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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Sub deviza “Salus aegroti suprema lex” 

Conf. Dr. Călin Remus Cipăian 

Președinte Comitetului de Organizare a Zilelor Medicale Sibiene, Ediția 2020  

 

Dragi colegi, 

Vă invităm la conferința “Zilele Medicale Sibiene” ediţia 2020 care se va desfăşura în perioada 

7-9 octombrie 2020, ediție exclusiv on-line. 

Vă așteptăm să veniți alături de noi pe toți cei care formați corpul medical sibian și nu numai: 

medici de familie, medici din spitale, clinici și cabinete medicle, farmaciști, asistenți medicali 

sau tineri studenți. 

Sub deviza “Salus aegroti suprema lex – Sănătatea pacientului, lege supremă”, vă veți întâlni 

cu teme medicale de actualitate, cazuri şi studii clinice, patologia copilului şi a vârstnicului, 

teme de cercetare, prezentări de produse și aparatură medicală, intervenții chirurgicale sau 

explorări medicale transmise în direct. 

Vom premia cele mai bune lucrări poster şi vom avea  invitaţi colegi din centrele universitare 

București, Cluj-Napoca, Târgu-Mures. 

Chiar dacă vom avea o întâlnire virtuală sperăm că va fi o întâlnire colegială fructuoasă, cu 

schimburi de idei, discuţii şi informaţii medicale utile pentru practica clinică şi formarea 

dumneavoastră continuă, care se vor constitui într-un suport suplimentar în acordarea celor 

mai bune servicii medicale. 

În condițiile speciale pe care la trăim în această perioadă vă dorim multă sănătate și vă 

transmitem un mesaj de susținere reciprocă. Puterea de a trece cu bine această perioadă 

dificilă vine și din unitatea corpului profesioniștilor din domeniul sănătății. 
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PROGRAMUL ȘTIINȚIFIC AL CONFERINȚEI 

 

MIERCURI, 07.10.2020 

Sesiunea I. Nutriţie şi dietetică (115 min.) 
Moderatori: Minodora Teodoru, Liana Chicea, Carmen Sitterli 

14.40 - 16.35 

1 Lucian Negreanu, București: Toxicitate hepatică - abordare adjuvantă bazată pe evidențe 
științifice medicale - Simpozion WORWAG  (20 min.) 

2 Elena Ucenic, Sibiu: Ce mănânci tu, Doctore? (20 min.) 

3 Alina Moț, Sibiu: Recomandările nutriționale în diabetul zaharat de tip 2  (14 min.) 

4 Nicoleta Căluțiu, Carmen Sitterli, Sibiu: Hipoproteinemia la pacienții diabetici – marker de 
nutriție (13 min.) 

5 Oana Stoia, Sibiu: Cronica unei boli neanunţate (14 min.) 

6 Daciana Dascălu, Sibiu: Principii de nutriţie a pacienţilor cu hepatopatii cronice (17 min.) 

 Q&A LIVE (17 min.) 

Sesiunea II. Erori de abordare clinică (165 min.) 
Moderatori: Silviu Morar, Mihai Roman 

16.40 - 19.25 

7 Călina Jugastru, Bogdan Tomulețiu, Sibiu: Teoria și practica malpraxisului medical - o relație 
ambivalenţă (34 min.) 

8 Dan Bratu, Sibiu: Medicina defensivă: impactul asupra practicii medicale (14 min.) 

9 Mihai Roman, Sibiu: Eșecul în practica medicală. Eroare umană, de sistem sau gravitatea 
cazului (18 min.) 

10 Daniel Popa, Sibiu: Exces de endoscopie (15 min.) 

11 Silviu Morar, Sibiu: Malpraxisul în practica medicală clinică (17 min.) 

12 Doina Giurgiu, Sibiu: Medicul ca remediu: indicații şi efecte secundare (20 min.) 

13 Gabriela Iancu, Sibiu: Manifestări cutaneo-mucoase în sifilisul secundar - dificultăţi de 
diagnostic clinic (9 min.) 

14 Daniel Popa, Sibiu: BRGE și abordarea simptomelor reziduale - Simpozion RECKITT (20 min.) 

 Q&A LIVE (18 min.) 
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JOI, 08.10.2020 

Sesiunea III. Cazuri clinice dezbătute (100 min.) 
Moderatori: Călin Cipăian, Romeo Mihăilă 

9.30 - 11.10 

15 Călin Cipăian, Sibiu: Pacient cu infecție cronică virală B … după 20 de ani (15 min.) 

16 Victoria Bîrluțiu, Sibiu: Sepsis cu Staphylococcus aureus MRSA ca infecție asociată asistenței 
medicale: probleme de diagnostic și tratament (15 min.) 

17 Liana Chicea, Sibiu: Cazuri cu necazuri (19 min.) 

18 Maria Rotaru, Sibiu: Sindromul Sweet recurent – paraneoplazie rară în sindromul 
mielodisplazic cu evoluție spre limfom non-Hodgkin (16 min.) 

19 Manuela Pumnea, Sibiu: Importanța corectării deficitului de vitamină D (13 min.) 

 Q&A LIVE (22 min.) 

Sesiunea IV. Medicina „în direct” (120 min.) 
Moderatori: Claudiu Matei, Ciprian Tănăsescu, Adrian Hașegan 

11.15 - 13.15 

20 Claudiu Matei, Sibiu: Rezecția tumorilor cerebrale folosind fluorescența – live surgery  (30 
min.) 

21 Tatiana Melnic, Anca Chitic, Sibiu: Chirurgia cardiacă și vasculară în era procedurilor minim (16 
min.) 

22 Ionuț Bitea, Bianca Catrina, Sibiu: Tratamentul intervenţional al leziunilor de flexie (19 min.) 

23 Adrian Hașegan, Sibiu: Chirurgia laparoscopică 3D în tratamentul cancerului de de prostată (18 
min.) 

24 Vicențiu Săceleanu, Sibiu: Brain revealed: Innovative technologies in neurosurgery study (11 
min.) 

25 Ciprian Tănăsescu, Sibiu: Utilizarea anastomozelor mecanice în chirurgia digestivă (9 min.) 

 Q&A LIVE (17 min.) 

Sesiunea V. Patologia copilului (130 min.) 
Moderatori: Luminița Dobrotă, Livia Ognean 

14.00 - 16.10 

26 Alina Cătană, Sibiu: Trombocitopenia la gravide (35 min.) 

27 Simona Șofariu, Sibiu: Deficitul de vitamina D, o problemă actuală – ghidul privind evaluarea și 
terapia deficitului de vitamina D la nou-născut și copil (12 min.) 

28 Livia Ognean, Sibiu: Displazia bronho-pulmonară: ce este nou și ce este de făcut? (22 min.) 

29 Luminița Dobrotă, Sibiu: Boala Kawasaki - de la febră la complicaţii (21 min.) 

30 Ciprian Șofariu, Sibiu: Aspecte imagistice ale tumorilor sistemului nervos la copii (24 min.) 

 Q&A LIVE (16 min.) 
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Sesiunea VI. Patologia vârstnicului (135 min.) 
Moderatori: Loredana Piloff, Corina Roman, Ciprian Băcilă 

16.15 – 18.30 

31 Liana Chicea, Sibiu – Naproxen – util sau uitat – simpozion KRKA (20 min.) 

32 Florina Popa, Sibiu: Principii de reabilitare medicală la pacientul vârstnic (15 min.) 

33 Ciprian Băcilă, Sibiu: Probleme legate de acordarea asistenței medicale pacienților cu demență 
Alzheimer (17 min.) 

34 Liliana Coldea, Sibiu: Tumoră abdominală gigantă – prezentare de caz (10 min.) 

35 Loredana Piloff, Sibiu: Pacientul meu cu insuficiență cardiacă și comorbidități (25 min.) 

36 Corina Roman, Sibiu: Abordarea terapeutică a bolii Parkinson la pacientul vârstnic (35 min.) 

 Q&A LIVE (13 min.) 
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VINERI, 09.10.2020 

Sesiunea VII. Medicina bazată pe dovezi (125 min.) 
Moderatori: Romeo Mihăilă, Felicia Gligor, Nicolae Grigore 

9.00 - 11.05 

37 Călin Cipăian, Sibiu: Cum citim un articol medical: de cât de multă matematică avem nevoie? 
(19 min.) 

38 Minodora Dobreanu, Târgu Mureș: Rolul laboratorului în era medicinii de precizie (27 min.) 

39 Felicia Gligor, Maria Totan, Sibiu: Indicaţii terapeutice ale vitaminei D (19 min.) 

40 Romeo Mihăilă, Sibiu: Generarea trombinei – aplicații clinice (19 min.) 

41 Nicolae Grigore, Sibiu: Evoluția medicinii de la medicina bazată pe dovezi la medicina 
personalizată (13 min.) 

42 Daniel Chelcea, Sibiu: Abordarea infecțiilor de tract respirator superior în contextul pandemic 
-  RECKITT (20 min.) 

 Q&A LIVE (8 min.) 

Sesiunea VIII.  Noutăți în practica medicală (145 min.) 
Moderatori: Liana Chicea, Minodora Teodoru, Călin Cipăian 

11.10 - 13.35 

43 Dan Dobreanu, Târgu Mureș: Anticoagularea în fibrilația atrială: de la medicina bazată pe 
dovezi la viața reală (19 min.) 

44 Andra Bebeșelea, Sibiu: Noi frontiere în terapia insuficienței cardiace (14 min.) 

45 Liana Chicea, Sibiu: Diagnostic precoce în afecțiunile cronice inflamatorii (35 min.) 

46 Mihai Craiu, București: Abordarea infecției cu Bordetella pertussis – un continuum pe 
parcursul întregii vieți (20 min.) 

47 Marcel Tanţău, Cluj-Napoca: E POEM, G POEM, Z POEM și alte tehnici de rezecție (26 min.) 

48 Călin Cipăian, Sibiu: NAFLD - un subiect mereu în actualitate - Simpozion SANOFI (20 min.) 

 Q&A LIVE (11 min.) 

Sesiunea IX. Controverse în practica medicală (180 min.) 
Moderatori: Victoria Bîrluțiu, Livia Ognean 

14.00 - 17.00 

49 Remona Borotea, București: Meningita B este o boală rară...până când îl afectează pe 
unul dintre pacienții dumneavoastră - Simpozion GSK (18 min.) 

50 Anca Butucă, Claudiu Morgovan, Sibiu: Medicația contraceptivă între beneficiu și risc (13 min.) 

51 Rociu Ciprian, Sibiu: Controverse în jurul FOP (13 min.) 

52 Victoria Bîrluțiu: Vaccinarea la gravidă și la pacientul imunodeprimat (17 min.) 

53 Laura Muntean, Cluj-Napoca: Pneumopatii interstițiale (40 min.) 

54 Victoria Bîrluțiu: Infecția cu Clostridioides difficile: provocări și noutăți (27 min.) 

55 Mihaela Lupșe, Cluj-Napoca: Epidemiologia SARS-CoV2 in Romania: studiu de caz Spitalul Clinic 
de Boli Infectioase Cluj (13 min.) 

56 Mihai Craiu, București: Particularități ale percepției vaccinării la copil în România (19 min.) 

 Q&A LIVE (20 min.) 

Gala Virtuala ZMS / Premiere (20 min.) 

17.20 - 17.40 
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Enhanced Recovery after Surgery – soluția salvatoare? 

Ovidiu Dorin Bardac1,2, Dan Crețu1,2, Bogdan Bărbulescu1,2, Lucian Popescu2 

1Universitatea “Lucian Blaga”din Sibiu, 2Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu 
 

Enhanced Recovery after Surgey (ERAS), cunoscut și sub numele de Fast Track Surgery, este 

un concept de abordare multimodală perioperatorie a pacientului chirurgical având ca scop o 

recuperare cât mai rapidă a acestuia. Conceptul a fost elaborat și introdus în practică de către 

profesorul Henrik Kehlet din Copenhaga în urmă cu aproape trei decenii. Aplicarea ERAS duce 

la scăderea numărului de complicații postoperatorii, scurtează perioada de recuperare și 

implicit durata de spitalizare a pacienților chirurgicali. În acest fel, resursele secției de chirurgie 

pot fi mai judicios utilizate iar numărul de internări poate să crească printr-un rulaj mai mare 

al pacienților.   

Pe baza datelor din literatura de specialitate sunt trecute în revistă: starea actuală a 

conceptului ERAS, gradul lui de aplicare la nivel mondial și efectele implementării lui. Efectele 

sunt analizate și prin prisma cazuisticii Clinicii Chirurgie I, luând ca punct de referință pacientul 

cu litiază biliară. În continuare sunt evidențiate problemele care apar în încercarea de 

implementare a ERAS. Acestea apar întotdeauna la introducerea de noi protocoale 

terapeutice, rezistența fiind înregistrată nu numai din partea personalului medical, obișnuit 

cu o anumită conduită, dar și din partea pacienților.  

Concluzia principală a lucrării este aceea că implementând ERAS activitatea chirurgicală poate 

fi mult îmbunătățită calitativ și cantitativ chiar și în condițiile nemodificării resurselor actuale. 

Implementarea ERAS nu este o acțiune individuală, ea presupune o muncă susținută, 

coordonată, a personalului mai multor secții din spital. Deși lucrarea se referă în special la 

chirurgia abdominală, viscerală, conceptul ERAS a fost, și poate fi aplicat și în alte ramuri ale 

chirurgiei: ortopedie, ginecologie, urologie, chirurgie vasculară etc. 

Cuvinte cheie: chirurgie, evoluție postoperatorie, ERAS, perioadă de spitalizare 
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Probleme legate de acordarea asistentei medicale pacienţilor cu 

Demenţă Alzheimer 

Ciprian Băcilă1,2, Diana Vulea1, Rareș Clopoţel1 

1Spitalul de Psihiatrie “Dr. Gheorghe Preda”  Sibiu, 2Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Demența Alzheimer reprezintă o adevărată problemă de Sănătate Publică deoarece, până în 

anul 2050 se preconizează că 1 din 85 de persoane din populație va fi afectată de această 

afecțiune. Această afecțiune reprezintă al treilea diagnostic tratat în cadrul Spitalului de 

Psihiatrie “Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu (Biroul de Statistică al Spitalului de Psihiatrie). 

Acordarea asistenței medicale acestor pacienți este complexă și dificilă în același timp 

deoarece, pe lângă acordarea îngrijirilor medicale, această patologie ridică dificultăți încă de 

la posibila internare privind cadrul legal (internarea nevoluntară), probleme medico-legale 

(prezența sau nu a discernământului pacientului),  probleme etice, terapii complementare, 

psihoterapie- terapii senzorial-reconective (Snoezelen) în camera polisenzorială complexă 

(Camera Memoriei), dar și grupuri de suport pentru aparținători.  

Dincolo de farmacoterapie, asistența medicală din cadrul  Spitalul de Psihiatrie “Dr. Gheorghe 

Preda” din Sibiu cuprinde și psihoterapie, terapii complementare (Ergoterapie) și grupuri de 

suport pentru aparținători, având ca obiective creșterea calității vieții pacienților, 

reintegrarea, recuperarea și reabilitarea acestora, suportul familiilor paciențiilor, respectarea 

demnității persoanei și înlăturarea stigmei. 

În concluzie demența Alzheimer reprezintă o afecțiune psihiatrică în continuă creștere care 

necesită un suport medical complex care, pentru reușita terapeutică, trebuie asociat cu 

psihoterapie, dar și diverse terapii complementare dedicate atât pacienților, cât și familiei 

acestora.  

Cuvinte cheie: demența Alzheimer, psihoterapie, terapie senzorial-reconectivă 
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Noi frontiere în terapia insuficienței cardiace 

Andra-Maria Bebeșelea1,2 

1Universitatea Lucian Blaga Sibiu, 2Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu 

Insuficiența cardiacă tinde să devină un domeniu de sine stătător în medicina cardiovasculară 

și aduce mereu noi provocări atunci când vine vorba de management. La nivel mondial, in 

ultimii ani, diverse societăți au ajuns chiar să recunoască insuficiența cardiacă ca și o 

subspecializare a cardiologiei, necesitând training adecvat și examinare pentru certificare în 

acest domeniu. 

Insuficiența cardiacă este un diagnostic de sindrom. Aceasta apare ca expresie a unor variate 

patologii subiacente. Terapia se adresează de câte ori este posibil corecției patologiei care a 

declanșat-o – cum este revascularizarea miocardică in cazul etiologiei ischemice, corecției 

valvulare atunci când o valvulopatie se afla la bază etc. Cu toate acestea, exista studii care 

arată că, o dată apărută, insuficiența cardiacă tinde să urmeze un curs infaust, cu înaltă 

morbiditate și mortalitate, în mare parte rămânând nemodificată chiar și în urma terapiilor 

actuale. Acesta este motivul pentru care apare firească necesitatea căutării de noi mijloace 

terapeutice pentru acesta patologie, precum și aplicarea la nivel global de măsuri preventive. 

Dintre terapiile recente adresate insuficienței cardiace, o atenție deosebită trebuie acordată 

inhibitorilor cotransportului sodiu-glucoza tip 2(SGLT2). O meta-analiză a trei mari studii 

clinice randomizate, a relevat faptul ca  această medicație antidiabetică a determinat scăderea 

numărului de spitalizări pentru insuficiență cardiacă, decesele de cauză cardiovasculară, 

evenimentele majore cardiovasculare, boala renală - la pacienți diabetici cu boală 

cardiovasculară aterosclerotică, dar și la cei ce prezentau doar  factori de risc cardiovascular.  

Viitorul terapiei insuficienței cardiace a pacienților non-diabetici va include vreodată aceasta 

clasă de medicație? În ce măsură va fi această terapie la îndemâna cardiologului clinician? Sunt 

doar câteva întrebări pe care aceste noi orizonturi le aduc. 

Cuvinte cheie: insuficiență cardiacă, inhibitori SGLT2 
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Sepsis cu Staphylococcus aureus ca infecție asociată asistenței 

medicale: probleme de diagnostic și tratament 

Victoria Bîrluțiu 1,2, Rareș Mircea Bîrluțiu1 

1 Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Medicină, 2Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu   

Infecțiile stafilococice continuă să reprezinte o problemă importantă de sănătate, fiind 

posibile manifestări clinice variate de la infecții cutanate, de părți moi, toxiinfecții alimentare 

până la aspecte grave de tip endocardite, sepsis stafilococic, pleuropneumonii, șoc toxic 

stafilococic, meningite etc. Asocierea cu o tulpină meticilino-rezistentă sau pe teren 

imunodeprimat, conferă risc suplimentar de evoluție severă. 

Prezentăm cazul unui pacient de 64 ani, cunoscut cu hernie hiatală, gastrită cronică atrofică, 

steatoză hepatică internat în Clinica Boli Infecțioase, la 2 săptămâni de la externarea dintr-un 

alt serviciu spitalicesc, pentru manifestări respiratorii (tuse, dispnee cu ortopnee) poliatralgii, 

edeme ale membrelor inferioare, febră 40 oC, alterarea stării generale, asociate unei flebite 

de cateter membru superior drept. Din tabloul clinic au făcut parte artrite septice genunchi 

bilateral, umăr stâng, coloană cervicală, bronhopneumonie cu aspect evolutiv specific 

(pneumatocele), însoțită de insuficiență respiratorie severă, spută hemoptoică, punând 

probleme suplimentare de diagnostic. Hemoculturile au fost pozitive pentru S aureus, 

rezistent la meticilină, cefalosporine, macrolide dar și la cicline și clindamicină, examinările de 

laborator identificând un important sindrom inflamator, coagulopatie de consum, 

hiperglicemie (diabet zaharat nou depistat). Evoluția a fost lent favorabilă, sub tratament 

antistafilococic (linezolid, vancomicina, moxifloxacina). 

Cazul prezentat pune în evidență riscurile la care pot fi expuși pacienții, pornind de la  infecții 

aparent banale, asociate abordului venos, neglijate pe parcursul internării, fiind un semnal de 

alarmă pe care dorim să îl valorificăm prin această prezentare.  

Cuvinte cheie: sepsis, Staphylococcus aureus, flebită  

 

 



SIBIUL MEDICAL – CONFERINȚA ZILELE MEDICALE SIBIENE 2020 
 
 

Numărul 1  Serie nouă  2020  16 

 

Vaccinarea la gravidă și la pacientul imunodeprimat 

Victoria Bîrluțiu 1,2, Rareș Mircea Bîrluțiu1 

1 Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Medicină, 2Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu   

Persoanele imunodeprimate reprezintă o grupă specială în ce privește vaccinarea, prin 

reducerea imunizării obținute prin vaccinările anterioare, necesitatea utilizării unor doze 

suplimentare (ca de exemplu o doză suplimentară a vaccinării antipneumococice la pacienții 

hematologici), apariția bolilor infecto-contagioase la această categorie putându-se asocia unei 

evoluții imprevizibile. Vaccinurile vii ateuate, ca de exemplu BCG, anti-rotavirus, -varicelă, -

febră tifoidă, -rujeolă, -rubeolă,-oreion, nu se pot administra la pacienții cu leucemii sau 

limfoame, recent chimio- sau radiotratați, cu infecție HIV, transplant de organe solide sau 

transplant de celule stem, pacienți în tratament cu produși biologici, corticodependenți, în 

tratament cu azatioprină, metotrexat, mercaptopurină, cu boli autoimune.  

În categoria persoanelor față de care ar trebui să crească rata de vaccinare, sunt incluse 

femeile care își planifică o sarcină, care ar putea fi protejate față de hepatita B, rujeolă, 

rubeolă, oreion și varicelă. La gravide, vaccinarea prevede o imunizare față de gripă, difterie, 

tetanos și tusea convulsivă, între 20-32 săptămâni de sarcină; nu se recomandă vaccinările 

bacteriene inactivate (pentru holeră, antimeningococice, antipneumococice, antiHib) sau 

vaccinuri antivirale inactivate (față de hepatita A, B, encefalita Japoneză, vaccin polio 

inactivat). De asemenea în sarcină nu sunt recomandate vaccinările HPV, febra galbenă. Sunt 

interzise vaccinurile vii atenuate, precum BCG, antifebră tifoidă, antirujeola-rubeolă-oreion, 

rotavirus, varicelă. 

Cuvinte cheie: gravida, imunodepresie, vaccinare  
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Infecția cu Clostridioides difficile: provocări și noutăți 

Victoria Bîrluțiu 1,2  

1 Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Medicină, 2Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu   

Infecția cu Clostridioides difficile, reprezintă cea mai frecventă etiologie a bolii diareice 

asociate asistenței medicale, cu o rată de recădere de 25% după primul episod și o rată de 

14% de deces. Cei mai importanți factori de risc sunt legați de expunerea la antibiotice 

(administrarea de fluoroquinolone crește riscul de recurență), spitalizarea în ultimele 12 

săptămâni, vârsta peste 65 ani, precum și un scor Charlson al comorbidităților de peste 8 

(imunodeficiența, insuficiența renală cronică, bolile cardiovasculare, diabetul zaharat, 

neoplaziile, bolile hematologice, diabetul zaharat, infecția HIV, bolile inflamatorii colice, mai 

nou, obezitatea). Microecosistemul tractului gastrointestinal joacă un rol crucial față de 

infecția clostridiană, prin inhibiție directă (bacteriocine), depleția nutrienetelor necesare 

multiplicării, stimularea imunității locale, factorii exogeni de disrupție favorizând colonizarea 

și infecția.  

Tabloul clinic poate prezenta forme ușoare pănă la severe, de tip megacolon toxic, perforație, 

peritonită, șoc septic, MSOF. Diareea nu reprezintă obligatoriu primul simptom (durerea la 

pacienții cu ileus) sau poate lipsi. Managementul infecției se adresează limitării consumului 

de antibiotice (mai ales cefalosporine de generațiile 3-5, fluoroquinolone), utilizarea 

aminoglicozidelor, macrolidelor, ciclinelor, glicopeptidelor, limitarea IPP. În terapia infecției 

clostridiene rămân ca variante vancomicina, metronidazol iv, fidaxomicina și ca alternative: 

tigeciclina, rifaximin, acid fusidic, teicoplanina, nitazoxanid, ridinidazol, cadazolid, 

surotomycina. În formele fulminante, cu toxicitate sistemică, se impune colectomia. După o 

primă recidivă, se poate recomanda transferul de materii fecale la pacienții cu factori de 

recidivă, cu beneficii în 92% din cazuri. O atenție deosebită se acordă măsurilor de izolare, 

igienă și dezinfecție.  

Cuvinte cheie: Clostridioides, infecție, diagnostic, tratament 
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Medicina defensivă: impactul asupra practicii medicale 

Dan Bratu1,2 

1Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 2Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu 

Lucrarea își propune o definire și evaluare a conceptului de medicină defensivă și defalcarea 

ideii în cele două mari forme acceptate: comportamentul preventiv (medicina defensivă 

pozitivă) și comportamentul de evitare (medicina defensivă negativă). De asemenea, lucrarea 

propune câteva soluții pentru combaterea consecințelor negative ale acceptării și generalizării 

conceptului de medicină defensivă asupra practicii medicale de zi cu zi.  

Cuvinte cheie: medicină defensivă, comportament preventiv, comportament de evitare 

 

 

Medicația contraceptivă între beneficiu și risc 

Anca Butucă1, Claudiu Morgovan1 

1Universitatea Lucian Blaga Sibiu 

Medicamentele contraceptive reprezintă cea mai utilizată şi mai comună metodă de a preveni 

o sarcină nedorită în zilele noastre. Deşi sunt considerate foarte comode şi accesibile, ele sunt 

însoţite, de multe ori, şi de aspecte negative sau chiar dăunătoare reflectate în sănătatea 

pacientelor care le consumă, aspecte care pot fi prevenite sau, de ce nu, evitate printr-o 

informare corectă. 

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, una din 10 femei din România rămâne însărcinată 

înainte de a împlini 18 ani. Mai mult decât atât, rata avorturilor din România este de 2 ori mai 

mare decât media Uniunii Europene, spune aceeași sursă. Gradul de percepție asupra 

medicației contraceptive poate evidenția informații utile și pentru a răspunde la întrebarea: 

de ce procentul avorturilor este încă atât de ridicat dacă femeile au la dispoziție nenumărate 

metode de prevenire a unei sarcini? O utilizare neadecvată a acestora, ca urmare a unei 

informări deficitare, poate avea o astfel de consecință.  
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Scopul acestui studiu constă în evaluarea percepției femeilor referitor la consumul de 

anticoncepționale, a gradului de informare cu privire la modul de administrare, reacții 

adverse, interacțiuni cu alte medicamente sau alimente, automedicație, pentru acesta, 

informațiile au fost colectate, pe baza unui chestionar folosind instrumentul online Google 

Forms, în perioada 01 iunie - 31 iulie 2017. 

Deși contraceptivele constituie o metodă sigură pentru majoritatea femeilor, acestea au, de 

asemenea, efecte secundare și riscuri pentru sănătate. Fiecare femeie reacționează diferit la 

hormonii ce se regăsesc în compoziția lor, astfel încât profesioniștii din domeniul sănătății 

trebuie să sublinieze importanța unui examen medical complet înainte de administrarea 

acestora.  

Cuvinte cheie: contraceptive, siguranță 

 

 

Probleme de diagnostic și decizie terapeutică în boala Crohn 

pediatrică 

Corina Cazan1, Luminița Dobrotă1 

1Facultatea de Medicină Sibiu, Disciplina Pediatrie, Universitatea Lucian Blaga Sibiu  

Boala Crohn pediatrică înregistrează o incidență între 2,5 și 11,4 la 100.000 în creștere la toate 

categoriile de vârstă, cu o prevalență estimată de 58/100.000. Componenta genetică este 

dominantă la debut și în consecință recurența în cadrul familiei este mai frecventă comparativ 

cu pacientul adult. Potențialul de evoluție este adesea cu forme clinice extinse și agresive cu 

impact asupra creșterii, a statusului pubertar și emoțional ceea ce impune necesitatea unei 

strategii specifice. Centrul de interes în terapia bolii Crohn la vârsta pediatrică este remisia 

simptomatologiei cu vindecarea profundă a mucoasei, reducerea toxicității medicamentoase, 

optimizarea creșterii și îmbunătățirea calității vieții. Tratamentul precoce cu agenți biologici și 

imunomodulatori ameliorează semnificativ rata de vindecare a mucoasei și induce remisia 

clinică. Nutriția enterală exclusivă cu profil de siguranță excelent este recomandarea de primă 

intenție în terapia de inducție a remisiei la pacientul pediatric. Prezentarea aduce în atenție 
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cazul unui pacient care a necesitat aplicarea algoritmului de diagnostic și tratament 

individualizat în acord cu răspunsul clinico-biologic particular. Boala Crohn pediatrică are în 

evoluție diferite scenarii clinice care recomandă strategii diagnostice, de evaluare și terapie 

individualizate. 

Cuvinte cheie: Boala Crohn pediatrică, strategie individualizată 

 

 

“Cazuri cu necazuri” în Reumatologie 

Nicoleta Buric2, Mihaela Nedelcu2, Tudor Olaru2, Liana Chicea1  

1Universitatea Lucian Blaga Sibiu, 2Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu 

Bolile inflamatorii reumatismale induc costuri directe și indirecte mari atât individual cât și 

social. Evoluția lor favorabilă și rezultatele optime depind în mare măsură de diagnosticul 

precoce și instituirea tratamentului adecvat cât mai devreme. Medicul de familie reprezintă 

veriga cheie în orientarea adecvată a pacienților și urmărirea acestora în colaborare cu 

reumatologul sau o echipă multidisciplinară.   

Prezentăm câteva cazuri de boli inflamatorii reumatismale urmărite în compartimentul de 

Reumatologie al SCJU Sibiu, a căror evoluție comparativă susține rolul colaborării dintre 

reumatolog, alți specialiști și medicii de familie.  

Cuvinte cheie: diagnostic precoce, fereastra de oportunitate  
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Diagnosticul precoce în bolile inflamatorii reumatismale 

Liana Chicea1,2  

1Universitatea Lucian Blaga Sibiu, 2Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu 

Bolile inflamatorii reumatismale, deși nu foarte larg răspândite în populație, sunt importante 

pentru severitatea lor și pentru costurile directe și indirecte aferente. Întrucât în multe dintre 

cazuri sunt afectate persoane tinere, de vârstă activă, problemele sunt atât la nivelul 

individului cât și al familiei și societății. 

Poliartrita reumatoidă este o afecțiune ce poate fi tratată fără consecințe structurale 

(destrucții)  la nivelul articulațiilor mâinii  doar dacă este identificată din timp și corect, cu 

evaluarea factorilor de prognostic negativ și a activității. Atingerea obiectivelor terapeutice, 

respectiv remisiunea sau măcar activitatea scăzută a bolii, constituie dezideratul exigent al  

tratamentului, iar urmărirea strânsă a pacientului poate și trebuie să ducă la măsuri adecvate 

pentru controlul bolii. Folosind fereastra de oportunitate pentru inițierea tratamentului 

remisiv convențional sau/și biologic, rezultatele sunt optime, iar detrimentul fizic, funcțional 

și de calitate a vieții poate rămâne neînsemnat. 

În mod similar, discriminarea lombalgiei inflamatorii față de cea mecanică poate conduce la 

diagnosticul precoce al spondilartritelor seronegative axiale și la inițierea tratamentului 

pentru stoparea progresiei bolii, respectiv pentru a evita formarea sindesmofitelor. 

Eficacitatea tratamentului instituit precoce nu este doar clinică (durere, mobilitate), ci și 

funcțională, de calitate a vieții, de controlul comorbidităților. Unele boli, ca lupusul eritematos 

sistemic, sclerodermia, sunt greu de identificat prin polimorfismul lor simptomatic și 

diagnosticul diferențial amplu, în timp ce altele, ca guta, sunt ușor de identificat dar cer o 

evaluare complex inițială și o monitorizare strânsă a sediilor afectate, tratamentului secvențial 

și a comorbidităților. În toate aceste patologii, evoluția favorabilă și rezultatele optime depind 

în mare măsură de diagnosticul precoce și instituirea tratamentului adecvat cât mai devreme. 

Medicul de familie reprezintă veriga cheie în orientarea adecvată a pacienților și urmărirea 

acestora în colaborare cu reumatologul.   

Cuvinte cheie: diagnostic precoce, fereastra de oportunitate  
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Chirurgia cardiacă și vasculară în era procedurilor minim invazive 

Anca Chitic1, Tatiana Melnic1, Victor S. Costache1 

1Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

În chirurgia cardiacă și vasculară există în prezent o evoluție rapidă tehnologică și a 

procedurilor minim invazive. In ciuda progreselor recente ale acestor tehnici, nu există încă 

un protocol standardizat pentru pacienții cu disecție aortică tip B. Chiar dacă tratamentul 

conservator este preferat în numeroase centre, el nu reușește sa prevină ruptura aortică și 

formarea anevrismelor. Tehnicile de chirurgie valvulară minim invazivă au înregistrat progrese 

impresionante în ultimii ani, dar ele nu sunt utilizate decât de 10% din chirurgii cardiaci. 

Tehnicile inovatoare utilizate de noi permit optimizarea tratamentului la pacienții cu disecție 

aortică tip B și la pacienții valvulari. 

La pacienții noștri cu disecție aortică tip B, tratați cu stenturi multistrat modulatoare de flux 

(SMFM) de mai bine de 5 ani, nu s-au constatat complicații precum: migrarea sau ruptura 

dispozitivelor, ocluzia ramurilor aortice pe parcursul urmăririi, accident vascular cerebral, 

paraplegie sau insuficiență renală. Nu s-a înregistrat nici un deces in legatură cu patologia 

aortică. Dacă rezultatele inițiale rămân satisfacatoare pe termen lung, ni s-ar părea optim sa 

extindem acest tratament, pentru a asigura o perfuzie viscerală bună și a obține o remodelare 

aortică corespunzatoare. 

Deasemenea, după 2015, toți pacienții valvulari au fost tratați în serviciul nostru prin 

minitoracotomie dreaptă video-asistată, cu rezultate postoperatorii excelente: gradienți 

transvalvulari foarte buni, reducerea sângerărilor și a timpului de ventilație, recuperare 

funcțională mult mai rapidă, timp de spitalizare redus, rezultate cosmetice foarte 

satisfăcătoare pentru pacienți. 

Cuvinte cheie: chirurgie valvulară minim invazivă, SMFM, disecție aortică tip B 
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Pacient cu infecție cronică virală B... după 20 de ani 

Călin Cipăian1, 2  

1Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, 2Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu 

Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 57 de ani, diagnosticat în anul 1999, cu ciroză 

hepatică cu etiologie virală multiplă B+D și C. Pacientul a urmat tratamente antiviral secvențial 

inițial cu peginterferon și ribavirină pentru infecția virală C, apoi cu antivirale cu barieră de 

rezistență joasă (având drept consecință dezvoltarea rezistenței virale) și apoi cu antivirale cu 

barieră de rezistență înaltă. 

În anul 2008 cu ADN-VHB nedetectabil de peste 2 ani, dezvoltă hepatocarcinom multicentric, 

inițial doi noduli tratați prin rezecție de lob stâng și ablație prin radiofrecvență, urmat de 

apariția uni nou nodul în 2009.  

În noiembrie 2009, cu diagnosticul de ciroză hepatică, hepatocarcinom multicentric recidivat, 

pacientul este supus unui transplant hepatic. La momentul transplantului era cu viremie 

nedetectabilă. La 6 luni de la transplant se decelează recăderea infecției virale  B  și se reia 

terapia antivirală inițial cu Entecavir , urmată de apariția rezistenței cu creșterea ADN-VHB, 

ceea ce a necesitat terapie add-on cu adăugarea tenofovirului. 

Ulterior evoluție bună a bolii hepatice, ficatul transplantat cu funcție bună, probe hepatice 

normale, dar cu apariția unui diabet zaharat tip 2 și a unei insuficiențe renale cronice în 

contextul tratamentului imunosupresor cu tacrolimus și a terapiei antivirale cu tenofovir. 

Cu terapia curentă este posibilă supresia susținută a replicării virale și scăderea riscului de 

apariție a hepatocarcinomului.  

Cuvinte cheie: ciroză hepatică virală B 
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Cum citim un articol medical: de câtă matematică avem nevoie? 

Călin Cipăian1, 2  

1Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, 2Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu 

În prezent medicina se bazează tot mai mult pe statistică, iar clinicianul nu poate lăsa 

interpretarea rezultatelor statistice ale unui studio exclusiv în sarcina experților. 

Pentru designul și interpretarea rezultatelor unui studiu este necesar un set minim de 

cunoștințe statistice. Majoritatea studiilor pot fi analizate folosind o listă de verificare simplă, 

care poate fi folosită și de studenți pentru evitarea comune de calcul statistic în elaborarea 

lucrărilor de licență. 

Grupurile studiate trebuie să fie comparabile (distribuția de vârstă și sex și variabilele 

prognostice cheie). Testele statistice sunt parametrice (presupun că datele au fost prelevate 

dintr-o anumită formă de distribuție, cum ar fi o distribuție normală) sau non-parametrice (nu 

presupun că datele au fost prelevate dintr-un anumit tip de distribuire). Semnificația statistică 

este mai greu de demonstrat cu testele non-parametrice. Alegerea anumitor teste statistice, 

în favoarea altora, trebuie justificată. Rezultatele obținute la subiecții retrași sau pierduți din 

observație trebuie ignorate. Trebuie alocat un interval de urmărire suficient (dacă rezultatele 

devin statistic semnificative mai devreme  se poate reduce durata de urmărire, dacă 

rezultatele sunt aproape de semnificația statistică la sfârșitul perioadei de urmărire se poate 

extinde perioada de studiu). 

În concluzie, statistica medicală nu este o știință rezervată epidemiologilor și statisticienilor. 

Fiecare medic trebuie să posede un set minim de cunoștințe care să îi permită analiza critică 

a rezultatelor unui studiu. 

Cuvinte cheie: analiza statistică,  set minim cunoștințe 
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Revoluția oncologică: determinarea driverilor moleculari  în 

cancerul bronhopulmonar și implicația lor în terapia targetată.  

Ramona Maria Coca1  

1Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu 

Revoluția în oncologie a început în 2003 cu descifrarea genomului uman și continuă astăzi cu 

studiul proteinelor mesager codificate de gene modificate (proteomica). Neoplasmul 

bronhopulmonar reprezintă principala cauză a deceselor prin cancer la nivel global cu  > 1,5 

milioane de decese în fiecare an și o tendință de creștere continuă a incidenței. Supraviețuirea 

la 5 ani pentru toate cazurile nou diagnosticate este < 20%. Inițial au fost identificați markeri 

serici cu valoare diagnostică și mai puțin predictivă sau prognostică. Identificarea mutațiilor 

genetice caracteristice subtipurilor histopatologice tumorale a făcut posibilă fenotiparea 

tumorală cu personalizarea terapeutică, dar și depistarea precoce, evaluarea prognosticului 

sau aprecierea riscului de recidivă. Anomaliile genetice în cancerul pulmonar apar prin 

activarea oncogenelor: K-ras, myc, EGFR și c-Met sau, gena  de fuziune ALK, ROS1, BRAF, NRTK 

și/sau inactivarea genelor supresoare tumorale: p53 și Rb. Markerul PD-L1, un punct de 

control imun tumoral permite identificarea pacienților eligibili pentru imunoterapie. 

Determinările se fac din probe de țesut și din ser (biopsii lichide). Majoritatea cancerelor 

pulmonare dependente de oncogene sunt adenocarcinoamele. Toți pacienții cu 

adenocarcinom avansat sau metastatic  trebuie  testați pentru aceste mutații. În România 

standardul prezent de determinare include markerii EGFR, ALK și PD-L1 pentru pacienții cu 

adenocarcinom și respectiv PD-L1 pentru carcinomul scuamos. În funcție de „driverele” 

moleculare se personalizează tratamentul pentru fiecare pacient în parte: molecule mici 

(inibitorii tirozinkinazici) pentru mutațiile EGFR, ALK, ROS1, BRAF, NRTK, sau inhibitori ai 

punctului de control pentru PD-L1 ≥ 1%. Mutația suplimentară T790 indică instalarea 

rezistenței la terapia cu molecule mici. Tratamentul targetat a crescut supraviețuirea 

pacienților cu cancer pulmonar nonmicrocelular și este superior chimioterapiei ca și rată de 

răspuns în prima linie. 

Cuvinte cheie: (cancer bronhopulmonar, driveri moleculari, terapie targetată) 
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Principii  de nutriţie la pacienţii cu boli hepatice cronice 

Daciana Nicoleta Dascălu1,2 

1Spital Clinic Județean de Ugenţă Sibiu   21Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de medicină 

Recunoscând creșterea progresivă a patologiei hepatice cronice în rândul populației, 

specialiștii au identificat  noi provocări în ceea ce privește managementul acestora. În acest 

sens devine foarte importantă evaluarea statusului nutrițional al acestor pacienți, ajustarea 

terapiei cu scopul de a îmbunătăți acest parametru fiind din ce în ce mai prezența în 

recomandările ghidurilor de specialitate. Este binecunoscută creșterea prevalenței 

hepatopatiei adipoase non-alcoolice, steatohepatitei și, mai recent apariția unei noi entități 

nosologice denumită hepatopatie nutrițională (NALI- Nutrition Associated Liver Injury). 

Malnutriția este frecvent întâlnită la pacienții cirotici, peste 50% dintre persoanele cu boală 

hepatică decompensată prezentând malnutriție. Progresia acesteia se asociază cu evoluția 

insuficienței hepatice, atât țesutul adipos cât și musculatura striată fiind afectate în cadrul 

procesului. Pacienții cu ciroză hepatică și malnutriție nu sunt neapărat “subnutriți”, deși acesta 

este sensul acordat termenului în ghidurile actuale. Creșterea prevalenței cirozei hepatice că 

urmare a steatohepatitei non-alcoolice ridică recent problema pacienților obezi care dezvoltă 

ciroză hepatică, aceștia fiind de fapt malnutriți și sarcopenici, elemente care agravează 

prognosticul bolii de bază. 

Prezentarea își propune sumarizarea ghidurilor societăților europene de gastroenterologie, 

hepatologie și nutriție (UEG,EASL,ESPEN) cu scopul de a extrage elemente și recomandări 

practice utile în activitatea clinică a gastroenterologului și internistului  din spital/ambulatoriul 

de specialitate  care tratează pacienți cu hepatopatii cronice de diferite etiologii.  

Cuvinte cheie: (hepatopatii cronice, nutriție) 
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Laboratorul de investigații - poziție esențială în era medicinei de 

precizie 

Minodora Dobreanu1 

1UMFST George Emil Palade, Târgu Mureș 

Rolul laboratorului in practica medicală actuală este incontestabil - prin analiza multiplilor 

biomarkeri din diverse fluide biologice sau țesuturi, acesta furnizează 70% din informațiile 

necesare pentru depistarea, diagnosticul, prognosticul sau monitorizarea/optimizarea 

terapiei. Medicina de precizie (MP) reprezintă abordarea cea mai potrivită pentru un anumit 

individ, clasificând în subgrupuri pacienții care diferă din punctul de vedere al predispoziției la 

o anumită boală, sau a modului de răspuns la un anume tratament. 

Comparativ cu markerii singulari, utilizarea panelurilor extinse de biomarkeri este considerată 

o abordare superioară a MP: noțiuni ca proteom, metabolom, microbiom, au inceput să fie 

vehiculate tot mai frecvent, culminând cu finalizarea proiectului genomului uman. 

Diagnosticul molecular a dovedit progresul cel mai rapid, producând teste de diagnostic 

utilizate deja de rutină în laboratoarele medicale pentru: identificarea unor variante genetice 

ca si predispoziție pentru anumite patologii, pentru un mai bun management al cancerului, 

pentru o mai precisă recomandare a medicației și conducere tratamentului 

(farmacogenomică). 

Medicina de laborator are un rol cheie în implementarea MP, prin expertiza de specialitate si 

tehnologiile moderne utilizate în pratica curentă, dar rămân de surmontat provocări etice, 

tehnice, legale si financiare.  

Cuvinte cheie: Medicina de precizie, diagnostic molecular, proteomică, farmacogenomică 
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Boala Kawasaki – de la febră la complicaţii 

Luminiţa Dobrotă1 

1Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Medicină  

De vreme ce febra reprezintă cel mai important simptom în pediatrie, iar boala Kawasaki a 

devenit cea mai frecventă cauză de boală cardiacă dobândită la copil, abordarea temei într-o 

largă audienţă este binevenită. Boala Kawasaki are o istorie cu puţin mai lungă de 50 ani şi în 

primii ani legatura cu vasculita coronariană era necunoscută. Iniţial, a fost descrisă în rândul 

populaţiei asiatice, dar azi este diagnosticată la nivel mondial. Afectează într-o proporţie mai 

mare de 90 % copiii cu vârsta mai mică de 5 ani. Boala Kawasaki evoluează în 3 faze, 

recunoaşterea lor fiind crucială: pentru diagnostic rapid (faza acută), pentru iniţierea terapiei 

(înainte de faza subacută), pentru evaluarea complicaţiilor (faza de convalescenţă). Criteriile 

de diagnostic sunt clasice, fiind utilizate încă de la descoperirea bolii şi niciun ghid nu a 

considerat necesară revizuirea lor (febră cu o durată mai mare de 5 zile, conjunctivită bulbară 

bilaterală, eritem al mucoasei bucale/limbă zmeurie, limfadenopatie cervicală unilaterală, 

rash maculo-papular, edem şi eritem al mâinilor şi picioarelor). Boala Kawasaki incompletă sau 

atipică reprezintă, însă, prima capcană de diagnostic: fie simptomatologia caracteristică nu 

este evidentă, fie intervin cu totul alte simptome (iritabilitate, meningită aseptică, flegmon 

retrofaringian), mai ales dacă vârsta de debut este mai mică de 6 luni. A doua capcană de 

diagnostic este întâmpinată în etapa investigaţiilor de laborator: cu excepţia trombocitozei, 

sindromul de citoliză şi piuria (fără bacteriurie) descoperite întâmplător pot reanaliza 

diagnosticul. Modificările ecocardiografice – anevrismul de arteră coronară, regurgitaţia 

mitrală şi pericardita – reprezintă cheia diagnosticului (complicaţiilor) de boală Kawasaki.  

Cuvinte cheie: boala Kawasaki, febră, anevrism de arteră coronară 
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Medicul ca remediu: indicaţii şi efecte secundare 

Doina Ileana Giurgiu1,2  

1Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, 2Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu 

Toate acţiunile îndeplinite de medic îi influeţează relaţia cu pacientul. Însă medicii au tendinţa 

de a-şi supraestima abilităţile de comunicare şi pun accent în special pe expertiza tehnică şi 

pe cunoştinţele medicale acumulate, în timp ce pacienţii doresc constant o mai bună 

comunicare cu medicii curanţi. Medicii îşi pot însuşi şi perfecţiona abilităţile comunicare, 

pentru că comunicarea cu pacientul reprezintă o importantă componentă a asigurării 

eficienţei tratamentului. Abilităţile de comunicare ale medicului asigură o bună relaţie medic-

pacient, cu rezultate care se răsfrâng pozitiv asupra răspunsului pacientului faţă de patologia 

prezentată. 

Cuvinte cheie: comunicare, relaţia medic-pacient 

 

 

Indicaţii terapeutice ale vitaminei D 

Felicia Gligor1, Maria Totan1 

1Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Medicină 

Vitamina D face parte din grupa  vitaminelor liposolubile, este cunoscută în special pentru 

rolul ei în metabolismul calciului și fosforului. La momentul actual, datorită împlicațiilor 

complexe în organism, carența de vitamină D a devenit o problemă globală. 

Cele mai importante vitamine, din punct de vedere al acțiunii sunt: vitamina D2 

(ergocalciferol) și vitamina D3 (colecalciferol). Sursa organismului pentru aceste forme sunt 

alimentele, medicamentele sau suplimentele alimentare, biosinteza proprie la nivelul 

dermului din precursolul său 7-dehidrocolesterolul sub acțiunea radiațiilor UV. Forma activă 

metabolic este 1,25-dihidroxicolecalciferol [1,25 (OH)2D3]. 

Vitamina D poate fi depozitată în ficat timp de mai multe luni şi ulterior utilizată, pe când, 25-

hidroxicolecalciferolul persistă în organism numai câteva săptămâni. Timpul de înjumătățire 

al 25-(OH) vitamina D este de aproximativ 3 săptămâni. Cea de-a doua hidroxilare a 25-(OH) 
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vitamina D are loc în tubii proximali ai rinichilor. Aici este convertită, sub acțiunea 1-α-

hidroxilazei renale în 1,25-(OH)2 vitamina D, forma activă a vitaminei D. 

Deficienţa de vitamina D este una dintre cele mai frecvente deficiențe nutriționale în lume, și 

cel mai adesea nediagnosticate. În ultimii ani se pune un accent tot mai mare pe analiza și 

diagnosticarea carenței de vitamină D. Ca orice medicament, vitamina D poate prezenta la 

anumite persoane efecte adverse sau interacțiuni cu alte medicamente. Sunt cunoscute și 

cazuri de supradozare. Tratamentul personalizat, utilizarea rațională, educația pacienților 

reprezintă un deziderat important al abordării terapeutice. 

Cuvinte cheie: vitamina D, activitate biologică, efecte adverse 

 

 

De la medicina bazată pe dovezi la medicina personalizată 

Nicolae Grigore1,2, Valentin Pîrvuţ1,2, Camelia Grigore3, Ionela Mihai1,2, 

Adrian Hașegan1,2 

1Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Medicină, 2Spitalul Clinic Județean de Urgenţă Sibiu,  

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu 

Medicina pe care o practicăm în prezent este definită ca o medicină bazată pe dovezi, 

deoarece îmbină simțul clinic al medicului cu dovezile științifice aplicabile respectivului caz. 

Tratamentul aplicat bolnavilor este o consecință a examenului clinic și paraclinic și se face în 

concordanță cu ghidurile de bună practică și statisticile epidemiolgice legate de respectiva 

patologie. Deoarece s-a constatat că fiecare pacient reacționează diferit la un anumit 

tratament, conceptul modern este de a practica o medicină personalizată, în care se 

adaptează tratamentul la particularitățile genetice ale fiecărui individ pentru a obține 

rezultate cât mai bune și a folosi cât mai judicios resursele financiare. 

Determinarea markerilor tumorali și a hormonilor reprezintă una dintre dovezile folosite 

pentru elaborarea diagnosticului și urmărirea tratamentului în bolile prostatei și tiroidei. 

Am analizat controlul extern al laboratoarelor de analize medicale la nivel național, luând in 

discuție cauzele de variabilitate ale rezultatelor obținute cu diferite truse de determinare 

pentru PSA, PSA free, Testosteron, TSH, FT4, cortisol. 



SIBIUL MEDICAL – CONFERINȚA ZILELE MEDICALE SIBIENE 2020 
 
 

Numărul 1  Serie nouă  2020  31 

 

Determinarea PSA total cu diferite truse comerciale conferă valori diferite, trusele VIDAS 

Biomerieux obținând valori mai mari cu 15% față de alte truse, la polul opus fiind trusele Liason 

care dau valori mai mici cu 16%. Determinarea FT4 cu diferite truse prezintă o variabilitate 

crescută a rezultatelor, coeficientul de variație inter-laboratoare fiind de 36% (optim fiind 10 

%). Determinările cu trusele Ortho obțin rezultate de 2 până la 3 ori mai ridicate decât celelalte 

truse.  

Medicina bazată pe dovezi oferă de multe ori rezultate variabile motiv pentru care medicina 

personalizată caută noi repere, bazate pe teste genetice, care să particularizeze terapia 

fiecărui pacient. 

 

 

Manifestări cutaneo-mucoase in sifilisul secundar – dificultăți de 

diagnostic clinic 

Gabriela Iancu1, 2 

1Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Medicină, 2Spitalul Clinic Județean de Urgenţă Sibiu, Clinica 

Dermatovenerologie 

Sifilisul sau luesul, afecțiune descrisă prima dată în urmă cu 525 ani este și în prezent o 

patologie actuală, în unele țări cu o incidență în creștere. Categoriile de risc pentru infecția 

luetică sunt pacienții HIV pozitivi, cei care utilizează substanțe halucinogene intravenos, MSM 

(men who have sex with men) și FSW (female sex workers). Sifilisul este recunoscut ca un 

“mare imitator”, cu un spectrul larg de manifestări clinice atât la nivel cutaneo-mucos cât și la 

nivel organic, uneori dificil de diagnosticat.  

Dacă în stadiul primar infecția luetică este cantonată la nivelul porții de intrare și la nivelul 

barierei ganglionare de vecinătate, în stadiul secundar infecția diseminează hematogen cu 

apariția leziunilor pluriorganice pe lângă cele cutaneo-mucoase, iar în stadiul terțiar leziunile 

sunt distructive cu gome cutanate și afectare sistemică, inclusiv neuropsihică. 
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Ca atare subliniez necesitatea cunoașterii manifestărilor polimorfe din sifilis prin prezentarea 

a 2 cazuri de sifilis secundar, primul caz cu leziuni tipice palmo-plantare iar al 2-lea caz cu 

manifestări sistemice și cutanate atipice diagnosticate după 2 luni de investigații în scop 

diagnostic. Recunoașterea manifestărilor clinice în sifilis, cu confirmare serologică și 

stadializare este importantă atât pentru inițierea precoce a tratamentului cu prevenirea 

evoluției spre leziuni distructive cât și pentru întreruperea lanțului epidemiologic, cu limitarea 

numărului contacților și reducerea incidenței bolii. 

Cuvinte cheie: sifilis, diagnostic clinic 

 

 

Teoria și practica malpraxisului medical 

Călina Jugastru, Bogdan Tomulețiu 

Articolul își propune o abordare a tematicii pornind de la elemente de ordin teoretic trasate 

la nivel doctrinar atât din țara noastră cât mai ales în dreptul francez, continuând apoi cu 

elemente practice printr-o analiză a jurisprudenței naționale și internaționale.  

În analiza subiectului pornim de la identificarea caracteristicilor erorii medicale pentru a putea 

identifica formele malpraxisului. În stabilirea clasificării am avut în vedere noțiuni precum 

culpa de tehnică medicală și culpa de etică medicală statuate la nivelul doctrinei dreptului 

medical atât  din țara noastră, cât mai ales din Franța. Bineînțeles, din această analiză nu putea 

lipsi și secțiunea dedicată răspunderii medicale obiective cu particularitățile pe care le prezintă 

în raport de răspunderea subiectivă a medicului. 

Articolul își propune de asemenea să realizeze o analiză a răspunderii civile medicale prin 

prisma diverselor forme ale prejudiciului ce poate fi cauzat pacientului. Prejudiciul corporal 

poate fi privit atât prin prisma dimensiunii materiale damnum emergens și lucrum cessans, 

cât și a celei nepatrimoniale sub toate formele ei: pretium doloris, prejudiciu de agrement, 

prejudiciul estetic, prejudiciul juvenil și prejudiciul sexual. Elementele de analiză teoretică se 

vor îmbina cu elemente statuate la nivel jurisprudențial atât din țara noastră, dar mai ales din 
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Franța, în materia răspunderii medicale, începând de la celebra cauză Perruche și continuând 

cu alte decizii de actualitate.    

Cuvinte cheie:malpraxis, răspundere medicală, prejudiciu corporal 

 

 

Rezecția tumorilor cerebrale folosind fluorescența 

Caludiu Matei1,2,   Sofia Nistor1,  Iulia Dancu1, Filip Dan1 

1Spitalul Polisano Medilife Sibiu, 2Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină 

Prognosticul tumorilor cerebrale primare maligne depinde de gradul de rezecție tumorală, 

studiile de specialitate subliniind că o rezecție tumorală de peste 98% asigură prognosticul 

superior. Pentru a obține o rezecție tumorală completă, aportul tehnologiei este esențial; 

astfel,  neuronavigația, ecografia intraoperatorie, rezonanța magnetică intraoperatorie, 

monitorizarea fiziologică intraoperatorie continuă,  fluorescența reprezintă metode 

indispensabile intervențiilor chirurgicale neuro-oncologice. Diferențierea intraoperatorie 

între țesutul tumoral și creierul normal este de multe ori dificilă, fapt care împiedică o rezecție 

tumorală totală. În aceste situații folosirea fluorescenței este esențială. Studiile de specialitate 

au relevat avantajul folosirii fluorescenței în rezecția tumorilor cerebrale maligne, astfel că s-

au obținut rezecții tumorale complete în 80% dintre cazurile când s-a folosit fluorescența 

comparativ cu situațiile când nu s-a folosit această metodă, și când s-a reușit o rezecție 

tumorală completă doar în 40 % dintre cazuri. 

Fluorescența indusă de acidul 5-amino-levulinic (5-ALA, preparatul Gliolan) este metoda 

actuală cea mai utilizată, prin care se realizează premisele unei rezecții tumorale complete. 

Tehnic, astfel de intervenții chirurgicale necesită o pregătire specială, prin care chirurgul este 

instruit în ceea ce privește manipularea acestei substanțe dar și o dotare specifică, fiind 

necesar un microscop chirurgical dotat cu un filtru de fluorescență. Substanța 5-ALA se 

administrează per os, pacientului, cu 3 ore înainte de inducția anestezică, într-o doză de 20 

mg/Kgc; această substanță, este un precursor normal al hemului, care administrat exogen în 

cantitate mare se va fixa selectiv în țesutul tumoral, unde va determina sinteza de 
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protoporfirine IX; acestea au o proprietate de fluorescență când sunt stimulate cu lumina 

albastră, având lungimea de undă de 400 nm, astfel încât tumora va apare roz pe fondul 

albastru al câmpului operator. În aceste condiții țesutul tumoral se delimitează mai bine si se 

poate rezeca astfel mult mai ușor, crescând șansele unei rezecții totale, fapt ce va favoriza un 

prognostic superior.  

Cuvinte cheie: fluorescenţă, tumoră cerebrală 

 

 

Generarea trombinei – aplicații clinice 

Romeo-Gabriel Mihăilă1,2, Ariela-Ligia Olteanu2 

1Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Medicină, 2Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu 

Utilitatea studiului generării trombinei este evidentă în situații critice, cum este un eveniment 

trombotic la un pacient hemofilic. Studiul generării trombinei poate stabili dacă el are risc 

trombotic sau hemoragipar și poate ghida decizia terapeutică. 

Parametrii generării trombinei: lag time, peak height, time to peak, velocity index și 

potențialul trombinic endogen. Limitele metodei: lipsa standardizării și marea variabilitate 

între laboratoare. 

În hemofilie, generarea trombinei reflectă severitatea riscului hemoragipar sau trombotic, 

care este diferit chiar la 2 pacienți care au același nivel sanguin de factor VIII sau IX. Poate 

contribui la stabilirea dozei indicate de produse substitutive la pacienți hemofilici. 

Determinarea factorilor cu risc trombofilic în sarcină nu poate cuantifica riscul trombotic. 

Studiul generării trombinei o poate face. Unele femei însărcinate care au nivele considerate 

sigure de ”anti-factor X” pot fi, în realitate, subcoagulate. Studiul generării trombinei permite 

scăderea riscului lor de evenimente adverse datorate subcoagulării. Potențialul trombinic 

endogen este mai mare la pacienții cu neoplasme mieloproliferative cronice Philadelphia-

negative, în special la cei JAK2V617F-pozitivi, dar riscul lor trombotic scade cu cât durata 

tratamentului este mai mare. Cei tratați cu hidroxiuree generează mai puțină trombină față 
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de cei tratați cu anagrelid. Modelul generării trombinei la pacienții cu colită cu clostridium 

difficile fără șoc septic îi poate identifica pe cei cu risc trombotic cresut în mod particular și 

permite aplicarea tromboprofilaxiei. Generarea trombinei se corelează direct cu rata de 

progresie a fibrozei și cu rigiditatea hepatică. 

Stndardizarea si aplicarea de rutina a testului generării trombinei ar permite estimarea cu 

acuratețe a riscului trombotic.  

Cuvinte cheie: Clostridium difficile, fibroză hepatică, generarea trombinei, trombofilie, tromboză 

 

 

Malpraxis-ul în practica medicală clinică 

Silviu Morar1 

1Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Medicină 

Medicina este o știință imprecisă, influențată de calitatea și natura imprevizibilă a sistemelor 

biologice, dar și de arta relațiilor interpersonale. Tentativa medicală de restabilire a stării 

iniţiale de sănătate este adesea incompletă sau nereușită; iată de ce, ocazional, această 

artă/știință se confruntă cu acuzații de malpraxis. 

Lucrarea trece în revistă principalele coordonate juridice care au în prim plan malpraxis-ul 

aferent practicii medicale, cu accent pe reglementarea modului de antrenare a răspunderii 

civile a personalului medical. 

De asemenea, este analizat locul și rolul ghidurilor terapeutice, în contextul în care raportarea 

la aceste ghiduri reprezintă norma uzuală în cadrul litigiilor generate de acuze de malpraxis. 

Se are în vedere, însă, și necesitatea (deseori neglijată actualmente) de adaptare a 

tratamentului medical la caracteristicile individuale ale fiecărui pacient. Medicina 

personalizată tinde să treacă pe planul al doilea, în contextul în care teama de acuzele de 

malpraxis favorizează medicina de tip defensiv. Această tendință este, consider, indezirabilă 

și poate compromite calitatea îngrijirii pe care pacientul individual o primește. Practica 

medicinii defensive are semnificative efecte negative: pe de o parte crește costul asistenței 
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medicale, iar pe de altă parte poate expune pacienții la riscuri inutile; lucrarea de față 

ilustrează cu exemple concrete ambele tipuri de consecințe nefavorabile. 

Pe baza celor de mai sus, concluzionez că teama de acuzele de malpraxis medical, care 

determină în mod constant conformarea la standarde terapeutice, orientează practica 

medicală clinică spre o medicină de tip defensiv - o dezvoltare indezirabilă pentru pacient, 

pentru medic şi pentru sistemul de sănătate deopotrivă. 

Cuvinte cheie: malpraxis, medicină, ghiduri terapeutice, medicină defensivă, medicină personalizată 

 

 

Recomandări nutriționale în diabetul zaharat  

Alina Claudia Moț1 

1Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Medicină 

Recomandările nutriționale actuale pornesc de la principiul că  planul nutrițional trebuie 

individualizat, neexistând o rețeta comună tuturor indivizilor cu diabet, indiferent de rasă, 

etnie, obiceiuri și preferințe alimentare. Alimentația sănătoasă  trebuie să fie agreabilă, acest 

lucru crescând șansele că ea să fie adoptată pe termen lung. Intervenția medicală nutrițională 

se face în România de către medicul diabetolog când vine vorba de pacientul cu diabet și are 

ca obiective : stabilirea unor obiceiuri alimentare sănătoase, adresarea unor nevoi 

individualizate , menținerea unei relații pozitive cu mâncarea, dar și punerea la dispoziția 

pacientului a unor unelte pentru a face alegeri sănătoase pe termen lung. 

Recomandările sunt menite a impacta greutatea pacientului, controlul parametrilor 

metabolici ( glicemie, profil lipidic,profil tensional) , întârzierea sau evitarea apariției 

complicațiilor, ameliorarea riscului cardiovascular. Câteva diete care au dovedit științific că au 

rezultate sunt dietă mediteraneană, dieta cu conținut scăzut în hidrați de carbon, dieta 

vegetariană. Carbohidrații se află în centrul recomandărilor nutriționale la pacientul cu diabet, 

fiind important în primul rând tipul carbohidraților, dar și cantitatea lor. Procentul recomandat 

este de aproximativ 40-46% din rația calorică. Proteinele reprezintă 15-20% din rația calorică, 
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adaptat  în funcție de pattern-ul alimentar anterior al pacientului și restricționat în prezența 

bolii cornice de rinichi. Lipidele saturate sunt nerecomandate și vor fi înlocuite de lipide mono 

și polinesaturate. Sunt de asemenea reglementate aportul de sodiu, alcool, îndulcitori. 

 Cuvinte cheie: plan nutriţional, alimentaţie sănătoasă 

 

 

Diagnosticul și clasificarea pneumopatiilor interstițiale difuze 

Laura Muntean1,2 

1Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, Clinica Reumatologie, 2Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu 

Hațieganu" Cluj-Napoca 

Pneumopatiile interstițiale difuze (PID) reprezintă un grup heterogen de afecțiuni 

multifactoriale cu etiopatogeneză complexă, caracterizate prin grade variabile de inflamație 

și fibroză la nivelul interstițiului pulmonar, dar pot fi afectate toate structurile peretelui 

alveolar. Tabloul comun al acestor afecțiuni include dispnee și/sau tuse cronică asociate cu 

opacități difuze cu topografie variabilă la examenul radiologic și/sau prin tomografie 

computerizată de înaltă rezoluție (High Resolution Computer Tomography, HRCT).  

PID cronice fibrozante includ fibroza pulmonară idiopatică (FPI) caracterizată printr-un tipar 

histologic de UIP (Usual Interstitial Pneumonia) și PID nespecifică (NSIP, Nonspecific Interstitial 

Pneumonia), în care predomină componenta inflamatorie. Au fost descrise mai multe aspecte 

imagistice caracteristice, care corespund în mare parte tipurilor  histologice de UIP și NSIP. PID 

secundare unor colagenoze majore, cum ar sclerodermia sistemică, 

dermatomiozita/polimiozita și altele, se întâlnesc la aproximativ o treime din pacienții recent 

diagnosticați cu o PID și se asociază cel mai adesea cu un tipar NSIP la HRCT. Recent au fost 

elaborate criterii de clasificare pentru PID cu manifestări autoimune (Interstital Pneumonia 

with Autoimmune Features, IPAF), care includ PID asociate cu manifestări autoimune clinice 

și/sau serologice, care nu îndeplinesc criteriile pentru o colagenoză definită.  

În concluzie, PID au făcut obiectul unor cercetări intense în ultima decadă, consecinţa 

progreselor majore în ceea ce priveşte metodele imagistice moderne şi opţiunile terapeutice 
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care ne stau la dispoziţie. Diagnosticul rămâne în continuare dificil, dar o abordare 

multidisciplinară dinamică, din care să facă parte și reumatologul, alături de pneumolog, 

imagist și morfopatolog îmbunătățește diagnosticul și prognosticul pacienților.  

Cuvinte cheie: pneumopatie interstițială difuză, fibroza pulmonară idiopatică, tomografie computerizată de 

înaltă rezoluție, manifestări autoimune 

 

 

Displazia bronhopulmonară – ce este nou și ce este de făcut? 

Maria Livia Ognean1,2, Oana Boantă1,2 

1Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Medicină, 2Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, Clinica 

Neonatologie 

Ameliorarea continuă a îngrijirilor nou-născuților prematuri a dus și în România la creșterea 

ratei de supraviețuire la vârste de gestație extreme și, în același timp, la creșterea numărului 

de supraviețuitori afectați de displazie bronho-pulmonară. Displazia bronho-pulmonară (sau 

boala pulmonară cronică a prematurului) afectează un procent semnificativ (până la 60%) din 

copiii născuți extrem de prematur (sub 28 de săptămâni de sarcină). 

Autorii trec în revistă cele mai noi informații despre definiția, factorii de risc, etiopatogenia, 

evoluția, tratamentul (inclusiv terapii noi în curs de evaluare) și prognosticul pe termen scurt 

și lung al displaziei bronhopulmonare insistând pe modalități de prevenire ale acestei 

redutabile afecțiuni dar și pe necesitatea unei abordări multidisciplinare în scopul prevenirii 

apariției displaziei bronho-pulmonare. 

Displazia bronhopulmonară este cea mai frecventă afecțiune pulmonară cronică în mica 

copilărie. Boala nu este o afecțiune specifică perioadei neonatale, remodelarea pulmonară 

continuă în primii ani de viață cu riscuri semnificative pentru re-internări, afecțiuni respiratorii 

acute și cronice și afectarea creșterii somatice, necesitând urmărire atentă și colaborare 

multidisciplinară dar și importante resurse de sănătate publică. Este propus un algoritm de 

diagnostic și urmărire a prematurilor diagnosticați cu displazie bronho-pulmonară. 
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În condițiile în care nu există încă un tratament sigur și eficient al displaziei bronho-pulmonare 

sunt extrem de importante nu doar măsurile de prevenire a apariției bolii în perioada 

neonatală și intervențiile neonatale ci și colaborarea multidisciplinară cu medicii de familie, 

pediatrii și specialiștii pneumologi pentru urmărirea atentă a foștilor prematuri cu displazie 

bronho-pulmonară pentru minimalizarea complicațiilor pe termen lung pe de o parte și 

prevenirea nașterii foarte premature, de cealaltă parte. 

Cuvinte cheie: prematuritate extremă, displazie bronho-pulmonară, boala cronică pulmonară a prematurului 

 

 

Pacientul meu cu insuficiență cardiacă și comorbidități  

Loredana Piloff1,2 

1Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Medicină, 2Grupul de lucru CardioMF al SNMF  

Prezența comorbidităților la pacientul cu insuficiență cardiacă influențează procesul 

diagnostic, tratamentul, precum și reperele de monitorizare ale acestuia. Supravegherea de 

către medicul de familie a acestui profil de pacient este o dificilă și frecventă provocare.  

Obiectivele prezentei lucrări le reprezintă identificarea efectelor principalelor comorbidități în 

diagnosticul insuficienței cardiace, evoluția, rata de spitalizare și mortalitatea acesteia. De 

asemenea sunt urmărite efectele în structurarea schemei terapeutice, unde interacțiunile 

medicamentoase creează dificultăți. Evaluarea efectele comorbidităților în diagnosticul, 

tratamentul și monitorizarea pacientului cu insuficiență cardiacă se face în raport de tipul 

acestora și de frecvența apariției acestora utilizând date actuale ale literaturii medicale. Sunt 

de asemenea identificate aspecte ale relației specifice medic de familie- pacient.  

Interacțiuni importante la pacientul cu insuficiență cardiacă sunt demonstrate pentru 

asocierea cu boli cardiovasculare ( boala coronariană, HTA, tulburări de ritm, valvulopatii ), 

anemii, disfuncții renale, diabet zaharat, dislipidemii, gută, diselectrolitemii, obezitate/ 

cașexie, boli pulmonare cronice ( BPOC, astm bronșic, sindrom de apnee în somn), boli ale 

sistemului nervos ( depresie, AVC), neoplazii. Patologia diversă, de multe ori multiplă întâlnită 
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la pacientul cu insuficiență cardiacă impune intervenția printr-o echipă medicală 

multidisciplinară în care medicul de familie ocupă un rol central.   

Identificarea, precum și monitorizarea atentă a comorbidităților la pacientul cu insuficiență 

cardiacă reprezintă un obiectiv principal al procesului de îngrijire al acestuia. Corecta abordare 

va influența important evoluția, calitatea vieții, precum și necesarul de spitalizare și 

mortalitatea pacientului cu insuficiență cardiacă.   

Cuvinte cheie: insuficiență cardiacă, comorbidități   

 

 

Exces de endoscopie 

Daniel Popa1,2,3  

1Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Medicină, 2Spitalul Militar de Urgență "Alexandru 

Augustin" Sibiu, 3Clinica Polisano-Medlife Sibiu 

Endoscopia digestivă inferioară este  metoda diagnostică și terapeutică principală utilizată în 

identificarea și tratamentul hemoragiilor digestive inferioare. Hemoragiile digestive inferioare 

au etiologie diversă, majoritatea fiind autolimitate și aproximativ 5% rămânând cu sursă 

neidentificată. Atunci când  o hemoragie „banală” se repetă și se transformă într-o hemoragie 

masivă amenințătoare de viața și 4 colonoscopii efectuate în decurs de 6 zile, o examinare cu 

videocapsula endoscopică și un angio-CT nu reușesc să identifice cu certitudine și să trateze 

sursa sângerării , care este cea mai bună opțiune? O nou colonoscopie sau colectomia de 

„salvare”? Excesul de examinări endoscopice ar putea  întârzia rezolvarea cazului și pune în 

pericol viața pacientului, dar ar putea evita colectomia. Prezentăm cazul unui pacient cu 

hemoragie digestivă inferioară de cauză neașteptată, un singur alt caz fiind raportat în literatura 

medicală.  

Cuvinte cheie: endoscopie , hemoragie digestivă inferioară, cauză neașteptată 
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Principii de reabilitare medicală la pacientul vârstnic 

Florina Ligia Popa1,2 

1Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină, 2Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu 

Persoanele în vârstă reprezintă majoritatea participanților la programele generale de 

reabilitare. Accidentul vascular cerebral și fractura de șold sunt principalele grupuri de 

diagnostic. Majoritatea persoanelor în vârstă cu o dizabilitate semnificativă cu debut recent 

au potențialul de a beneficia de reabilitare.  

Vârsta cronologică în sine nu ar trebui să fie un factor în determinarea participării la un 

program de reabilitare. Considerația majoră este capacitatea de a beneficia de reabilitare. 

Principalii factori determinanți sunt gravitatea dizabilității prezente și amploarea dizabilității 

preexistente. Deficiența cognitivă severă este un factor de risc pentru un răspuns slab la un 

program de reabilitare. Evaluarea stării funcționale și cognitive premorbide a unei persoane 

în vârstă, care sunt determinanți puternici ai rezultatului reabilitării medicale, reprezintă o 

componentă importantă a managementului. Indicele Barthel și Mini-Mental State 

Examination sunt instrumente standardizate larg utilizate. 

Principalele obiective ale procesului de reabilitare medicală sunt obținerea independența în 

mișcare și autoîngrijire fără asistența altei persoane și refacerea abilităților fizice, psihologice 

sau sociale pierdute pentru a le face mai independente. Dacă nu este posibil, scopul este de a 

reduce nevoia de asistență externă prin utilizarea tehnicilor și echipamentelor adaptive. 

Pentru atingerea obiectivelor este necesară colaborarea în cadrul unei echipe de profesioniști 

din domeniul sănătății: medici specialiști de medicină fizică și de reabilitare, asistenții medicali, 

fizioterapeuți/kinetoterapeuți, terapeuți ocupaționali, psihologi, logopezi și lucrătorii sociali. 

Cuvinte cheie: reabilitare medicală, pacientul vârstnic 
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Importanța corectării deficitului de vitamină D 

Manuela Pumnea1 

1Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Medicină  

Vitamina D este o vitamină liposolubilă importantă pentru metabolismul calciului, mai ales cel 

legat de țesutul osos și pentru metabolismul fosfatului. Această vitamină are capacitatea de a 

se depozita hepatic, ceea ce asigură un necesar pentru 2-4 luni, dacă nu există aport alimentar. 

Necesarul zilnic este de 400 UI. 

Vitamina D pentru a fi activă metabolic, suferă mai multe modificări, pentru că doar 

metaboliții ei intervin asupra calciului și fosfaților. Formarea metaboliților începe de la nivelul 

tegumentului, 7-dehidrocolesterolul este transformat sub acțiunea RUV. Vitamina D care 

ajunge prin aport alimentar suferă aceleași modificări. Modificările ulterioare se petrec în 

ficat, apoi în rinichi. Pentru modificarea hepatică există un feed-back riguros pentru a proteja 

supraîncărcarea cu vitamină D. La nivel renal se finalizează formarea metaboliților activi, sub 

controlul riguros al PTH-ului,. 

Deși există un control metabolic riguros, apar deficite mari de vitamină D, la orice vârstă, cu 

manifestări dintre cele mai diferite: astenie marcată, amețeli, inapetență, scăderea capacității 

de concentrare, tulburări hormonale ale sferei sexuale, tulburări de apărare antiinfecțioasă, 

toate acestea au fost identificate clinic și rezolvate prin ameliorarea deficitului. Mecanismul 

riguros prin care deficitul determină aceste manifestări, reprezintă, în continuare o sursă de 

cercetare. Apariția deficitului în condițiile în care aportul alimentar este asigurat, expunerea 

la RUV este în limitele fiziologice, nu există probleme endocrine reprezintă, încă, o enigmă. 

Cred că este important să cercetăm în continuare.  

Cuvinte cheie: vitamina D, deficit 
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Controverse în jurul FOP 

Ciprian Rociu 1,2,3 

1GH 70 Haute Sâone , 2ARIA Clinic Sibiu, 3Spitalul Orășenesc Cisnădie 

In rândul populației cu accident vascular ischemic (AVC) s-a constata ca exista o prevalenta 

crescuta a persistentei unei foramen ovale permeabile. (FOP) Este aceasta o asociere fortuita 

sau exista o relație de cauzalitate intre AVC si presenta unei FOP? Exista studii care aduc 

argumente ca la anumiți pacienți exista o relație clara de cauzalitate intre prezenta FOP si si 

apariția AVC. (Mas et al. 2001) 

Odată relația de cauzalitate stabilita, apar controversele in ceea ce privește tratamentul optim 

pentru pacienții ce prezinta aceasta asociație de AVC si FOP. Tratamentul antiagregant e 

suficient? Tratamentul anticoagulant e superior tratamentului anticoagulant? Se impune 

închiderea chirurgicala a FOP pentru a preveni recidiva? Exista mai multe studii apărute in 

ultimul deceniu care încearcă sa clarifice managementul optim al acestor pacienți: CLOSURE 

1, PC Trial, CLOSE, RESPECT, DEFENCE PFO, REDUCE.  

Balanța pare sa incline in favoarea închiderii chirurgicale, metoda ce pare superioara 

tratamentului antiagregant si cu mai puține riscuri fata de tratamentul anticoagulant. 

Superioritatea tratamentului anticoagulant fata de tratamentul antiagregant este încă incerta.  

Cuvinte cheie: AVC, FOP 
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Eşecul in practica medicală. Eroare umană, de sistem sau 

gravitatea cazului   

Mihai Roman1 

1Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, 2Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu 

Rata de succes în practica medicală nu va fi niciodată 100%. Ea variază în funcție de mulți 

factori. Definirea „ratei de succes” este atât o chestiune tehnica cat şi una filosofica. În sens 

invers, discutăm de eroarea din domeniul medical. Cauzalitate ei este multifactoriala şi extrem 

de complexa. Rata ei reala sau impactul asupra rezultatului final sunt necunoscute.  

În practica medicala eroarea depinde nu numai de factorul uman ci şi de sistemul medical şi 

are în centrul ei o variabilă foarte importantă - pacientul. La acestea se adaugă câteva 

componente: constrângerile economice, opinia publica, presa şi imprevizibilul. Sub presiunea 

acestora riscul de eroare creste, dar în acelaşi timp un mecanism de control este necesar. Într-

o lume ideala omul ar trebui sa poată corecta erorile sistemului, iar sistemul s prevină greșeala 

umana.  Aceasta lume nu exista, dar trebuie facem orice efort sa tindem spre ea perfecționând 

sistemele medicale şi îmbunătățind calitatea medicilor. Gândul ca un medic, oricât de pregătit 

este, va fi fără greșeală pe parcursul carierei sale este o iluzie atât pentru medici cat şi pentru 

pacienți. 

Atunci când eșecul medical se datorează erorii medicului, a sistemului sau depășirii capacitații 

de tratament prin gravitatea cazului medical, prevenirea erorii şi îmbunătățirea ratei de succes 

presupun acceptarea greșelii, analiza ei şi declanșarea unei acțiuni în vederea corectării 

acesteia pe viitor. Pentru ca acest lucru să aibă loc, trebuie sa începem să discutăm deschis şi 

echilibrat despre eșecul în practica medicala. Scopul nu este de a găsi vinovați, ci de a identifica 

soluții. 

Cuvinte cheie: eroare medicala, sistem, malpraxis, gravitate, rata de succes, grav, practica medicala 
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Abordarea terapeutică a bolii Parkinson la pacientul vârstnic 

Corina Roman-Filip 1,2 

1Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, 2Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, Clinica Neurologie 

Boala Parkinson, reprezintă după boala Alzheimer, a doua afecțiune neurodegenerativă a cărei 

prevalență și incidență crește cu înaintarea în vârstă. Clasic, diagnosticul bolii Parkinson - 

eminamente clinic, impune prezența a două din trei simptome motorii - rigiditate, bradikinezie  

și tremor, asimetrice, cu răspuns bun la L-Dopa terapie. La pacientul vârstnic - trebuie excluse 

alte etiologii care pot induce sindrom parkinsonian: medicamente (neuroleptice, antiemetice, 

anticonvulsivante, etc), boala cerebrovasculară, hidrocefalie. Dintre simptomele non-motorii 

ale bolii Parkinson, la pacienții vârstnici, predomină depresia, tulburările cognitive și 

autonome.  

Tratamentul bolii Parkinson este unul simptomatic, trebuie individualizat fiecărui pacient - 

având ca scop menținerea funcţională motorie și cognitivă. L-Dopa terapia este tratamentul 

de elecție pentru pacienții vârstnici, având cel mai bun control pe simptomele motorii, cu 

reacții adverse minime. Alte medicații antiparkinsoniene – agoniștii dopaminergici, 

anticolinergicele, amantadine – sunt de evitat la vârstnici, datorită reacțiilor secundare. L-

Dopa terapia se inițiază în doze mici, cu creștere lentă, până la doza cu răspuns optim, ajustând 

dozele și ritmul de administrare individualizat. Totuși există simptome non responsive la 

medicația antiparkinsoniană - (blocajul motor, disfonia, disfagia). Pentru aceste simptome 

sunt utile terapia fizicală, logopedia - terapii realizabile în echipe multidisciplinare, care 

împreună cu tratamentul medicamentos, vor îmbunătății calitatea vieții la acești pacienți. 

Cuvinte cheie: boala Parkinson, pacient vârstnic, tratament 

 

 



SIBIUL MEDICAL – CONFERINȚA ZILELE MEDICALE SIBIENE 2020 
 
 

Numărul 1  Serie nouă  2020  46 

 

Sindromul Sweet recurent –paraneoplazie rară în sindromul 

mielodisplazic  cu evoluţie spre limfom Non-Hodgkin 

 Maria Rotaru1,2  

1Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, 2Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, Clinica Neurologie 

Sindromul Sweet este o dermatoză neutrofilică febrilă caracterizată prin papule, noduli sau 

plăci eritematoase. Poate interesa faciesul, gâtul, trunchiul și extremitătile. Patogenia 

sindromul Sweet nu este complet elucidată. Exista ipoteze că sunt implicate celulele T 

dependente de imunitatea celulara împotriva unor anumiți antigeni. 

Sindromul Sweet  este asociat cu multiple afecțiuni benigne și maligne. Forma idiopatică 

afectează în special femeile tinere și debutează de obicei după o infecție respiratorie, sarcină 

sau boli inflamatorii intestinale. Malignitățile asociate sindromului Sweet constituie 

aproximativ 15-20% din cazuri. Cele mai frecvente boli maligne hematologice asociate sunt 

leucemia acută mieloidă și leucemia acută promielocitara, dar  si  sindromul mielodisplazic, 

leucemia granulocitara cronică, limfom Hodgkin, limfomul cutanat cu celule T, limfomul 

nonhodgkin, leucemia cu celule păroase, mielomul multiplu, etc. Erupția cutanata se poate 

manifesta înainte, în timpul sau după diagnosticarea neoplaziei  

Prezentăm cazul unui pacient, 77 ani, gen M, cu leziuni cutanate papulo-infiltrative la care deși 

aspectul clinic inițial a pledat pentru limfom cutanat, biopsia dintr-o leziune  și IHC au infirmat 

diagnosticul. Doar un număr mic de pacienți cu sindrom Sweet pot prezenta  leziuni cutanate 

care să demonstreze concomitent existența unui  limfom cutanat unde infiltratul  constă nu 

numai din celule mature polimorfonucleare (sindromul Sweet),  dar de asemenea, explozii 

leucemice (leucemie cutis). În momentul apariţiei pancitopeniei suspiciunea de diagnostic 

majoră  a fost cea de transformare în leucemie acută secundară mielodisplaziei. 

Imunohistochimia efectuată cu un panel mare de anticorpi a infirmat diagnosticul. A fost 

efectuat un nou aspirat medular și o nouă biopsie osteomedulară. Aceasta a avut rezultate 

identice biopsiei anterioare: leucemie acut mieloidă secundară mielodisplaziei. 

Sindromul Sweet trebuie avut în vedere în diagnosticul diferențial al unui pacient hematologic 

cu erupție cutanata, în special dacă leziunile sunt recurente.  
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Cuvinte cheie: sindrom Sweet, mielodisplazie, leucemie mieloidă acută 

 

                                               

BrainIT: innovative technologies in neurosurgery studies 

Vicenţiu Mircea Săceleanu1 

1Lucian Blaga University of Sibiu, Medicine – Neurosurgery, Romania 

Employ the strategic use of ICT technologies in teaching/training activities by using a 

telemedicine approach to create an innovative best practice environment in the form of an 

3D live- transmission where students and resident doctors can exprerience non-invasive 

surgery procedures. Create interactive teaching and training aids for students using 3D 

technology- 3D reconstruction of the skull on various pathologies: tumours, traumas ISP of 14 

days „traineeships” in a working hospital, where the course participants will get to real life 

working experience accompanying the whole diagnostic process. Create a reader-friendly 

online platform which can facilitate the access of graduates, residents and even physicians 

without material possibilities to new technologies and new discoveries in neurosurgery. Make 

a closer connection between European neurosurgery centres. Transnational collaboration at 

this time is not a strong one, at least in the case of Romania, the neurosurgery centres are 

limited to a national collaboration. This project requires transnational highly specialized know-

how and expertise which is hard to be found in a single country.  

Use of the knowledge of bioengineering and 3D printing for the most real simulation of the 

neurosurgical interventions. Developing a telemedicine platform with access to the latest 

discoveries in neurosurgery. A handbook that will access to the latest discoveries in 

neurosurgery. A handbook that will be available both in print and online on the project e-

platform, which will comprise all the important information delivered during the three years 

project. The book will be freely-available to anyone interested.   

In 3 summer schools students will be able to practice surgery in workshops on 3D printed 

patients. They will learn neurosurgery, because in many medical faculties is not a mandatory 
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discipline. O3-1 – Intensive Summer Programme „Trauma in Neurosurgery” – Year 1 

(08.07.2019-21.07.2019) O3-2 – Intensive Summer Programme „Neurovascular Surgery” – 

Year 2 (06.07.2020-19.07.2020) O3-3 – Intensive Summer Programme „Neuro-oncology” – 

Year 3 (05.07.2021- 18.07.2021) 

Based on the evaluation, questionnaires and feedback from the participants, the degree of 

satisfaction is very high. The workshops were above the expectations of the participants.  

Keywords: neurosurgery, 3D printing, bioengineering, summer school, future 

 

 

Cronica unei boli neanunțate 

Oana Stoia1,2 

1Spitalul Clinic Județean de Urgență, Sibiu,  2 Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Medicină 

Bolile cardiovasculare reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate din lume, 

ateroscleroza fiind un factor cauzator, de aceea prevenția este importantă, în special la 

grupele de pacienți cu risc. Se știe că nivelul crescut al colesterolului plasmatic determină 

apariția plăcilor de aterom pe pereții arterelor, îngustând lumenul și pierzând elasticitatea, și 

astfel principalul nostru obiectiv în prevenția primară, dar și secundară, este scăderea acestuia 

și implicit a fracțiunii LDL-colesterolului printr-un tratament specific. 

Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 56 ani, fără patologie cunoscută, fără tratament la 

domiciliu, care se internează în regim de urgență cu dureri toracice anterioare, tipic anginoase 

la 3 ore de la debut. După evaluarea pacientului, a EKG-ului și a ecografiei cardiace 

transtoracice, se decide angiocoronarografia, care decelează afectare tricoronariană și la 

nivelul TACS. Se decide angioplastia de urgență la nivelul ACD (fiind artera responsabilă de 

simptomatologia acută). Analizele de laborator efectuate evidențiază nivel normal al 

colestrolului și trigliceridelor, dar crescut al LDL colesterolului, pentru pacienții cu risc 

cardiovascular înalt, fără alte modificări biologice. Sub tratament medicamentos și igieno-

dietetic se externează ameliorat. 



SIBIUL MEDICAL – CONFERINȚA ZILELE MEDICALE SIBIENE 2020 
 
 

Numărul 1  Serie nouă  2020  49 

 

Estimarea riscului de apariție a bolii cardio-vasculare se poate face pe baza scorului SCORE, un 

algoritm acceptat. De asemenea, ultimul ghid ESC despre managementul dislipidemiei 

introduce la pacieții cu valori LDL-C peste 70 mg/dl și care necesită prevenție secundară, 

schimbarea stilului de viață, regim igieno-dietetic și tratament medicamentos agresiv, cu clasă 

de indicație IA. 

Cuvinte cheie: ateroscleroza, LDL-colesterol, prevenție cardiacă. 

 

 

Utilizarea anastomozelor mecanice în chirurgia digestivă 

Ciprian Tănăsescu1,2 

1Spitalul Clinic Județean de Urgență, Sibiu,  2 Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Medicină 

Împreună cu dezvoltarea chirurgiei minim invazive, tehnologia a permis și sporirea opțiunilor 

de realizarea a anastomozelor digestive. O semnificativă creștere s-a observat în rândul 

anastomozelor mecanice. Evoluția suturilor mecanice prin utilizarea staplerului a devenit un 

adevărat simbol de avansare tehnologică, deoarece a dus la îmbunătățiri și câștiguri eficiente 

ale calității sau productivității în realizarea suturilor, în special în anastomozele viscerale. 

Instrumentele pentru sutura mecanică se pot clasifica în: instrumente pentru sutura liniară, 

instrumente pentru anastomoza intestinală și instrumente pentru sutura circulară. În cadrul 

lucrării prezentăm tipurile de stapler digestive şi utilizarea lor în diferite tipuri de cancere. 

Cuvinte cheie : stapler, chirurgie digestiva, oncologie 
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Ce manânci tu, Doctore? 

Elena Ucenic1 

1Pan Medical, Sibiu 

Apartenența la profesia medicală nu ne garantează starea de sănătate și deși 90% din bolile 

cunoscute sunt datorate unui stil de viață necorespunzător, nu acordăm atenția cuvenită 

prevenției pentru că nu îi cunoaștem adevărata valoare. Educația nutrițională furnizată pe 

perioada studiilor medicale universitare este insuficientă în toată lumea, nu doar în România. 

În proporție covârșitoare tratamentul bolilor în toate specialitățile începe cu recomandarea 

de regim igienodietetic, însă nu avem pregătirea suficientă pentru a detalia indicația.  

De multe ori  suntem în postura de a fi întrebați de pacienți sau de medicul care se ocupă de 

noi: ce manânci tu, doctore?  Experiența personală și profesională obținută în calitate de 

consilier Metabolic Balance și vizita la Barcelona la instituții de stat și private specializate în 

gastronomie și educație nutrițională în cadrul proiectului EUREGA (în care Sibiul a fost parte a 

proiectului Regiune Gastronomică Europeană), sunt sursa informațiilor pe care doresc să vi le 

împărtășesc. Însă oricât de utile ar fi informațiile medicale furnizate de un program, dacă nu 

sunt dublate de înțelegerea și dorința de implementare, de cooperarea între medici de diverse 

specialități, nu au rezultatul scontat.  

Alegerile pe care le facem în extinderea pregătirii profesionale în afara granițelor specialității 

noastre, valorificarea oportunităților și experiențelor personale, aplicarea cunoștințelor 

dobândite atât în alegerile noastre individuale cât și în activitatea zilnică medicală,  precum și 

implicarea în proiecte de educare a comunității locale sunt elemente care ne îmbunătățesc 

starea de sănătate și dau valoare și credibilitate recomandărilor pe care le facem pacienților 

noștri.  

Cuvinte cheie: educație medicala, nutriție, metabolic balance, gastronomie 
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