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Cuvântul Directorului

fiecare plan de acţiune  (ca manager de 
spital), cu fiecare întâlnire. Cred că aș putea 
spune că-mi place permanent să învăţ - asta 
mă definește într-o oarecare masură, 
această dorinţă de cunoaștere și de realizare. 
Aceste atribute mă împlinesc și mă fac  să fiu 
mult mai responsabil și de ce nu, mai 
temător.temător. Trebuie să recunoaștem că suntem 
în faţa unui sistem medical bombardat de 
ameninţări și provocări din ce în ce mai 
neplăcute și fără o viziune anticipatorie nu 
poţi obţine rezultate de succes. Am împru-
mutat cât am putut de la profesioniștii pe 
care îi preţuiesc pentru că așa crești în mese
ria asta.  Am învăţat că nu există  „nu pot”, că 
toate neajunsurile din spital și/sau sistem 
sunt doar în mintea mea, că merită să lupţi 

arteriopatiilor periferice, prevenirea complicaţiilor 
bolii precum şi evitarea situaţiilor invalidante cau-
zate de aceste afecţiuni se face prin informarea 
pacienţilor asupra : efectelor nocive ale fumatului, 
necesităţii evitării frigului și a umezelii, respectării 
unei alimentaţii echilibrate pentru a preveni atero-
scleroza, HTA, necesităţii evitării sedentarismului și 
a suprasolicitărilor fizice și psihice.
 2. Recunoaşterea manifestărilor de dependenţă 
ale arteriopatiilor periferice şi modificărilor clinice 
care pot surveni pe parcursul evoluţiei acestor 
afecţiuni.
 3. Efectuarea actelor medicale de investigaţie şi 
tratament conform unui plan de îngrijire stabilit 
pentru fiecare pacient.
  4. Pregătirea preoperatorie şi îngrijirea                
postoperatorie a pacienţilor cu suferinţe ale artere-
lor periferice-pregătirea psihică a pacientului, 
pregătirea generală: participarea la bilanţul clinic, 
paraclinic;  corectarea tulburărilor funcţionale        
cardiovasculare, metabolice, digestive.
 5. Asigurarea regimului dietetic corespunzător 
afecţiunii. As. Lic. Adina Datcu

  In accepţiunea profesiunii de asistentă 
medicală termenul de a îngriji implică nu 
numai a administra tratamentul prescris ci 
şi a influenţa starea psihică în mod benefic 
pentru pacient, a ajuta individul să-şi 
menţină sănătatea pentru a se putea dez-
volta şi realiza. Aşa cum afirma şi Jean 
Watson,Watson, medicina poate vindeca boala dar 
fără îngrijiri corespunzătoare starea de dis-
confort a individului va continua.
  Rolul asistentei medicale este atât  pro-
filactic cât şi curativ, ea intervenind atât în 
tratarea pacienţilor cât şi în prevenirea 
perturbării homeostaziei organismului sub 
acţiunea factorilor externi sau interni. Acest 
rol poate fi clasificat în rol propriu - acele 
intervenţii constante, elemente su-
pravegheate  şi rol delegat - intervenţiile 
efectuate la indicaţia medicului.
  Rolul propriu şi delegat al asistentei 
medicale în îngrijirea pacienţilor cu arterio-
patii periferice se concretizează în:
1. Efectuarea educaţiei sanitare: profilaxia 
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oriunde și oricât  atâta timp cât asta te face fericit, 
că punctualitatea și corectitudinea sunt ca o carte 
de vizită și că fiecare e responsabil pentru actele lui.
  Dintotdeauna m-a atras posibilitatea de a asculta 
oamenii  și de a ajuta. Am fost de fiecare dată în spri-
jinul semenilor, cu credinţa că  sănătatea e cel mai 
de preţ lucru al fiecăruia dintre noi. Pentru mine un 
pacient sănătos înseamnă servicii medicale de cali-
tate cu întreaga lor platformă și infrastructură 
modernă, aparatură și  echipă medicală performan-
te și am înţeles că fără acestea nu poţi contribui la 
dezvoltarea unui sistem de calitate în care valoarea 
și profesionalismul să aibă cel mai puternic și ultimul 
cuvânt. Având ca scop beneficiul pacienţilor trebuie 
să utilizăm  deopotrivă concepte medicale moderne 
precum  siguranţa pacienţilor, costuri, eficientizare, 
cercetare medicală, politici performante de 
sănătate și experienţe internaţionale. sănătate și experienţe internaţionale. 
 Într-o lume pragmatică, promovăm excelenţa și 
vă invit și de această dată să deveniţi  factori 
influenţi în dezbaterile echipei medicale 
moineștene și în realizările acesteia, în scopul       
construirii unei relaţii profesioniste între specialiști.

Dr. Adrian Cotîrleţ

 Una dintre cele mai dificile 
provocări este să vorbesc 
despre mine. Pentru că, zi de 
zi încerc să dau  o altă 
semnificaţie activităţii mele, 
cu fiecare intervenţie 
chirurgicală (ca medic), cu 



„DA” pentru VIAŢĂ!
  Acreditat de către Agenţia Naţională de 
Transplant  în aprilie 2015 pentru activitatea de 
identificare, declarare și menţinere a donatoru-
lui aflat în moarte cerebrală, Spitalul Municipal 
de Urgenţă Moinești s-a alăturat astfel echipei 
de profesioniști care din moarte dăruiește viaţă 
și speranţă celor aflaţi pe lunga listă de 
așteptare pentru transplant. așteptare pentru transplant. 
  După o perioadă în care personalul medical 
al spitalului nostru implicat în această activitate 
a participat la cursuri de pregătire organizate de 
Agenţia Naţională de Transplant în ţară și de In-
ternational Transplant Network în Turcia, rezul-
tatele nu au întârziat să apară.

  Astfel, în luna martie a acestui an a avut  loc 
prima acţiune de declarare și menţinere a do-
natorului aflat în moarte cerebrală, acţiune 
finalizată cu prelevare multi organ, multi ţesut.
Trecând peste durerea pricinuită de pierderea  
tatălui fiicelor sale, Stamate Elena a spus un 
“DA” pentru viaţă, fiind de acord să doneze or-
ganele și ţesuturile soţului său în vârstă de 44 
de ani, aflat în moarte cerebrală.
    „Când am decis să-mi dau acordul pentru 
prelevarea de organe de la soţul meu, primul 
meu gând s-a dus la fete. Vreau să le rămână o 
amintire frumoasă de la el. Să fie mândre de 
tatăl lor”, a declarat Elena Stamate.
  

  La vârsta de 19 ani, Stamate Octavian a 
fost marcat de pierderea surorii sale care a 
decedat la numai 27 de ani, așteptând un 
transplant renal. Încă de atunci acesta a dorit 
să doneze un rinichi pentru a-și salva sora dar 
a fost declarat incompatibil. ”De atunci a zis 
că ar dona oricând și el pentru a salva vieţi. 
AșaAșa că am acceptat fără să mă gândesc”, a 
mai spus doamna Stamate, o femeie simplă, 
de la ţară, care a înţeles ce înseamnă umani-
tatea. Și care a făcut un gest normal, cât se 
poate de normal. Care a luat o decizie ce 
poate duce viaţa mai departe. Care a spus un 
„DA” vieţii.
  Prelevarea de organe a durat zece ore. 
S-au alăturat medicilor din Spitalul Municipal 
de Urgenţă Moinești echipe de specialiști 
veniţi de la Spitalul Clinic Universitar de 
Urgenţă „Sf. Spiridon” Iași, de la Institutul 
Clinic de Boli Digestive și Transplant Hepatic 
Fundeni Bucureşti, de la Spitalul Clinic          
Floreasca,Floreasca, Spitalul Universitar de Urgenţă și 
Spitalul Clinic Colentina, tot din capitală, dar 
și din Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău.
  

  Consimţământul soţiei pentru donarea de 
organe și ţesuturi are în spate o poveste 
emoţionantă. 

  Ficatul băcăuanului a ajuns, în aceeași 
noapte la Institutul Clinic Fundeni, la un pa-
cient aflat pe lista de așteptare, iar rinichii, la 
Spitalul „Sf. Spiridon”, fiind salvate astfel 
două vieţi. Corneea a redat vederea a doi 
pacienţi orbi, tot din Iași, ţesuturile os-
tendon au ajuns la București, beneficiarii 
urmând a fi copii cu patologie 
osteo-articulară sortiţi amputării, ce vor fi 
supuși unor intervenţii de reconstrucţie 
osoasă, iar pielea s-a transportat la Banca de 
Ţesuturi Colentina din București.  
  Unul din rinichii prelevaţi la Spitalul Mu-
nicipal de Urgenţă Moinești a fost transplan-
tat la  Iași. Intervenţia chirurgicală a fost o 
premieră și acolo, bolnavul transplantat 
fiind primul pacient cu diabet zaharat care a 
primit un rinichi nou în Spitalul Clinic „Dr. 
C.I. Parhon” Iași.

As. Lic. Ioana Şurubaru



Sindromul hemolitic – uremic – Vechi și nou

  Revenit în actualitate în ultima perioadă, 
sindromul hemolitic și uremic (SHU) nu este 
nicidecum o descoperire nouă. Descris iniţial 
de Gasser în 1955, face parte din familia mi-
croangiopatiilor trombotice (MAT), afectând 
cu predominenţă microvascularizaţia renală. 
Este clasic descris ca fiind cea mai frecventă 
cauză de insuficienţă renală acută la copil.cauză de insuficienţă renală acută la copil.
    Triada caracteristică constă în: anemie 
hemolitică microangiopatică, retenţie 
azotată și trombocitopenie. 
  Se împarte în două mari categorii:
 1. Sindrom hemolitic uremic tipic (90 - 
95%) are ca punct de plecare infecţia cu 
E.coli, serotipul O157:H7 și debutează se-
cundar unei diarei acute epidemice. Alţi ger-
meni implicaţi pot fi: Shiggela dysenteriae 
sau Salmonella typhi, care secretă toxine 
Shiga sau Shiga-like (Stx sau verotoxine). 
Este mai frecvent la sugar și la copilul mare. 
Evoluţia este favorabilă după eradicarea 
infecţiei.
 2. Sindrom hemolitic uremic atipic                  
(5 – 10%) survine fără legătură cu un sindrom 
diareic, etiologia sa putând fi genetică, 
dobândită sau poate fi idiopatic. Această 
formă poate debuta la orice vârstă, de la 
viaţa intrauterină până la vârstă adultă. 
Aproximativ 60% din cazuri evoluează către 
boală cronică renală (BCR) terminală.boală cronică renală (BCR) terminală.
  Din punct de vedere clinic, boala 
debutează cu manifestări generale: astenie, 
febră, purpură, hemoragii, icter, dureri ab-
dominale, artralgii, mialgii.

HTA, a tulburărilor metabolice sau a vascu-
litei cerebrale.
 Ocazional se mai pot întâlni: 
rabdomioliză, afectare oculară (edem papi-
lar, hemoragii retiniene și vitreene, dezlipire 
de retină), cardiacă (aritmii,insuficienţă 
cardiacă), pulmonară (hemoragii alveolare) 
și pancreatică. 
  Tabloul paraclinic relevă:
 a. Anemie hemolitică microangiopatică – 
de regulă severă, LDH foarte crescut, hiper-
bilirubinemie pe seama indirectei, 
reticulocitoză, creșterea Hb libere și 
scăderea haptoglobinei, test Coombs nega-
tiv cu schizocite pe frotiul periferic.
 b. Trombocitopenie – constantă și severă
cu scăderea duratei de viaţă a plachetelor.
 c. Retenţie azotată rapid progresivă.
 Biopsia renală nu se indică sistematic, mai 
ales datorită riscului hemoragic, ea 
practicându-se în cazul diagnosticului 
incert.
 Diagnosticul diferenţial se face cu: pur-
pura trombotică trombocitopenică, boala 
depozitelor dense (GNMP tip II).
 Tratamentul este suportiv: managemen-
tul volemic, prevenirea hiperhidratării prin 
diuretic de ansă i.v. și dializă cu ultrafiltrare. 
La fel de important este controlul riguros al 
HTA (ţinta TAs < 120mmHg), pentru care se 
recomandă IECA/BRA II + diuretic, calciu-
blocant sau β-blocant. 
 Tratamentul anemiei se folosește de 
transfuzii de concentrat eritrocitar, sânge 
integral, folaţi; se evită transfuziile de pla-
chete datorită riscului trombotic, cu 
excepţia hemoragiilor importante.
 Antibioticele sunt inutile și contraindicate! 
Administrarea lor poate elibera cantităţi 
crescute de endotoxină prin liza masivă a 
bacteriilor.
 Se vor evita de asemenea substanţele ne-
frotoxice și inhibitorii motilităţii intestinale.
 Tragem concluzia că sindromul hemolitic 
uremic își merită locul în atenţia noastră, nu 
numai la vârsta pediatrică ci în orice caz de 
insuficienţă renală acută aparent 
neexplicată. Accentuăm încă o dată 
importanţa educării populaţiei cu privire la 
igiena alimentaţiei, începând cu medicul de 
familie, medicul școlar sau epidemiolog. familie, medicul școlar sau epidemiolog. 

Infecţia Zika- de la 
înţepătură la boală

  Cercetătorii din cadrul 
Universităţii Leeds din Marea 
Britanie, au ajuns la concluzia 
că inflamaţia cauzată de 
înţepătura ţânţarului Aedes 
aegypti accelerează disemina- 
rea virusului Zika prin                 
organism,organism, conform ultimului 
studiu realizat pe șoareci.
 S-a observat că după 
înţepătură, saliva ţânţarului 
injectată la nivel cutanat, 
atrage celulele imune la locul 
leziunii; acestea sunt infectate 
și determină replicarea     viru-
sului, în loc să îl combată. 
“Acest lucru a fost foarte 
surprinzător, întrucât nu se 
știa că virusul ar infecta             
celulele imune. S-a dovedit că 
oprirea influxului celulelor 
imune la locul leziunii, a  dus la 
stoparea propagării infecţiei în 
organism”,aorganism”,a spus dr. Clive    
McKimmie. 
 Aceste descoperiri au       
sugerat faptul că ar fi posibilă   
folosirea medicaţiei și              
unguentelor antiinflamatorii 
în vederea opririi răspunsului 
inflamator la locul înţe- 
păturii, înaintea apariţiei 
oricărui simptom. oricărui simptom. 

 
Iunie21, 2016, HealthDay 
News

Dr. Adrian Eustaţiu Leancă 

  Cu privire la manifestările renale, aces-
tea constau în: hematurie (de obicei 
microscopică), proteinurie (1-3g/zi, rar 
nefrotică), insuficienţă renală acută (adesea 
cu oligo-anurie) și HTA severă – mai pe scurt 
zis – sindrom nefritic rapid progresiv. Este 
diferenţiată de purpura trombotică 
trombocitopenicătrombocitopenică (PTT) prin absenţa sau 
raritarea afectării neurologice, aceasta 
-atunci când apare -fiind de obicei consecinţa



4 Particularităţi ale durerii în reumatologie

  “Durerea este o experienţă senzorială și 
emoţională dezagreabilă, dată de o leziune 
tisulară veritabilă sau potenţială sau de o         
descriere de termeni ce se referă la o asemenea 
leziune” (International Association for the 
Study of Pain). Această definiţie este singura 
care acceptă prezenţa durerii fără obligativi-
tatea unei cauze lezionale.tatea unei cauze lezionale.
  Simptomele algice,  asociate sau nu cu 
impotenţă funcţională/dizabilitate sunt cele 
mai frecvente și constante acuze pentru care 
pacienţii se adresează reumatologului.             
Durerea este frecvent prima manifestare 
pentru majoritatea bolilor reumatologice, 
prevalenţa ei crescând cu înaintarea în vârstă, 
lala persoanele peste 60 de ani fiind aproximativ 
60-80%. Identificarea caracteristicilor durerii 
ajută la stabilirea unui plan individualizat de        
diagnostic și tratament. Cauza unei dureri       
articulare poate fi stabilită în funcţie de             
caracterul acesteia (mecanic sau inflamator),              
localizare, factorii declanșatori/de ameliorare, 
iradierea,iradierea, severitatea și intensitatea, durata 
interesării articulare. Cele două tipuri funda-
mentale sunt: acută (durata sub 6 săptămâni) și 
cronică (durata de peste 3 luni). Din punct de 
vedere topografic, durerea poate fi: 
generalizată sau regională (localizată). Cauzele 
pot fi diverse, inflamatorii sau degenerative. 
Cea localizată apare în artroze, boli                         
inflamatoare cronice,  artrită urică, artrită 
septică. 
  Stimulii algogeni articulari sunt rezultatul 
inflamaţiei membranei sinoviale, a periostului, 
a tendoanelor și ligamentelor sau a capsulei    
articulare, astfel încât pacientul adoptă poziţii 
antalgice pentru a scădea presiunea și a crește 
volumul articular (flexia parţială). Esenţial este 
diagnosticul diferenţial între durerea cu origine 
articularăarticulară și cea periarticulară. Cea articulară 
poate apărea atât la mobilizarea activă cât și 
pasivă, mobilitatea fiind limitată în grade       
variate. Obiectiv se pot constata semne             
celsiene, deformări, sensibilitate la palparea  
interliniului  articular, cracmente la mobilizare. 
Sindroamele loco-regionale pot fi determinate 
de bursite, tenosinovite/tendinite, capsulită.de bursite, tenosinovite/tendinite, capsulită.
  Durerea de tip mecanic, asociată 
afecţiunilor degenerative, este principala 
cauză de durere cronică la vârstnici, de intensi-
tate variabilă, apare și se amplifică la mobi-
lizare, fiind calmată de repausul articular. În 
boala artrozică este determinată de multipli 
factori mecanici (deformarea articulară, oste-
ofite, distrucţii articulare), factori osoși 
(microfracturi), factori sinoviali (colecţii, en-
tezita), factori musculari. Durerea poate iradia 
de la nivelul unei articulaţii artrozice la altă 
articulaţie (gonalgie ipsilaterală în coxartroză, 

omalgie în spondiloza cervicală). 
  Durerea inflamatoare este intensă, pulsatilă, 
apare în timpul nopţii, se agravează în repaus, 
este ameliorată de mișcare, poate prezenta 
semne celsiene, se însoţește de redoare 
matinală. Este ameliorată de antiinflamatoare 
nonsteroidiene sau corticosteroizi. Apare în 
poliartrita reumatoidă, spondilita anchi- 
lozantă,lozantă, lupus eritematos sistemic, artrita 
reactivă.
 Durerea lombară joasă reprezintă cea mai 
frecventă suferinţă musculo-scheletală 
întâlnită în practica clinică, apare la orice vârstă 
și la toate categoriile sociale, fiind cea mai 
comună cauză de incapacitate de muncă la 
pacienţii sub 45 de ani. Etiologie: tulburări de 
statică și dinamică vertebrală, poziţia vicioasă a 
coloaneicoloanei vertebrale cu solicitarea nefiziologică 
a aparatului musculo-capsulo-ligamentar, 
traumatisme, vibraţii, modificări degenerative. 
Când prezintă caracter inflamator este unul 
dintre criteriile de diagnostic în spondilita 
anchilozantă și spondilartropatii.
 Fibromialgia este caracterizată prin durere 
generalizată, persistentă, cronică, de etiologie 
neprecizată, sensibilitate excesivă la presiunea 
exercitată în puncte trigger și o multitudine de 
alte simptome, fiind mai frecventă la femei 
(80-90%).  Manifestările fibromialgiei apar în 
contextul hiperalgeziei (scăderea pragului 
algic)algic) și allodiniei (stimuli nedureroşi pot deter-
mina durerea).
 Pentru evaluarea severităţii pot fi utilizate 
diferite scale. Scala Analog Vizuală (VAS) per-
mite pacientului să cuantifice intensitatea du-
rerii (autoevaluare). Nivelul 0 indică absenţa 
durerii, iar nivelul 10 o durere insuportabilă, cea 
mai cumplită durere pe care și-o poate imagina 
pacientul.
 Factorii care influenţează managementul du-
rerii sunt durata și intensitatea ei, patologia 
asociată, răspunsul anterior la terapie, reacţiile 
adverse anterioare. Administrarea tratamentu-
lui corespunzător este esenţială pentru con-
trolul acesteia, condiţie sine qua non pentru 
creșterea calităţii vieţii. Conform 
recomandărilor American College of 
Rheumatology/European League Against 
Rheumatism, terapia durerii musculo-schele-
tale este multimodală și cuprinde: metode 
non-farmacologice (îndepărtarea factorilor 
favorizanţi), farmacologice (antialgice, corti-
costeroizi, AINS, topice, opioide ușoare, trata
ment de fond sau remisiv în bolile autoimune - 
antimalarice de sinteză, imunosupresoare, 
agenţi biologici), tratament balneo-fizical, 
tratament chirurgical.

Scala Vizuală analogică 

Dr. Adelina Moţei
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