 

donatorii vindecați de COVID-19 pentru tratamentul COVID-19.

Pentru a putea utiliza plasmă recoltată de la pacienți vindecați 

de COVID-19, mai întâi spitalele trebuie să facă o solicitare către 

Ministerul Sănătății pentru includerea secțiilor sau comparti-

mentelor ATI în rețeaua de administrare monitorizată a PPC-DV-

COVID-19 la pacienții critici cu COVID-19, iar această solicitarea 

trebuie să fie avizată de Comisia de specialitate ATI a Ministerului 

Sănătății. 

Ulterior solicitării Comisia ATI a Ministerului Sănătății va fur-

niza spitalelor protocolul de administrare a PPC-DV-COVID-19 

și monitorizare a evoluției pacienților. Conform acestui pro-

tocol, plasma se va administra doar pacienților critici infectați, 

confirmați cu COVID-19 prin metoda RT-PCR cu vârsta de cel 

puțin 18 ani, care sunt de acord cu administrarea de PPC-DV- CO-

VID-19 prin semnarea consimțământului informat și care se înca-

drează în anumite criterii:

a) se află într-o secție de ATI, avizată de Comisia de ATI, 

dintr-un spital desemnat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 

555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregăti-

rea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a 

Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați 

pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei 

cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți 

cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioa-

re;
b) prezintă o progresie rapidă a unei pneumonii severe/a unor 

infiltrate pulmonare (> 50% în 24-48 ore), în ciuda tratamentului 

administrat;

c) sunt ventilați mecanic de mai puțin de 10 zile sau în pragul 

intubației și ventilației mecanice (dispnee severă, frecvență respi-

ratorie crescută, saturație în oxigen ≤ 93% cu oxigen pe mască 

facială, paCO2
 > 55 mmHg la pacienții fără BPCO).

Pentru că acest tratament este la început și este experimen-

tal, spitalele care administrează tratamentul monitorizat cu 

PPC-DV-COVID-19 trebuie să raporteze Comisiei ATI a Minis-

terului Sănătății informații cu privire la pacienții cărora li s-a 

administrat PPC-DV-COVID-19: sex, vârstă, comorbidități; mo-

mentul administrării transfuziei (în număr de zile de la debutul 

bolii); numărul, volumul și codurile unităților transfuzate; tera-

pii administrate pacientului în paralel (altele decât îngrijirea de 

susținere); evoluția clinică și biologică a pacienților în funcție de 

scala de progresie a bolii la următoarele momente de timp: îna-

inte de transfuzie;  la 5 zile după transfuzie; la externare; orice 

reacții adverse severe sau incidente legate de administrarea PPC-

DV-COVID-19; celelalte date clinice și biologice din protocolul de 

Tel.: 0744.528.029
contact@jurmed.ro

www.jurmed.ro
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Puteţi să ne vorbiţi în câteva cuvinte despre pro-
vocarea actuală reprezentată de pandemia de CO-
VID 19 asupra secţiilor de ATI?
Fără îndoială această pandemie este o provocare pen-

tru toată lumea și în mod special pentru secţiile ATI. S-a 
văzut că marile probleme, marea dramă produsă de epide-
mia covid a fost reprezentată de depășirea capacităţii de 
răspuns a secţiilor ATI, fenomen cu care s-au întâlnit ţări 
cu sisteme de sănătate mult dezvoltate decât al nostru.

Această ameninţare există și la noi și am făcut tot ceea 
ce am putut să îi facem faţă, pentru că dacă acum secţiile 
ATI nu sunt copleșite de numărul de pacienţi critici deși 
acesta a continuat să crească, aceasta se datoreză și fap-
tului că situaţia este semnificativ mai bună acum de cât la 
începutul crizei și asta pentru că Societatea Română de 
ATI, comisia de ATI care o reprezintă la ministerul sănă-
tăţii, au acţionat de la început în sensul în care am pus pe 
masa autorităţilor situaţia reală din secţiile ATI, necesa-
rul de dotări, de modernizări, estimările bugetare ale unui 
asemenea proiect, astfel că am putut demara o serie de 
proiecte foarte importante de modernizare și care acum 
sunt în curs de implementare. 

Care au fost principalele preocupări ale Societă-
ţii Române de ATI în această perioadă?
Am reușit să facem un proiect major cu Banca Mondi-

ală, am colaborat strâns și am contribuit la lansarea pro-
iectului cu fonduri europene destinate spitalelor, toate 
acestea însemnând sute de milioane de euro care au ajuns 
în secţiile ATI dar și în alte zone.

Apoi am demarat o campanie mediatică, România are 
nevoie de anestezie și terapie intensivă, o campanie care 
a dus la un răspuns impresionant de solidaritate al comu-
nităţii românești, și acesta este un câștig important, fap-
tul că am văzut că acea solidaritate există și că nu ne-am 
simţit singuri în linia întâi, ne-a ajutat la strângerea unor 
fonduri importante care au contribuit la completarea do-
tărilor și la organizarea unui eveniment de mare amploa-
re, un teledon care a strâns o sumă record până la 4 mil 
euro, ceea ce este un record atât la nivel naţional cât și 
internaţional. Este impresionant doar dacă ne gândim că 
în Spania, o ţară mult mai mare, un eveniment similar a 
strâns doar cam un sfert din această sumă. 

Ne-am mobilizat exemplar în această bătălie care iată 
continuă, este evident că este un război de lungă durată și 
facem în continuare acest lucru, ne mobilizăm, constru-
im proiecte, modificări legislative pe care le considerăm 
necesare și cred că una din lecţiile majore pe care ni l-a 
transmis această situaţie specială este rolul strategic ma-
jor al secţiilor ATI în comunitate la nivel naţional care 
excede practic și zona medicală, pentru că s-a văzut că în 
orice situaţie specială (situaţie epidemiologică, conflicte 

Prof. dr. dorel SăndeSc • Președinte Curs Internațional de Ghiduri și Protocoale în ATI și Medicină de 
Urgență Vice-Președinte Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă - S.R.A.T.I.
• Fost-Președinte (2011-2018) Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă - S.R.A.T.I.

     Fără îndoială această 
pandemie este o 
provocare pentru toată 
lumea și în mod special 
pentru secţiile ATI

Ca în fiecare an, continuând tradiția organizării de manifestări știinţifice de Anestezie, Terapie Intensivă și 
Medicină de Urgență, Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă împreună cu Asociația pentru ATI 
“Aurel Mogoșeanu”, organizează în perioada 24 - 26 septembrie Cursul Internațional de Ghiduri și Protocoale 
în Anestezie, Terapie Intensiva și Medicină de Urgență. Cu ocazia cestui eveniment vor fi aduse în discuţie 
atât subiecte de actualitate, cât şi subiecte importante ca rezultat al practicii zilnice şi învăţării permanente. 
Cei mai importanţi specialiști vor împărtăși participanţilor din experienţa acestora şi vor oferi cunoştinţe 
de vârf în nefrologie și specialităţile înrudite. Cu această deosebită ocazie, am avut onoarea de a discuta 
cu domnul prof. dr. Dorel Săndesc, Președintele Cursului Internațional de Ghiduri și Protocoale în ATI și 
Medicină de Urgență, care ne-a oferit mai multe informaţii despre acest eveniment.

     Fără îndoială această 

provocare pentru toată 
lumea și în mod special 



ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ 7

ARTICOLE DE SPECIALITATE



ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ8

INTERVIU

armate, atacuri teroriste, catastrofe naturale), zona în 
care se duce bătălia finală, unde ajung toate cazurile grave 
și unde rămân și sunt tratate pe o perioadă de timp, ceea ce 
arată importanţa acestui sector.

Dar urgenţa prespitalicească este o parte a acestui sis-
tem numit în tratatele de specialitate lanţul supravieţui-
rii, urgenţa și terapia intensivă trebuie să spunem că dacă 
aceste cazuri grave sunt manageriate pe durate scurte de 
timp,  aceleași cazuri vin și ajung la ATI unde stau pe peri-
oade mult mai lungi de zile, săptămâni și chiar luni. Aceas-
ta a reprezentat principala noastră preocupare în această 
perioadă.

În perioada 24 – 26  septembrie 2020 se va 
desfășura Cursul Internaţional de Ghiduri și Pro-
tocoale în ATI și Medicină de Urgenţă, eveniment 
exclusiv online. Ce ne puteţi spune despre acest 
eveniment?
Viaţa trebuie să continue, inclusiv viaţa Societăţii de 

Anestezie și Terapie Intensivă pe toate palierele ei și cel 
educaţional și știinţific, astfel că am ţinut totuși să orga-
nizăm  manifestările noastre știinţifice naţionale și inter-
naţionale și dacă le-am amânat pe cele fizice așa cum era 
firesc și inevitabil, am decis totuși să organizăm aceste 
evenimente online și primul va fi Cursul Internaţional de 
Ghiduri și Protocoale în ATI  va avea loc în perioada 24-26 
septembrie. 

Această perioadă a provocat o serie de reacţii și de pro-
grese remarcabile, astfel comunicarea online este unul 
din domeniile în care s-au făcut progrese majore. Noi lu-
cram și ne doream deja de o perioadă să intrăm în această 
zonă a învăţământului online ca măsură de standardizare 
a învăţământului în ATI românesc. 

Noi suntem singura specialitate care organizăm exa-
menul pentru titlul de medic specialist în care partea scri-
să este reprezentată de examenul pentru diploma euro-
peană de ATI și am dorit, ne-am propus ca în completarea 
acestui standard european să asigurăm și un învăţământ 
la nivel naţional. 

Introducerea rapidă a acestor sisteme și platforme on-
line face posibilă împlinirea acestui obiectiv și cursul nos-
tru este un prim eveniment în care vom practica acest în-
văţământ online. Există platforme deosebite, am apelat la 
ele, permiţând nu doar prezentare de conferinţe ci și chiar 
o zonă de expoziţie, de echipamente și aparatură medicală 
specifică întâlnirilor medicale fizice, unde în mod virtual 
există standuri ale diferitelor companii care doresc să își 
promoveze realizările, tehnicile și care vor putea fi acce-
sate de medici participanţi la curs, astfel încât să atingă 
cumva toate componentele educaţionale.

Ne bucurăm că la această manifestare am primit su-
portul celor mai mari personalităţi din domeniul nostru 
pe plan internaţional care au acceptat să participe cu 
conferinţe, aceasta fiind o manifestare a respectului și 
recunoașterii de care ne bucurăm pe plan internaţional 
noi Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă, 
astfel că vom avea liderii indubitabili ai specialităţi noas-
tre prezenţi la această manifestare.

Societatea Română de Anestezie și Terapie In-
tensivă a elaborat un Ghid de management: In-
fecţia cu COVID-19 în secţiile A.T.I.. Se poate să 
ne spuneţi câteva cuvinte despre acest ghid?
Noi am considerat că este necesar să facem acest 

lucru întrucât în această perioadă am avut parte de o 
avalanșă de informaţii în acest domeniu și credem că 
este necesară o sinteză a acestora pentru a oferi un in-
strument colegilor noștri, a fost de altfel prima societa-
te care a publicat un ghid, un set de recomandări  ca un 
reper necesar într-o boală care se caracterizează prin 
lipsa de evidenţe clare, printr-o dinamică extraordinară 
a informaţiilor și evidenţelor, pentru că așa cum aţi vă-
zut recomandările au evoluat de multe ori spectacular 
schimbându-se radical uneori de-a lungul timpului. De 
aceea, am considerat util să dăm un set de recomandări 
care nu au putere de lege, de obligativitate așa cum nu 
are nici un fel de ghid, sunt doar un set de recomandări, 
un reper util către colegii noștri, și ţinând cont de dina-
mica informaţiilor suntem în curs de updatare a acestui 
ghid, adăugând noi informaţii, nuanţând cele pe care le-
am propus sau chiar renunţând la unele din ele, daca s-a 
dovedit că unele măsuri recomandate la un moment dat 
nu au confirmat în timp. Vedem această platformă ca un 
instrument dinamic care să concentreze situaţia reco-
mandărilor în domeniu în funcţie de evoluţia lor.

În încheiere vă rugăm să trasmiteţi un mesaj co-
legilor din secţile ATI care acum trec printr-o pe-
rioadă mai grea.
Această epidemie a reprezentat și reprezintă o pro-

vocare majoră pentru comunitatea noastră, un stres 
major, dar noi suntem niște luptători care în fiecare zi 
suntem puși în faţa unor situaţii dramatice a unor pa-
tologii în forma lor extremă cea mai severă. Acesta este 
mediul nostru de viaţă, trăim în mijlocul celor mai gra-
ve boli, in mijlocul suferinţei în prezenţa morţii și acest 
lucru ne-a asigurat să facem faţă acestei noi și cu totul 
deosebite provocări.

Cred că pentru aceia care gândesc cu responsabilitate 
și obiectivitate această perioadă este perioada care a de-
venit evident importantă cu totul deosebită și provocările 
cu totul unice ale acestei profesii medicina și în special a 
anumitor zone cum este ATI și cred și sper că dincolo de 
valurile de reacţii de toate felurile societatea să rămână cu 
această lecţie să înţeleagă cât de importantă și grea este 
această profesie. Aceasta perioada a fost triggerul pentru 
o creștere a solidarităţii profesiei noastre. Dincolo de si-
tuaţii particulare, această solidaritate s-a manifestat în 
scurt timp după șocul inevitabil reprezentat de amploarea 
acestei crize, noi am înţeles că singura soluţie de a trece cu 
bine prin ea este de a fi solidari și acest lucru este evident 
prin sutele de medici și asistente care s-au oferit voluntari 
să ajute în zonele unde era nevoie de ei.

Îi felicit pe toţi colegii, le transmit mesajul meu frăţesc 
și cred cu toată tăria că suntem împreună în aceasta lup-
tă pentru viaţă și vom reuși să facem lucruri mari pentru 
specialitatea aceasta dar mai ales pentru pacienţii noștrii.
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Echipamente medicale și infrastructură
Instrumentar și consumabile

Consultanţă specializată

SC MEDICAL LOGISTIC MALL SRL
BUCUREȘTI, Str. Giuseppe Garibaldi nr. 8-10    |   TIMIȘOARA, Str. Coriolan Brediceanu nr. 31b

Aparat de anestezie – Morpheus (Siare)

Consolă cap-pat  
 Oki Cielo 

(LM Medical)

Ventilator pulmonar  
Falco 202 EVO (Siare)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l  Circuit pacient pentru ventilaţie automată şi 
manuală, cu 9 modalităţi de ventilaţie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ilu-

de 

şi 

esiune, 
erie, 

alar-

olor 

– 

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

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

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

l  Dublă-poziţionare: prizele electrice și ieșirile pentru gaze medicale pot fi 
instalate pe ambele părţi ale unităţii; troliile se pot roti și pot culisa pe toată 
lungimea consolei; poziţionarea patului poate fi efectuată fără a fi necesa-
ră reorganizarea echipamentului

CConsolă cap-ponsolă cap-p
 Oki Cielo

(LM Medical)

onsolă cap-ponsolă cap-ponsolă cap-ponsolă cap-patt

Dispozitiv suspendat, creat special pentru saloanele de TeTeT rapie Intensi
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Tratamentul cu plasma 
provenită de la donatorii 
vindecați de COVID-19 

 

Autor:
Dr. Georgeta 
HANGANU
•  Medic Primar  

Laborator clinic
•  Specialist 

Medicină 
Transfuzională 
Centrul de 
Transfuzie 
Sanguină Ploieşti

Administrarea plasmei recoltate de la pacienţi 
vindecaţi de COVID-19, la pacienţii critici cu CO-
VID-19, este o nouă provocare şi pentru medicii 
din secţiile de anestezie şi terapie intensivă.

A dministrarea plasmei recoltate de la pacienți vindecați 
de COVID-19, la pacienții critici cu COVID-19, este o 
nouă provocare și pentru medicii din secțiile de aneste-

zie și terapie intensivă.
În acest scop, medicii din secțiile de anestezie și terapie in-

tensive au la dispoziție  metodologia stabilită de OMS 1421/ 
10.08.2020 care asigură respectarea standardelor actuale din 
legislația națională în domeniul transfuziei sanguine pentru co-
lectarea, testarea, prelucrarea, stocarea și distribuirea sângelui și 
a componentelor sanguine, respectând totodată principiul donă-
rii voluntare neremunerate și ghidul tehnic elaborat de Comisia 
Europeană cu privire la colectarea, testarea, procesarea, stocarea, 
distribuția și utilizarea monitorizată a plasmei provenite de la 
donatorii vindecați de COVID-19 pentru tratamentul COVID-19.

Pentru a putea utiliza plasmă recoltată de la pacienți vindecați 
de COVID-19, mai întâi spitalele trebuie să facă o solicitare către 
Ministerul Sănătății pentru includerea secțiilor sau comparti-
mentelor ATI în rețeaua de administrare monitorizată a PPC-DV-
COVID-19 la pacienții critici cu COVID-19, iar această solicitarea 
trebuie să fie avizată de Comisia de specialitate ATI a Ministerului 
Sănătății. 

Ulterior solicitării Comisia ATI a Ministerului Sănătății va fur-
niza spitalelor protocolul de administrare a PPC-DV-COVID-19 
și monitorizare a evoluției pacienților. Conform acestui pro-
tocol, plasma se va administra doar pacienților critici infectați, 
confirmați cu COVID-19 prin metoda RT-PCR cu vârsta de cel 
puțin 18 ani, care sunt de acord cu administrarea de PPC-DV- CO-
VID-19 prin semnarea consimțământului informat și care se înca-
drează în anumite criterii:

a) se află într-o secție de ATI, avizată de Comisia de ATI, 
dintr-un spital desemnat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 
555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregăti-
rea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a 
Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați 
pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei 
cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți 
cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioa-
re;

b) prezintă o progresie rapidă a unei pneumonii severe/a unor 
infiltrate pulmonare (> 50% în 24-48 ore), în ciuda tratamentului 
administrat;

c) sunt ventilați mecanic de mai puțin de 10 zile sau în pragul 
intubației și ventilației mecanice (dispnee severă, frecvență respi-
ratorie crescută, saturație în oxigen ≤ 93% cu oxigen pe mască 
facială, paCO

2
 > 55 mmHg la pacienții fără BPCO).

Pentru că acest tratament este la început și este experimen-
tal, spitalele care administrează tratamentul monitorizat cu 
PPC-DV-COVID-19 trebuie să raporteze Comisiei ATI a Minis-
terului Sănătății informații cu privire la pacienții cărora li s-a 
administrat PPC-DV-COVID-19: sex, vârstă, comorbidități; mo-
mentul administrării transfuziei (în număr de zile de la debutul 
bolii); numărul, volumul și codurile unităților transfuzate; tera-
pii administrate pacientului în paralel (altele decât îngrijirea de 
susținere); evoluția clinică și biologică a pacienților în funcție de 
scala de progresie a bolii la următoarele momente de timp: îna-
inte de transfuzie;  la 5 zile după transfuzie; la externare; orice 
reacții adverse severe sau incidente legate de administrarea PPC-
DV-COVID-19; celelalte date clinice și biologice din protocolul de 
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administrare; durata spitalizării - intervalul internare-externare/
deces. Aceste informații se vor centraliza la nivelul Comisiei ATI, 
care le va înainta Ministerului Sănătății, INHT și persoanei spe-
cial desemnate în acest sens de Ministerul Sănătății să transmită 
informațiile în platforma EU CCP Database, cu respectarea reguli-
lor naționale și ale UE de protecție a datelor cu caracter personal.

De asemenea medicii din secțiile de anestezie și terapie inten-
sive trebuie să notifice incidentele și reacțiile adverse severe ale 
primitorilor de plasmă PPC-DV-COVID-19 conform legislației în 
vigoare, către centrele de transfuzie sanguină și Inspecția sani-
tară de stat din Ministerul Sănătății, iar rezultatele centralizate 
vor fi incluse în exercițiul anual de raportare SARE către Comisia 
Europeană.

Administrarea plasmei colectate de la pacienții vindecați de 
COVID-19 la pacienții critici cu COVID-19 nu pare foarte simplă. 
Iar pentru medicii din unitățile de anestezie și terapie intensivă 
înseamnă multe sarcini suplimentare. Depinde foarte mult de 
credința medicilor care prescriu medicamentele din unitățile de 
anestezie și terapie intensivă că tratamentul cu plasmă este util 
pacienților. Dar credințele sunt construite în timp printr-o serie 
de succese terapeutice. Unii medici sunt sceptici, alții sunt încre-
zători și optimisti, deoarece folosesc plasma cu anticorpi. Famili-
ile de pacienți exercită adesea presiuni asupra medicilor pentru 
a administra această plasmă, deși este posibil ca pacientul să nu 
îndeplinească criteriile de administrare din metodologie. Există 
adesea problema disponibilității plasmei și a disponibilității gru-
pelor de sânge.

Deoarece nu mulți foști pacienți care au suferit mult vor să 
doneze, există adesea un adevărat impas al transfuziei. Există 
situații triste în care familiile pacienților caută donatori și îi 
aduc la centru în speranța că pacientul va primi plasma în ziua 
donarii. Din păcate, testarea plasmei este destul de lunga, pro-
cesul constând în testarea standard în centru, după care, dacă 
toate testele sunt conforme, probele de plasmă donate sunt 
trimise la Institutul Național de Hematologie Transfuzională 
din București, pentru testarea anticorpilor anti-HLA, anticorpi 
anti -SARS Cov și efectuarea PCR pentru VHB, VHC și HIV. Tes-
tarea nu se face imediat, ci durează câteva zile - o săptămână. 
Dar se poate întâmpla că există și teste care sunt neconforme 
și, prin urmare, plasma este rejectată. Unele femei au anticorpi 
anti-HLA, post-parum, unii bărbați pot avea anticorpi anti-HLA 
după transfuzie. Uneori, titrul anticorpilor anti-SARS COV nu 
este mai mare de 1/160.

Mulți donatori care s-au îmbolnăvit după luna iunie și au avut 
simptome minore au anticorpi în jur de 1/80. Din păcate, la cen-
tru se prezintă mulți potențiali donatori dintre cei cu simptome 
minore, care doresc să ajute, dar probabil pentru că nu au fost 
infectați cu un inocul mare al virusului sau au dezvoltat anti-

corpi. Cei care au suferit mult și au un titlu grozav nu îndrăznesc 
să doneze. Deja în SUA se utilizează plasma cu titru de 1/80, ceea 
ce este adevărat, corect, are ceva mai puțini anticorpi, dar are un 
efect terapeutic și poate crește doza de plasmă.

Cu multe condiții care trebuie îndeplinite, stocul de plasmă de 
la pacienții vindecați cu COVID-19 este limitat. De asemenea, in-
tervine problema grupului sanguin și a Rh. Pentru siguranță, ma-
joritatea anestezienților doresc să administreze izogrup, isoRh. 
Există însă situații, din cauza lipsei de plasmă, când recomandăm 
încălcarea acestei reguli de administrare, recomandând adminis-
trarea de plasmă compatibilă, care uneori este dificil de acceptat.

În transfuzia de plasmă, nu este obligatoriu respectarea Rh: 
adică, un pacient cu Rh pozitiv poate primi și plasmă cu Rh + și 
Rh- (desigur dacă este fără anticorpi anti-D), la fel ca un benefi-
ciar cu Rh negativ poate primi plasmă cu Rh + și cu Rh- (indife-
rent dacă sunt sau nu anticorpi anti-D), deoarece factorul D există 
doar pe eritrocite și nu este prezent în plasmă.

În transfuzia de plasmă nu este obligatoriu respectarea grupe-
lor de sânge, plasma poate fi administrată conform regulilor de 
compatibilitate de la Otemberg.

Dacă pentru eritrocite donatorul universal este grupul O, iar 
receptorul universal este grupul AB, pentru transfuzia de plasmă 
sensul de compatibilitate este inversat, adică donatorul de plas-
mă universal este grupul AB și receptorul universal este grupul O.

Deci, pacientul din grupa O poate primi plasma A +/-, B +/-, AB 
+/-, pacientul din grupa A poate primi plasma A +/-, AB +/-, paci-
entul din grupul B poate primi plasma B + / -, AB + / -, pacientul 
din grupul AB poate primi plasma AB +/-.

Este important ca medicii din spitale să promoveze donarea de 
plasmă în rândul pacienților după vindecare, astfel încât să existe 
întotdeauna suficient stoc disponibil. În cazul în caremedicii  pre-
scriptori au fost încurajați de rezultate terapeutice bune din trata-
mentul cu plasmă, aceștia au promovat în continuare donarea de 
plasmă în rândul pacienților. În cazul în care medicii prescriptori 
sunt sceptici cu privire la această terapie, promovarea a fost mai 
discretă, astfel încât stocul de plasmă al județului a fost mai mic 
și, prin urmare, cu șansa de a experimenta mai puțin.

Depinde de noi toți, doctori din centre și din spitale, să oferim 
acestor terapii o șansă printr-un efort comun, atât pentru colec-
tare, cât și pentru utilizare.
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Anestezia pentru pacientul vârstnic  

  1. Aparat cardio-vascular
a) Pereţii arteriali se rigidizează cu vârsta, ducând la propagarea şi 

reflecţia mai rapidă a undei de puls. Unda reflectată augumentează 
presiunea nativă de la rădăcina aortei. Cu înaintarea în vârstă, energia 
reflectată ia naştere mai precoce, ciclul cardiac trecând de la diastola 
precoce la sistola tardivă. Astfel, vârsta determină presiune diastolică 
scăzută şi presiune sistolică crescută (şi presiunea pulsului), ducând la 
hipertrofie ventriculară şi ejecţie prelungită.

b) Relaxarea miocardică mai lentă şi hipertrofia ventriculară au drept 
consecinţă umplerea diastolică tardivă şi disfuncţia diastolică. Contrac-
ţia atrială este importantă pentru menţinerea umplerii tardive.

c) Capacitanţa venoasă redusă scade “volumul vascular de rezervă” 
disponibil în hemoragii.

d) Reflexele baroreceptoare reduse rezultă din tonusul simpatic cres-
cut, tonusul parasimpatic scăzut, scăderea sensibilităţii baroreceptorilor 
şi răspunsul scăzut la stimularea β-adrenergica. Astfel, hipotensiunea 
apare frecvent la modificările volemice, poziţie, profunzimea anesteziei 
sau la simpaticoliza din anestezia regională.

e) Frecvenţa cardiacă maximă scade cu vârsta în timp ce volumul 
sistolic rămâne constant, însă volumul end-diastolic creşte şi fracţia de 
ejecţie scade.

f) Consumul maxim de oxigen scade prin reducerea diferenţei de pre-
siune arterio-venoasă a oxigenului şi prin reducerea debitului cardiac. 

2. Aparatul respirator
a) Modificări ale parenchimului pulmonar: aproximativ 30% din ţe-

sutul parietal alveolar se pierde între vârsta de 20 şi 80 de ani, scăzând 
astfel reculul elastic şi tracţiunea pulmonară care menţine patenţa căilor 
respiratorii. Consecinţe: •  Creşterea volumului rezidual, a volumului 
de închidere şi a capacităţii reziduale funcţionale; scăderea capacităţii 
vitale şi a volumului expirator forţat într-o secundă (FEV 1). •  Altera-
rea progresivă a raportului ventilaţie/ perfuzie, cu reducerea presiunii 
arteriale a oxigenului. •  Creştera spaţiului mort fiziologic şi scăderea 
capacităţii de difuziune.

b) Modificări ale peretelui toracic: multipli factori duc la rigidizarea 
peretelui toracic, în timp ce masa musculară respiratorie scade.

c) Răspuns respirator (ventilator) deprimat la hipoxie şi hipercapnie.
d) Reflexele protective ale căilor respiratorii reduse, cresc riscul de 

aspiraţie.

3. Aparatul renal
a) Creatinina serică rămâne stabilă cu vârsta, deoarece scăderea 

clearance-ului creatininei este compensat de reducerea producţiei de 
creatinină la nivelul muşchilor scheletici. Un nivel normal al creatininei 
la vârstnic nu trebuie interpretat ca absenţa disfuncţiei renale. De exem-
plu, un pacient în vârstă de 80 ani are un clearance creatininic redus la 
jumătate faţă de un pacient de 20 ani, însă un nivel al creatininei serice 
similar.

b) Atrofia progresivă a parenchimului renal şi scleroza structurii vas-
culare scad fluxul sanguin renal şi rata filtrării glomerulare.

c) Scade capacitatea de corectare a dezechilibrelor electrolitice, vole-
mice şi hidrice (ale apei libere).

d) Rata filtrării glomerulare redusă prelungeşte excreţia renală a dro-
gurilor.

4. S.N.C.
a) Pierderea progresivă a neuronilor şi scăderea activităţii neuro-

transmiţătorilor contribuie la reducerea necesarului pentru toţi agenţii 
anestezici.

b) Este menţinută autoreglarea cerebrală la variaţiile tensiunii arte-
riale, CO2 şi O2

5. Hepatic
a) Masa hepatică se reduce proporţional cu scăderea fluxului sanguin 

splahnic şi hepatic, reducând clearance-ul hepatic al drogurilor.
b) Scade activitatea unor izoforme ale citocromului P-450.
c) Reacţiile de fază 1 (oxidare şi reducere ) şi fază 2 (conjugare) sunt 

deprimate.

6. Compoziţia organismului şi termoreglarea
a) Metabolismul bazal şi  producţia de căldură scad prin atrofia mus-

culaturii scheletice şi înlocuirea variabilă cu ţesut adipos.
b) Creşte tendinţa la hipotermie prin afectarea termoreglării centrale 

şi modificările compoziţiei corpului.
c) Scăderea masei musculare şi a apei totale, cuplată cu creşterea ţe-

sutului adipos, scad volumul de distribuţie al drogurilor hidrosolubile şi 
îl cresc pe cel al drogurilor liposolubile.

Implicaţii farmacologice ale vârstei
1.Creşte concentraţia siturilor de legare pentru majoritatea droguri-

lor lipofile (alfa1-glicoproteina acidă). 
2. Reacţiile adverse cresc în frecvenţă şi severitate.
3. Sensibilitatea la droguri variază cu tipul de drog. Răspunsurile la 

droguri sunt dificil de prezis, putând varia larg. De exemplu: catecolami-
nele necesită doze mai mari pentru efecte echivalente, în timp ce benzo-
diazepinele exercită efecte mai pronunţate la vârstnic.

4. MAC (concentraţia alveolară minimă ) pentru anestezicile inha-
latorii scade cu vârsta, cu până 30% între 20 şi 70 de ani. Deasemenea 
scade necesarul pentru toţi agenţii anestezici intravenoşi

Implicaţii anestezice
Afecţiunile coexistente legate de vârstă reprezintă un predictor ma-

jor al morbidităţii şi mortalităţii perioperatorii. Vârsta singură este un 
predictor minor. Factorii de risc majori la vârstnic sunt: chirurgia de 
urgenţă, locul operaţiei la nivelul unui organ major sau chirurgia vas-
culară, şi statusul fiziologic  ASA. Nu se poate atribui nici o diferenţă 
semnificativă în complicaţiile perioperatorii determinate de un agent 
anestezic specific sau anestezia regională versus anestezia generală.

În general pacientul vârstnic are rezerve funcţionale pentru toate siste-
mele şi aparatele, ceea ce reduce indexul terapeutic al agenţilor anestezici. 
Această reducere a indexului terapeutic este foarte variabilă şi imprevizibilă, 
datorită unor factori ca existenţa unor boli nediagnosticate, statusul fiziolo-
gic precar. Aceste rezerve funcţionale diminuate pot deveni evidente numai 
în condiţii de stres sever, cum ar fi chirurgia. Astfel, vigilenţa şi pregătirea 
pentru incidente sunt esenţiale în conducerea anesteziei la vârstnic.

 

Autor:
Dr. Cireșica DIACONESCU
•  Medic primar, Anestezie şi terapie 
intensivă, Iaşi
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Eficacitatea sistemelor de 
dezinfectare 99TECHNOLOGIES
ca parte a măsurilor efective 
de prevenţie împotriva noului coronavirus

Capabilitatea tehnologiei 99T de dezinfectare a mediului 
de a eradica Noul Coronavirus de pe suprafeţele neînsu-
fleţite este rezultatul spectrului larg de activitate viruci-

dală verificată prin standardul internaţional EN 14476. Deoarece 
nu se pot realiza teste directe de eficacitate pe Noul Coronavirus, 
este crucial să se sublinieze  abilitatea sistemelor 99T de a înde-
părta de pe suprafeţe tulpini de virusuri, utilizate în procedura 
de testare EN14476 care sunt în mod semnificativ mult mai re-
zistente la efectele de inactivare ale dezinfectanţilor decât Noul 
Coronavirus.

În 2019, Noul Coronavirus, cunoscut, de asemenea, sub numele 
de SARS-CoV-2, este un virus, care a fost identificat ca fiind cauza 
focarului de boală respiratorie detectată prima dată în orașul Wu-
han din China la finalul lui Decembrie 2019. Până acum, mai mult 
de 200 000 de cazuri au fost confirmat în întreaga lume și mai mult 
de 8000 de oameni au murit, în timp ce mulţi alţii au fost spitali-
zaţi cu simptome severe. Din acest motiv, la 11 Martie 2020, OMS 
(Organizaţia Mondial a Sănătăţii) a declarat COVID-2019 ca fiind 
pandemie. Mai mult, datele curente sugerează că numărul posibil 
de indivizi infectaţi cu SARS-2-CoV este mult mai mare decât cel 
detectat, considerându-se că majoritatea pacienţilor experimentea-
ză simptome blânde sau sunt asimptomatici.

SARS-CoV-2 aparţine familiei de coronavirusuri, care sunt vi-
rusuri încapsulate ce pot infecta atât oamenii, cât și animalele. Din 
2002, alte două coronavirusuri ce au infectat animalele (SARS-CoV 
în 2002 și MERS-CoV în 2012), au evoluat și au provocat focare la 
oameni, ducând la o rată de mortalitate ridicată (10% pentru SARS 
și 35% pentru MERS) (2). Datele curente arată că SARS-CoV-2 are o 
rată de fatalitate substanţial mai scăzută de cazuri spitalizate în com-
paraţie cu SARS-COV și MERS-CoV (4% vs. 28% și 65%). Mai mult, 
deși există anumite nesiguranţe, se par e că 80% dintre pacienţi au 
experimentat forma blândă sau moderată a bolii, 13,8% pe cea seve-
ră, în timp ce 6,1% au fost în stare critică. Pacienţii cu risc ridicat sunt 
cei de peste 60 de ani, precum și cei cu efecţiuni medicale cum sunt 
hipertensiunea, diabet, boli cardiovasculare sau cancer.

Simptomele comune infecţiei SARS-CoV-2 includ simptome 
respiratorii, febră, tuse, oboseală, dispnee, mialgie și în unele ca-
zuri diaree și vomă. În cazurile mai severe, infecţia poate provoca 
pneumonie, sindrom respirator acut, insuficienţa renală, sau chiar 
moartea (2,3).

Nu se știe încă pe deplin cum se răspândește virusul, însă, în pre-
zent s-a confirmat că, la contactul direct cu o altă persoană, aceas-
ta are loc. Conform CDC China (Centru pentru Controlul Bolilor), 
transmisibilitatea virusului este estimată ca fiind similară cu cea a vi-
rusului SARS și că se va răspândi masiv dacă nu se iau măsuri de con-
trol fără precedent. Perioada medie de incubare este estimată la 4-5 
zile, până la 14 zile. Un studiu recent confimă faptul că este prudent 
să confirmăm perioada de incubare ca fiind de cel puţin de 14 zile (2). 

Căile cele mai probabile de transmitere ale coronavirusului 
uman sunt reprezentate de către picăturile respiratorii ce vin din 
strănutul și tusea persoanelor infectate, de contactul personal 
strâns (cum sunt atingerea și strângerea de mâini) și de către supra-
feţele și obiectele contaminate (1).  Ţinând seama de faptul că date-
le curente disponibile sunt limitate și că investigaţiile sunt în plină 
desfășurare, un tablou clinic complet cu privire la SARS-VoV-2 încă 
lipsește (1).

Persistenţa virusului SARS-CoV-2 în mediul extern nu a fost 
evaluată complet, totuși până acum unele date preliminare au con-
firmat că o contaminare extinsă a mediului de la pacienţii infectaţi 
poate să apară (4) și că SARS-CoV-1 are viabilitate similară în aero-
soli (cel puţin 3 ore), o similară durată de viaţă (în jur de 2,7 ore) și o 
stabilitate similară pe diferite tipuri de suprafeţe. Studiile subliniază 
faptul că ambele virusuri pot rămâne detectabile până la 4 ore pe 
cupru, 24 de ore pe carton și 3 zile pe plastic și inox. Durata de via-
ţă estimată pentru SARS-CoV-2 a fost de 13 ore pe oţel, 16 ore pe 
polipropilenă. Conform cercetătorilor, aceste date indică faptul că, 
atât aerosolii, cât și suprafeţele contaminate  sunt căi plauzibile de 
transmisie (12).

În literatura de specialitate, putem, de asemenea găsi multe alte 
sudii ce descriu abilitatea coronavirusului uman de a supravieţui pe 
suprafeţe: un studiu din 2013 a raportat abilitatea virusului MERS-
CoV de a rămâne viabil pe suprafeţe din plastic sau metal până la 48 
de ore, la 20°C și 40% umiditate relativă, ceea ce reprezintă condiţii 
ambientale obișnuite din curtea unui spital sau din spaţiile standard 
interioare (5). Un alt studiu din 2015 a raportat abilitatea coronavi-
rusului uman 229E (HuCoV-229E) de a supravieţui și de a rămâne 
infecţios pentru cel puţin 5 zile pe multe suprafeţe ce pot fi atinse, 
incluzând politetrafloretilenă (teflon, PTFE), clorură de polivinil 
(PVC), plăci ceramice, sticlă, cauciuc siliconic și oţel inoxidabil (6). 
Mai mult, un studiu recent publicat descrie persistenţa unei serii de 
coronavirusuri umane (cum sunt SARS-CoV și MERS-CoV) pe su-
prafeţele neînsufleţite cum sunt metalul, sticla sau plasticul, până 
la 9 zile, deși se subliniază că acestea pot fi ușor inactivate de către 
procedurile de dezinfectare a suprafeţelor cu mulţi agenţi biocizi 
(ex. 0,5 proxid de hidrogen) (11).

Cea mai eficientă formă de prevenire este reprezentată prin evi-
tarea expunerii la virus (1), deoarece nu există un vaccin disponibil. 
Mai mult, nu există un tratament specific împotriva bolii respirato-
rii provocate de SARS-CoV-2 (2).

Din acest motiv, autorităţile relevante din sănătate eliberează și ac-
tualizează în mod regulat o serie de recomandări și linii de ghidare care 
sunt inclusiv măsuri date cu scopul de a asigura un mediu adecvat de 
prevenire și control a infecţiei în timpul focarului SARS-CoV-2:

l OMS (Organizaţia Mondial a Sănătăţii) sugerează să ne asi-
gurăm că procedurile de dezinfectare și de curăţare a mediului 
sunt respectate în mod consecvent și corect. În ceea ce privește 
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SISTEME DE DEZINFECTARE 99TECHNOLOGIES

1. Mecanismul de acţiune 
Soluţia 99S, micronebulizată în particule mai mici de un micron, este aerosolizată în aer și în mediu în mod uniform, ajungând 
chiar la suprafeţele cele mai greu de atins, suprafeţe ce sunt greu de decontaminat cu alte sisteme. Aceasta este un dezinfectant 
bactericid, fungicid, virucid și sporicid utilizat pentru a decontamina și dezinfecta suprafeţele.Eficacitate

Testată conform normelor:
EN 1040, EN 1276, EN 13697, EN 1275, EN1650, EN 13704, EN 14476, EN 13623, EN 14348, EN13727 și EN 13624.
Pe următoarele microorganisme*:
Acinetobacter baumannii Legionella pneumophila
Adenovirus 5 Listeria monocytogenes
Aspergillus niger Methicillin-rezistent Staphylococcus aureus (MRSA)
Bacillus Subtilis Mycobacterium Avium
Candida albicans Mycobacterium Terrae
Carbapenem-Rezistent
Klebsiella pneumoniae (CRKP)

Murine Norovirus

Clostridium difficile Poliovirus 1LSc-2ab
Enteroccocus faecium VRE Pseudomonas aeruginosa
Enteroccocus hirae Salmonella typhimurium
Escherichia coli Staphylococcus aureus

*listă reprezentativă de patogeni extrasă dintrăo listă mai mare de microorganisme testate

Conformitatea dezinfectării aeriene a suprafeţelor
Testat în conformitate cu normele: Afnor  NF T72-281

1. Descriere generală
Modulatorul micro-nebulizator 99MB, utilizat împreună soluţia 
99S, este un sistem de igienizare și de dezinfectare care permite 
o decontaminare efectivă a suprefeţelor și a mediilor, astfel 
garantându-se dezinfectarea și igienizarea acelor zone în care 
controlul proliferării microbiene și virucidale este necesar.

SISTEME DE DEZINFECTARE 99TECHNOLOGIES 
Specificaţii tehnice
• Dimensiune picătură <1μm
• Volum maxim tratabil* 1000m3

• Durata medie de aplicare* ~3.9 s/m3

• Consum mediu soluţie ~1000ml/h
• Structură din oţel inoxidabil
• Mâner reglabil
• Roţi spate antistatice
•  Operaţiune programabilă de pornire dezinfectare 
• Interfaţă raport software    USB 2.0-3.0 compatibil

• Sursă alimentare  ~230V – 50Hz 1100W
• Greutate 10,5kg
• Dimensiune (cm) 25(l)x42(a)x50(î)
• Tensiune (max) 4,5A
• Siguranţe 6,3 AT 250V
• Filtru HEPA
• Interval temperatură 
   de funcţionare +5°C÷+40°C
• Interval umiditate 20%÷80%
• Depozitare 0°C+40°C

Conformitate
Directiva UE/30/2014
Directiva UE/35/2014
Regulament UE/65/2011
Produs în conformitate cu ISO 9001

*Valorile raportate 
se referă la tratarea a 1ml/m3

SISTEME DE DEZINFECTARE 99TECHNOLOGIES
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dezinfectarea, nivelul comun de dezinfectare utilizat de către spital 
trebuie folosit (acesta fiind cazul soluţiei de dezinfectare 99T). Mai 
mult, OMS sugerează să curăţăm și să dezinfectăm cu atenţie toate 
echipamentele care sunt uilizate de mai mulţi pacienţi și să facem o 
rutină din curăţarea și dezinfectarea suprafeţelor cu care pacientul 
vine în contact, pentru a minimiza riscul expunerii la virus (7).

l CDC (Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din 
SUA) a eliberat un document interimar cu scopul de a oferi in-
strucţiuni despre prevenţia și controlul SARS-CoV-2. În acest do-
cument, CDC sugerează realizarea unei dezinfecţii precise a tutu-
ror echipamentelor medicale nededicate și care nu sunt de unică 
folosinţă, utilizate la îngrijirea pacientului, precum și asigurarea 
că procedurile de curăţare și de dezinfectare sunt respectate în 
mod constant și corect. Rezervele pacienţilor trebuie să fie supu-
se unei curăţări și dezinfectări corespunzătoare înainte de reve-
nirea la utilizarea de rutină. Dezinfecţia ar trebui să fie efectuată 
utilizând revendicări patogene virale emergente aprobate de EPA 
pentru utilizarea împotriva SARS-CoV-2 (8).

Mai multe informaţii cu privire la controlul infecţiei me-
diului în locurile de îngrijire a sănătăţii pot fi găsite în docu-
mentele emise de CDC – ”Linii de ghidare pentru Controlul 
Infecţiilor de Mediu” și ”Linii de Ghidare pentru Precauţiile 
de Izolare: Prevenirea Transmisiei Agenţilor de Infectare în 
Mediile de Îngrijire” (8).

l ECDC (Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Boli-
lor) sugerează curăţarea și dezinfectarea cu regularitate a rezervelor 
pacienţilor, a mobilei și a suprafeţelor ce se ating în mod frecvent, 
cu dezinfectanţii din spital activi împotriva virusurilor (2).

Soluţia 99T, utilizată în procedurile de bio-decontaminare, este 
certificată ca având activitate virucidă conform standardului inter-
naţional EN14476. Tulpinile de virus testate pentru a fi conforme 
cu standardul, sunt Poliovirus tip 1 LSc-2ab, Adenovirus tip 5 și 
murine Norovirus, care sunt virusuri neîncapsulate considerate a 
fi foarte rezistente la dezinfectare (9,10).

De fapt, pa baza toleranţei acestora la dezinfectanţii chimici, vi-
rusurile pot fi împărţite în 3 subcategorii:

1. Virusuri mici, neîncapsulate (<5nm), care sunt cele mai rezis-
tente la inactivarea prin dezinfectare din cauza proteinei capside 
foarte rezistente. Poliovirus tip 1 LSc-2ab și murine Norovirus 
aparţin acestui subgrup (10).

2. Virusuri mari, neîncapsulate, care sunt mai puţin rezis-
tente la dezinfectare decât cele mici, neîncapsulate, deoarece, 
deși au proteina capsidă rezistentă, dimensiunile lor mari (50-
100nm) le face mai vulnerabile decât omoloagele lor mai mici. 
Adenovirus tip 5 aparţine acestei subcategorii (10).

3. Virusurile încapsulate, care sunt cele mai puţin rezis-
tente la dezinfectare deoarece structura lor include o capsulă 
lipidă ce poate fi ușor compromisă de către majoritatea dezin-
fectanţi. Imediat ce capsula este deteriorată, integritatea viru-
sului este compromisă, neutralizându-se astfel infecţiozi ta tea 
acestora (9,10). Coronavirusurile, cum este SARS-CoV2, aparţin 
acestei subcategorii (10).

CDC susţine că solicitanţii care doresc să stabilească dacă produ-
sul lor este eligibil să facă revendicări împotriva unui agent patogen 
viral emergent, cum este SARS-CoV-2, trebuie să aibă un dezinfec-
tant aprobat EPA care susţine că are eficacitate virucidală împotriva  
cel puţin a unui virus neîncapsulat mare sau mic (10). Mai mult, 
trebuie notat că una dintre cerinţele CDC de eligibilitate la utilizarea 
împotriva unui patogen viral emergent neîncapsulat mic, este efici-

enţa asupra a cel puţin două virusuri mici neîncapsulate (10).
Ca o consecinţă, capabilităţile elevate de bio-decontaminare ale 

soluţiei 99T pot fi incluse în mod eficient printre măsurile de pre-
venţie ce trebuie adoptate pentru izolarea Noului Coronavirus.

Sistemele 99T înlocuiesc procesul de dezinfectare tradiţional 
sau manual de dezinfectare și, datorită tehnologiei HyperDRYMist®, 
soluţia de dezinfectare 99T este livrată cu adevărat în fiecare punct 
al mediului tratat. Portabilitatea și ușurinţa de utilizare le permite 
lansarea rapidă. Mai mult, sistemele 99T sunt deplin automatizate, 
astfel reducându-se timpul în care echipa de curăţare este expusă 
la mediile contaminate, în consecinţă reducându-se riscul general 
pentru operatori.

Protocoalele de dezinfectare executate la utilizarea sistemelor 
99T pot targeta mai multe zone, precum:

1. Unităţile critice în care pacienţii suspecţi de infectare cu Noul 
Coronavirus sunt văzute de către doctori  și/sau sunt admiși.

2. Rezervele de izolare utilizate pentru a găzdui pacienţii pozitivi 
VHF.

3. Orice tip de echipament utilizat pentru a trata sau a transporta 
vreun pacient suspect sau confirmat infectat.

Procedurile de curăţare trebuie să fie realizate înainte de imple-
mentarea procesului de dezinfectare executat cu sistemul 99T și 
personalul trebuie să utilizeze echipament de protecţie personală 
conform liniilor de ghidare specifice. 

Eficient și prin dezinfectarea suprafeţelor este un element car-
dinal în setul de măsuri de prevenţie ce se va lua pentru a izola răs-
pândirea Noului Coronavirus. Sistemul 99T poate fi, în consecinţă, 
efectiv listat printre măsurile de prevenţie adoptate pentru a izola 
răspândirea Noului Coronavirus.
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Plasmafereza - o nouă 
provocare pentru Centrele 
de Transfuzii din România

P andemia Sars Cov 2 a surprins întreaga umanitate, 
nepregătită pentru a înfrunta situații medicale noi și 
foarte dificile. Cercetătorii din întreaga lume au început 

să caute soluții de tratare a infecției cu virusul Sars-Cov 2. O 
soluție de tratament a fost perfuzarea pacienților internați cu 
COVID, cu plasmă bogată în anticorpi anti-Sars-Cov 2, plasma 
fiind colectată de la pacienți vindecați. Ideea acestui tratament 
este veche, nu a apărut odată cu infecția cu Sars-Cov 2 și se referă 
la realizarea unei stări de imunizare temporară, pacienților care 
suferă de orice boală infecțioasă,  acum, pacienților cu infecție 
cu Sars-Cov2.

De la prima administrare de imunoglobuline în scop 
de substituție în 1950 și până în prezent, s-au făcut pași 
importanți pentru a ajuta persoanele cu deficit de anticorpi. 
Inițial, imunoglobulinele au fost administrate intramuscular 
dar, datorită prezenței agregatelor  în produsele utilizate, 
ce provocau dureri și reacții adverse  associate, s-a trecut 
la administrarea intravenoasă de imunoglobuline (IVIG) ce 
a condus la un control mai bun al nivelurilor de anticorpi 
serici și în consecință la o reducere a riscului de infecție, 
împreună cu o reducere semnificativă a efectelor secundare 
asociate terapiei. Până la dezvoltarea unui anumit produs de 
imunoglobulină anti-Sars-Cov 2, extras din plasmă, a fost 
abordată metoda transfuziei de plasmă bogată în anticorpi 
anti-Sars-Cov 2. 

Imunizarea realizată prin tratamentul cu plasmă bogată în 
anticorpi este imunizare pasivă. Aceasta transferă temporar, 
prin administrarea de plasma, anticorpii preformați de către 
foști pacienți, adică imunoglobuline specifice IgG, existente în 
plasma donată de pacienți vindecați.

Imunoglobulinele (anticorpii) reprezintă aproximativ 20% 
din toate proteinele serice. IgG este dominantă cantitativ în 
serul uman normal, reprezentând 70-75% din cantitatea totală 
de imunoglobuline.

În general, terapia cu imunoglobuline este tratamentul 

pentru imunodeficiențele primare datorate deficitului de 
anticorpi și realizează, prin normalizarea nivelului de anticorpi 
de protecție, reducerea morbidității prin complicații infecțioase, 
creșterea speranței de viață și îmbunătățirea calității vieții.

În special, terapia cu imunoglobuline IgG anti-Sars-Cov 
2, prezente în plasmă, crește nivelul de anticorpi care luptă 
împotriva virusului Sars-Cov 2. Tratamentul cu plasma 
bogată în anticorpi anti-Sars-Cov 2, nu are un timp lung de 
experimentare, deci nu pot fi formulate teorii foarte bine 
fundamentate și foarte fiabile despre efectele sale benefice. 
Însă, până în prezent, studiile arată un efect terapeutic asupra 
pacienților, deși tratamentul cu plasmă nu se administrează 
singur, ci se administrează concomitent cu alte tratamente: 
tratament antiviral, tratament adjuvant simptomatic.

Realizarea terapiei plasmatice cu anticorpi anti- Sars-Cov 
2 este o nouă provocare pentru centrele de transfuzie. Până 
acum, în România, centrele de transfuzie colectau numai sânge 
integral și componente de trombocitelor prin afereză plachetară. 
Plasma cu anticorpi anti-Sars-Cov 2 este recoltată printr-o nouă 
metodă pentru centrele de transfuzie din România, prin metoda 
plasmaferezei.

Plasmafereza este procedura efectuată cu ajutorul unui 
echipament complex care prelevează sânge de la donator și îl 
împarte în masă celulară și plasmă. Plasma o duce în recipientul 
de colectare, iar masa celulară din sânge (eritrocite, leucocite, 
trombocite) o readuce în vena donatorului. Este o procedură 
suficient de lungă și cu un volum mare.

Dacă donarea totală de sânge se face în maxim 10 minute 
de către donator, donarea de plasmă se face în 50 de minute. 
Dacă donarea totală de sânge necesită o cantitate de 400-450 
ml volum de sânge, o procedură de plasmafereză necesită o 
cantitate de 600 ml de plasmă. Timpul suficient de îndelungat 
pe care donatorul trebuie să-l petreacă conectat la aparatul de 
plasmafereză și cantitatea suficient mare de plasmă luată, face 
ca mulți pacienți vindecați sa nu fie foarte atrași de această 
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procedură și să dorească să doneze.
Mai mult decât atât, convocarea pacienților vindecați de SARS 

VOC 2, după perioade de spitalizare stresante și complicate, este 
foarte greu de realizat. Mulți dintre pacienți, chiar dacă au fost 
tratați foarte bine în spital, au rămas foarte temători fată de 
instituțiile medicale.

Pentru colectarea plasmei de la pacienți vindecați, au fost 
emise două ordine ministeriale care stabilesc metodologia 
pentru a asigura respectarea standardelor actuale din legislația 
națională în domeniul transfuziei de sânge pentru colectarea, 
testarea, prelucrarea, stocarea și distribuirea sângelui și a 
componentelor sanguine, respectând în același timp principiul 
donării voluntare, neplătite. 

Conform metodologiei, potențialii donatori sunt selectați 
dintre pacienții care au fost spitalizați pentru COVID-19, fiind 
confirmați printr-un test RT-PCR pozitiv, vindecat și externat în 
urma unui test RT-PCR negativ. Astfel, centrele de transfuzie de 
sânge bazate pe protocoale de colaborare încheiate cu spitale 
care tratează pacienți COVID-19, pentru a identifica pacienții 
vindecați - potențiali donatori, primesc date personale și date 
de contact ale pacienților eligibili, rezultatele testelor RT-PCR 
și / sau teste serologice , perioada spitalizării și data externării. 
Centrele de transfuzie de sânge contactează potențialii donatori 
și îi programează pentru consult, analize  și donare. Pacienții 
vindecați și pot contacta în nume propriu, de asemenea, centre 
de transfuzie de sânge pentru programare.

Pentru calificarea biologică a componentelor donate, se 
aplică protocolul de testare în conformitate cu legislația în 
vigoare și algoritmul de test elaborat de Institutul Național de 
Hematologie Transfuzională (INHT) pentru controlul biologic 
al donațiilor de sânge și a componentelor de sânge.

Dacă donatorul nu are un test serologic, plasma colectată este 
testată pentru anticorpi anti-SARS-CoV-2 specifici, care trebuie 
să aibă un titru de> 1: 160 pentru IgG și IgM; sau un titlu> 1: 320 
pentru testul calitativ pentru detectarea anticorpilor specifici 

totali; dacă testul dezvăluie absența anticorpilor sau un titru de 
anticorpi anti-SARS-CoV-2 de neutralizare <160 prin metoda 
EIA sau o valoare echivalentă cu o altă metodă, plasma este 
retrasă pentru a fi utilizată ca plasmă terapeutică normală. 
Centrele de transfuzie de sânge trimit probe eligibile la INHT 
pentru testări ulterioare: testare PCR pentru virusuri transmise 
de sânge: HIV, VHB, VHC; testarea anticorpilor anti-HLA la 
donatori cu istoric de transfuzii de sânge și donatoare femei 
care au fost însărcinate. 

Plasma cu anticorpi anti-SARS-CoV-2 specifici nu trebuie 
să conțină anticorpi anti-HLA, deoarece anticorpii anti-HLA 
sunt implicați în reacția adversă post-transfuzie TRALI (trauma  
related lung acute injury), adică leziuni acute pulmonare severe, 
iar pacienți destinatari care au SARS-CoV-2, au  deja leziuni 
pulmonare nu ar trebui supusi unui risc suplimentar. Există 
deci, multe aspecte care trebuie luate în considerare pentru 
plasma recoltata de la pacienții COVID-19 pentru a fi adecvata 
pentru tratamentul altor pacienți.

De aici apare dificultatea obținerii unui stoc confortabil de 
plasmă cu anticorpi! Marea provocare cu care se confruntă 
centrele de transfuzie este astăzi găsirea unor pacienți curajoși 
curați, dispuși să doneze o cantitate semnificativă de plasmă cu 
suficiente anticorpi anti-SARS. CoV-2, să nu aibă anticorpi anti-
HLA, să nu fi fost infectat cu virusuri transmise de sânge: HIV, 
HBV, HCV, HTLV, lues, să aibă grupul și Rh, cerute de spitale. 
Multiplele condiții care trebuie îndeplinite fac ca stocurile 
plasmatice actuale cu anticorpi anti-SARS-CoV-2 specifici să fie 
mici.

Este nevoie de o promovare intensă a donării de plasmă în 
general și în special cu anticorpi anti-SARS-CoV-2, pentru ca 
mai mulți pacienți să câștige curaj și să treacă pragul centrelor 
de transfuzie în încercarea de a ajuta alți pacienți infectați cu 
SARS-CoV-2. Centrele de Transfuzie  și medicii din spitalele 
COVID trebuie să explice și să motiveze populația să participe la 
efortul general de a opri pandemia și de a trata această infecție.
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Forța de reacție rapidă - 
o necesitate

Î n perioada lunilor care s-au succedat de la începutul 
anului 2020 a devenit tot mai evident că societatea 
umană este supusă unor amenințări tot mai accentuate 

prin virozele în valuri cu potențial patogen și uneori letal. 
Evoluția evenimentelor din Marea Britanie, Italia și SUA a 
demonstrat încă odată cât de vulnerabili suntem în fața unei 
agresiuni virale, mai ales atunci când atitudinea terapeutică 
nu poate fi cristalizată peste noapte și când specialiștii se bat 
cap în cap. Episodul Covid 19 este doar începutul la o serie 
nesfârșită de alte episoade cel puțin asemănătoare. Efectul 
dezastruos asupra funcționalității 
instituțiilor fundamentale s-a 
observat și rămâne o provocare 
soluționarea eficientă a acestor 
atacuri desprinse parcăa din 
filmele de ficțiune. Pacientul se 
apără prin propria lui imunitate 
combinată cu vulnerabilizarea 
agentului patogen. Detoxifierea 
pacientului înseamnă un pacient 
cu potențial de apărare maximal 
capabil să facă față agresiunilor 
viromicrobiene (eliminarea de 
cataboliți și grupări acide prezenți 
în circulație). 

Brian Clement, un autor 
cunoscut - Life Force-superior 
health and longevity, tradus și în limba română, descrie o 
metodă eficientă de detoxifiere, care implică folosirea saunelor 
în infraroșu și care produc energie intensă comparativ cu 
căldura saunelor convenționale. 

Energia în infraroșu îndepărtat penetrează în siguranță 
cel puțin 7,5 cm de țesut în profunzime pentru a ajuta la 
îndepărtarea toxinelor și a chimicalelor pe care saunele 
obișnuite nu reușesc să le elimine. Această procedură aplicată 
de Brian Clement a produs beneficii remarcabile eliminând 
produșii toxici situați în periferia organismului afectat și care 
produc acidoză agresivă greu de neutralizat prin metodele 
convenționale. Acești produsi toxici sunt, practic, ,,sigilați" 
în periferie, reprezentând o încărcătură cu potențial major 
de destabilizare metabolică. Tehnica fizică descrisă de Brian 
Clement este efectiv identică cu tehnica descrisă de noi, de 

mai mulți ani, folosind pârghia biochimică și anume: aplicarea 
de Ortogel de 3-4 ori/zi pe întreaga suprafață cutanată, pe care 
noi îl considerăm primul instrument în forța de reacție rapidă. 

Ortogel nu este doar un revusiv puternic - cu congestie 
periferică și antrenarea de substanțe toxice și grupări acide și 
mai apoi eliminarea lor pe cale renală, ci și un antiinflamator 
remarcabil care intervine operativ în neutralizarea 
inflamației. În practica noastră, am folosit Ortogel într-un 
mare număr de cazuri (pneumopatii de origini diferite la 
pacienți politraumatizați). Prin urmare Ortogel-ul pătrunde în 
țesuturi exercitând nu numai efectul antiinflamator, ci și cel 
de drenaj intens de cataboliti și substanțe toxice reținute în 
periferie. Performanța terapeutică a Ortogelului este susținută 
de aplicarea cutanată a Frecției Elidor, cu 5-10 min anterior 
administrării Ortogelului. Aceasta produce vasodilatație 
accentuată și permite penetrarea mai profundă a substanțelor 
active din Ortogel. 

Al doilea instrument în forța de reacție rapidă este Silva 
Subtilis. Acesta este construit pe logica viului cu picături de 
clorofilă (terapia solară), obținută din Leurda Verde, care este 
un adevărat activator filogenetic de microbiom. Leurda are un 

număr impresionant de substanțe 
a c t i v e - o r g a n o s u l f u r a t e , 
polifenoli cu funcții protectoare 
împotriva stresului oxidativ și 
nitro-oxidativ, cu activitate anti-
Corona exprimată prin Dyalil 
disulfid și Dyalil trisulfid, previne 
invazia de coronavirus în corpul 
uman.

Polifenolii previn bolile 
cardiovasculare și au efect 
antiagregant plachetar prin 
efect clopidogrel-like. Sambucus 
Nigra inhibă replicarea virală 
prin catehino-galat. Acționează 
în Sars Cov ca antiinflamator și 
elimină efectul interleukinelor. 

Florile de tei au acțiune complexă asupra aparatului respirator 
- antialergic, antiinflamator, antioxidant. Substanțele active 
Quercetine și Izoquercetine, Acizi Fenolici intervin activ în 
neutralizarea virozelor respiratorii. Florile de salcâm au în 
compoziție polifenoli, tanini, monoterpene. Hreanul cu miere-
antiinflamator, antibiotic, antiviral, diuretic, expectorant, 
antiastmatic Vit C în doze mari (comp de 1000mg-10-15 cpr/
zi) este de mare ajutor în tratament.

Administrarea de lichide reprezintă o necesitate, acestea 
reprezentant suportul de eliminare la nivel renal. Recomandăm 
apă plată cu 5-7 lămâi la 2l, la care se adaugă ghimbir 20gr 
ras.  Forța de reacție rapidă reprezintă instrumentul cel mai 
accesibil pentru a înfrunta această provocare care ne-a creeat 
atât de multe probleme în prezent. În articolele viitoare, vom 
prezenta forme de tratament cu o dinamică mai accentuată.
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The New C-MAC® FIVE S 
For the most stringent demands –  
the premium class for single use
yy Exceptional rigidity with very good guidance properties 
yy Good gliding properties, particularly  
when removing the Endotracheal Tube (ETT)
yy Successful addition to the C-MAC® system

A
N

 6
1 

1.
1 

08
/2

02
0/

A
-E

-R
O




