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Stimați participanți, dragi colegi,
Ne face plăcere să vă invităm la
Conferința Națională Zilele Spitalului
Clinic Militar de Urgență “Dr. Iacob
Czihac” din Iași, ediția a 2-a, cu titulatura
“Medicina între teorie, practică și
organizare militară” ce are loc în
perioada 03 - 05 noiembrie 2022.
Pe durata celor trei zile, vă oferim
posibilitatea de a împărtăși, alături de
specialiștii din Spitalul Clinic Militar de
Urgențe „Dr Iacob Czihac” Iași și invitații
lor, informații științifice și experiențe de
succes din medicina militară ieșeană și
nu numai.
Vă transmit cu drag, în numele comitetului de organizare, invitația de a
participa la acest eveniment și așteptăm cu nerăbare să ne revedem la
Zilele Spitalului Clinic Militar de Urgență “Dr. Iacob Czihac” din Iași!
Cu aleasă prețuire,

Colonel Medic Dr. Aurelian-Corneliu MORARU
Comandantul Spitalului Clinic Militar de Urgență
„Dr. Iacob Czihac” Iași
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INFORMAŢII
GENERALE

LOCAȚIA ȘI FORMATUL EVENIMENTULUI
Zilele Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac” Iași
2022 se vor desfăşura în perioada 03-05 Noiembrie 2022 în format
ONSITE la Cercul Militar Iaşi (Casa Armatei Iaşi), Blvd. Carol I nr. 7
și în Aula Magna „George Emil Palade" a Universității de Medicină
și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași (Deschiderea Oficială), dar vor fi
transmise și ONLINE, conform programului.
Website-ul oficial: www.medicina-militara-iasi.ro

SECRETARIATUL CONFERINȚEI
Secretariatul Conferinţei va funcţiona pe toată durata manifestării
după cum urmează:
03-05 Noiembrie - Cercul Militar Iaşi (Casa Armatei Iaşi), Blvd. Carol
nr. 7, Sala de Conferințe, et. 1

CREDITARE EMC ȘI DIPLOME DE PARTICIPARE
Zilele Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac” Iași 2022 sunt
creditate cu un total de 18 de credite EMC de către Colegiul Medicilor
din România.
Manifestare creditată cu 15 credite EMC de către Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
Zilele Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac” Iași 2022 sunt
creditate cu 10 credite CPR şi de către Colegiul Psihologilor din
România.
Fizioterapeuții vor beneficia de creditare prin echivalarea individuală a
certificatelor de participare la Colegiul Fizioterapeuților.
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Certificatele de participare cu credite vor fi emise la o dată ulterioară
după ȋncheierea lucrărilor, pe baza prezenței şi vor putea fi generate din
secțiunea dedicată a website-ului www.medicina-militara-iasi.ro sau prin
scanarea codului QR de mai jos:

Scanează aici pentru a descărca diploma

Participanții care nu se califică pentru obținerea certificatelor cu credite,
dar ȋndeplinesc condiția de prezență, vor putea obține, la cerere,
certificate de participare fără credite.

TEMATICĂ ȘTIINȚIFICĂ
Dual use research: a dialogue;
Capabilități
de
telemedicină
utilizate
în
mediul
militar:
teledermatologie, teleradiologie suport medical pentru “a doua
opinie medicală”;
Managementul integrat al îngrijirilor medicale pre-spital: seminar
medicina de urgență;
Managementul incidentelor psihologice în mediul militar (curs);
Recuperarea memoriei instituționale a Spitalului Clinic Militar de
Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iaşi;
Virtual Military Hospital (capabilități de instruire medicală la distanță
pentru personalul medical militar);
Etica medicală în situații de criză, război, dezastre și calamități
naturale;
Despre medicamente orfane și producția, stocarea și distribuția
acestora;
Formațiuni
medicale
mobile:
constituire,
operaționalizare,
caracteristici specifice câmpului tactic;
Epidemiologie militară. Vaccinarea;
Particularitățile organizării tratamentului pacienților infectați cu
virusul SARS CoV2 la Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob
Czihac” din Iaşi;
Aspecte legate de managementul stării de sănătate la personalul
angajat din MApN.
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ORGANIZATORI
COMITETE

PREȘEDINTE CONFERINŢĂ
Colonel Medic Dr. Aurelian-Corneliu MORARU
Comandantul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac” Iași

PREȘEDINTE DE ONOARE
Academician Victor VOICU
COMITET ŞTIINŢIFIC
Președinte: Prof. Univ. Dr. Viorel SCRIPCARIU, Iași
Prof. Univ. Dr. Doina AZOICĂI, Iași
Prof. Univ. Dr. Diana-Carmen CIMPOEȘU, Iași
Prof. Univ. Dr. Mariana FLORIA, Iași
Prof. Univ. Dr. Anca Irina GALACTION, Iași
Prof. Univ. Dr. Beatrice IOAN, Iași
Prof. Univ. Dr. Lenuța PROFIRE, Iași
Prof. Univ. Dr. Ionela-Lăcrămioara ȘERBAN, Iași
Prof. Univ. Dr. Laura GHEUCĂ SOLOVĂSTRU, Iași
Prof. Univ. Dr. Liliana VEREȘTIUC, Iași
Conf. Univ. Dr. Luminița AGOROAEI, Iași
Conf. Univ. Dr. Mioara-Calipsoana MATEI, Iași
Conf. Univ. Dr. Liviu OPREA, Iași
Gl. Mr. Conf. Univ. Dr. Dragoș-Marian POPESCU, București
Conf. Univ. Dr. Camelia SOPONARU, Iași
Conf. Univ. Dr. Gabriela TĂTĂRÂNGĂ, Iași
Col. (rz.) Conf. Univ. Dr. Dragoș ȘTEFĂNESCU, București
Lector Univ. Dr. Constantin-Edmond CRACSNER, Iași
Șef. Lucr. Dr. Richard CONSTANTINESCU, Iași
Șef Lucr. Dr. Mihaela CORLADE-ANDREI, Iași
Dr. Andrada COZAC, Iași
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COMITET DE ORGANIZARE
Președinte: Colonel Medic Dr. Aurelian-Corneliu MORARU, Iași
Col. Iulian PLEȘESCU, Iași
Lt. Col. Cătălin-Vasile CHIRILĂ, Iași
Lt. Col. Marius-Cristian MITRUŢ, Iași
Lt. Col. Sebastian UNGUREANU, Iași
Mr. Bogdan TODIRAȘCU, Iași
Cpt. Med. Dr. Sînziana LOVIN, Iași
Slt. Med. Anca-Maria ADAVIDOAIEI, Iași
Slt. Med. Dr. Răzvan-Cosmin TUDOR, Iași
Conf. Univ. Dr. Mioara-Calipsoana MATEI, Iași
Șef Lucr. Dr. Richard CONSTANTINESCU, Iași
Asist. Univ. Dr. Alexandru-Răzvan-Ion COZMA, Iași
Asist. Univ. Dr. Vlad PORUMB, Iași
Dr. Mălina CIUMAȘU-RÂMBU, Iași
Dr. Ioana IOSEP, Iași
Dr. Cristina MORARIU, Iași
Biolog Daniela-Luminița ICHIM, Iași
Bioing. Dimitrie-Cristian FODOR, Iași
Psih. Dr. Iuliana ZAVADOVSCHI, Iași
P.c.c. Ana-Maria NIŢĂ, Iași
Organizatorii Zilelor Spitalului Clinic Militar de Urgență “Dr. Iacob Czihac”
din Iași sunt:
Spitalul Clinic Militar de Urgență “Dr. Iacob Czihac” Iași
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi
Colegiul Medicilor din România
Colegiul Psihologilor din România
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților
Medicali din România – Filiala Iași
Asociaţia Institutul de Formare în Terapia Cognitivă și
Comportamentală - ITECC
Asociația Uniunea Dermatologilor Ieșeni
Operatorul manifestării este compania FOCUS EVENT.
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PARTENERI
EVENIMENT

Comitetul de Organizare adresează mulțumiri
companiilor partenere pentru susținerea acordată:
PARTENERI DE DIAMANT

PARTENER DE PLATINĂ

PARTENERI DE AUR

PARTENERI DE ARGINT

MICROCOMPUTER SERVICE S.A.

PARTENER
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SIMPOZIOANE
SATELIT

JOI, 03 NOIEMBRIE 2022
Cercul Militar Iaşi (Casa Armatei Iaşi), Sala de Conferințe, et. 1 & Sala
Virtuală 1
14.00-14.15 SIMPOZION PFIZER: Anticoagularea modernă prin ochii clinicianului Alexandru-Răzvan-Ion COZMA
14.15-14.30 SIMPOZION PFIZER: Anticoagularea modernă prin ochii clinicianului abordare practică - Dan ILIESCU HALIȚCHI
17:00-17:30 SIMPOZION TERAPIA: Boala arterială periferică și pentoxifilina – de la
ghiduri la practica clinică – Mariana FLORIA

VINERI, 4 NOIEMBRIE 2022
Cercul Militar Iaşi (Casa Armatei Iaşi), Sala de Conferințe, et. 1 & Sala
Virtuală 1

11:20-11:40 SIMPOZION ANTIBIOTICE: Rezistența antimicrobiană – actualități Mihnea HURMUZACHE
14:10-14:30 SIMPOZION ALFASIGMA: Perspective asupra inflamației și stresului
oxidativ: de la teorie la practică - Sînziana LOVIN
15:40-16:05 SIMPOZION ANTIBIOTICE: Cicatrol – trecut, prezent și viitor - Mariana
BĂIȚAN
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PROGRAM
DETALIAT

JOI, 3 NOIEMBRIE 2022
Aula Magna „George Emil Palade" a Universității de Medicină și
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
09:00 10:00

DESCHIDEREA CONFERINȚEI
Academician Victor VOICU, Prof. Univ. Dr. Viorel
SCRIPCARIU, Col. Med. Dr. Aurelian-Corneliu MORARU

10:30
11:30

DEZBATERE CU TEMA „DE CE MEDICINA MILITARĂ?”
Moderatori: Academician Victor VOICU, Dr. Richard
CONSTANTINESCU, Col. Med. Drd. Gheorghe ARON

Cercul Militar Iaşi (Casa Armatei Iaşi), Sala de Conferințe, et. 1 & Sala
Virtuală 1

SESIUNEA I
Modulul

Recuperarea memoriei instituționale a Spitalului Clinic
Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac” Iași
Moderator: Aurelian-Corneliu MORARU

12:00
12:20

Istoria Spitalului Clinic Militar de Urgență “Dr. Iacob Czihac”
Iași
Richard CONSTANTINESCU

12:20
12:40

Grigore T. Popa 130. Lectură și asistență medicală în Marele
Război
Richard CONSTANTINESCU

12:40
13:00

Panaite Zosin 80. Un medic despre alegerea carierei
medicale
Richard CONSTANTINESCU

13:00
13:20

Dr. Iacob Czihac-fondator al științelor naturale în Ţările
Române
Ioan MILICĂ
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JOI, 3 NOIEMBRIE 2022

Modulul

Managementul integrat al îngrijirilor medicale pre-spital:
seminar medicină de urgență
Moderatori: Diana-Carmen CIMPOEȘU, Mihaela CORLADEANDREI

13:20
13:40

10 concepte din Medicina militară - translație către Medicina
de urgență
Diana-Carmen CIMPOEȘU

13:40
14:00

Urgențe cu risc vital în alergologie și dermatologie
Mihaela CORLADE-ANDREI

14:00
14:15

SIMPOZION PFIZER: Anticoagularea modernă prin ochii
clinicianului
Alexandru-Răzvan-Ion COZMA

14:15
14:30

SIMPOZION PFIZER: Anticoagularea modernă prin ochii
clinicianului – abordare practică
Dan ILIESCU HALIŢCHI

14:30 - 14:45 PAUZĂ

SESIUNEA II
14:45
15:05

Burnout în sistemul medical de urgență
Anca HĂISAN

15:05
15:25

Rolul ecografiei de urgență în prespital
Cătălin BOUROȘ

15:25
15:45

Tehnologii moderne în medicina de urgență din prespital
Ovidiu POPA

15:45
16:05

Urgența cardiovasculară în infecția SARS-CoV-2
Iulia ROCA

16:05
16:25

Sesiune interactivă pe tema resuscitării cardiopulmonare în
situații speciale
Diana-Carmen CIMPOEȘU

16:25
16:45

Strategia actuală de intervenție de urgență în AVC ischemic
Silvia NICA

16:45 - 17:00 PAUZĂ
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JOI, 3 NOIEMBRIE 2022
SESIUNEA III

Modulul

Aspecte legate de managementul stării de sănătate la
personalul angajat în Ministerul Apărării Naționale
Moderatori: Sînziana LOVIN, Mălina CIUMAȘU-RÂMBU

17:00
17:30

SIMPOZION TERAPIA: Boala arterială periferică și
pentoxifilina – de la ghiduri la practica clinică
Mariana FLORIA

17:30
17:50

Ars medica - interferențe metodologice în diagnosticul
medical de ambulator
Mălina CIUMAŞU-RÂMBU

17:50
18:10

Oxitocina – biomarkerul din spatele motto-ului „toţi pentru
unul şi unul pentru toţi”- concept esenţial în operațiunile
militare performante din teatrele de operații
Mălina CIUMAȘU-RÂMBU, Cristina MORARIU, Iuliana
ZAVADOVSCHI, Radu HERZOG

18:10
18:30

Pacientul cronic - provocări în epoca pandemică
Sînziana LOVIN

Modulul

18:30
18:50

Modulul

18

CPET - O necesitate în testarea cadrelor militare active?
Maura-Gabriela FELEA, Petre-Augustin CRIVOI

Varia
Moderatori: Vlad PORUMB, Răzvan-Cosmin TUDOR

18:50
19:10

Modele de laborator în patologia non-tumorală şi tumoralăbaza viitoarelor terapii
Vlad PORUMB

19:10
19:30

Tehnici de reconstrucţie în defectele osoase mari
Răzvan-Cosmin TUDOR

19:30
19:50

Hidrogeluri conținând nanoparticule de oxid de zinc cu
potențial efect antimicrobian
Daniela Luminița ICHIM, Delia Mihaela RAȚĂ
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VINERI, 4 NOIEMBRIE 2022
Cercul Militar Iaşi (Casa Armatei Iaşi), Sala de Conferințe, et. 1 &
Sala Virtuală 1
SESIUNEA IV

Modulul

Particularitățile organizării tratamentului pacienților
infectați cu virusul SARS- CoV-2 la Spitalul Clinic Militar de
Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iaşi
Moderator: Mariana FLORIA, Anca-Maria ADAVIDOAIEI

09:00
09:20

Experienţa Spitalului Clinic Militar de Urgență “Dr. Iacob
Czihac” Iași în campania de vaccinare împotriva COVID-19 –
între teorie, practică medicală și organizare militară
Mioara MATEI, Corina ROTARU, Angela DONICA, Bogdan
MERTICARIU, Ioana VAIDA, Dragoş SᾸVESCU, Dragoş
MIHALACHI, Aurelian-Corneliu MORARU

09:20
Modulul
09:40

Îngrijirea pacienţilor în pandemia COVID 19 – perspectiva
clinicianului cu integrare clinică
Mariana FLORIA

09:40
10:00

Îngrijirea pacienţilor în pandemia COVID 19 – perspectiva
infecţionistului
Anca-Maria ADAVIDOAIEI

10:00
10:20

Îngrijirea pacienţilor în pandemia COVID 19 – perspectiva
medicilor rezidenți
Alexandru TRENCHEA, Alexandru CRAMBA, Mariana FLORIA

10:20
10:40

Experiente trăite versus lecții învățate în pandemia Covid-19
Călin ALEXANDRU

10:40
11:00

VARIA: Managementul mucormicozei rinocerebrale post
Covid 19
Cristian-Dragoș ȘTEFᾸNESCU

11:00
11:20

VARIA: Disfuncția endotelială și COVID 19 – de la fiziologie la
complicații – Andreea CLIM, Alin Constantin PÎNZARIU,
Minela Aida MᾸRᾸNDUCᾸ, Nicoleta DIMA, Ionuț
TUDORANCEA, Dragomir Nicolae ȘERBAN, Ionela
Lăcrămioara ȘERBAN
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VINERI, 4 NOIEMBRIE 2022

11:20
11:40

SIMPOZION ANTIBIOTICE: Rezistența antimicrobiană –
actualități
Mihnea HURMUZACHE

11:40 - 11:50 PAUZĂ

SESIUNEA V
Modulul

Implicarea rețelei de asistență medicală militară în contextul
unor situații epidemiologice particulare
Moderatori: Simona COSTIN, Mioara MATEI

11:50
12:10

Pandemia de infecţie cu SARS-CoV-2. O lecție în lupta
împotriva unui “inamic” redutabil
Doina AZOICᾸI, Mioara MATEI

12:10
12:30
Modulul

Evoluţia circulaţiei de agenţi patogeni cu potenţial
nosocomial în Spitalul Clinic Militar de Urgență “Dr. Iacob
Czihac” Iași, în perioadele prepandemică şi pandemică
Mioara MATEI, Nelea INCULEŢ, Aurelian-Corneliu MORARU,
Anca-Maria ADAVIDOAIEI, Marcel IFRIM, Alina Mihaela
MANOLE, Doina AZOICᾸI

12:30
12:50

Managementul riscurilor clinice
Vasile CEPOI

12:50
13:10

VARIA: Etiopatogenia endoftalmitelor exogene
Vlad Constantin DONICA, Giurgică Marius GIURGICᾸ, Camelia
Margareta BOGDᾸNICI

13:10
13:30

VARIA: Unele aspecte actuale ale implementării bunelor
practici în cercetarea clinică
Sergiu PARII, Alina UNGUREANU, Eugeniu NICOLAI

13:30
13:50

VARIA: Psoriazis la vârsta adultului tânăr – un motiv de
îngrijorare în infecția SARS-COV-2?!
Cristina SAPANIUC, Georgiana-Alexandra LᾸCᾸTUŞU, Maia
PULBERE, Bogdan TARCᾸU, Laura GHEUCᾸ-SOLOVᾸSTRU,
Carmen MANCIUC
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13:50
14:10

VARIA: Imunosupresia NON-HIV la pacientul SARS-COV-2 –
Alexandra ROTARU, Maria OBREJA, Cristina SAPANIUC,
Georgiana Alexandra LᾸCᾸTUŞU, Carmen MANCIUC

14:10
14:30

SIMPOZION ALFASIGMA: Perspective asupra inflamației și
stresului oxidativ: de la teorie la practică
Sînziana LOVIN

14:30
14:30-- 15:20 PAUZĂ
15:20

SESIUNEA VI
Modulul

Rolul farmacistului în știință și practică
Moderatori: Lenuța PROFIRE, Oana CABA

15:20
15:40

Repere din istoricul farmaciei militare românești
Luminița AGOROAEI, Ioana-Cezara CABA, Doina ȘPAIUC,
Alexandra JITᾸREANU

15:40
16:05

SIMPOZION ANTIBIOTICE: Cicatrol – trecut, prezent și viitor
Mariana BĂIȚAN

16:05
16:35
Modulul

Cicatrol – de la istorie la perspective
Lenuța PROFIRE, Luminița AGOROAEI, Doina ȘPAIUC,
Mariana BᾸITAN, Dan CHIRVASᾸ, Tudor OIŢᾸ

16:35
17:05

Studiu reologic și de microstructrură pentru produse semisolide
Anca RUSU, Oana LUNGANU, Denis CUTCOVSCHI, Mariana
BᾸIȚAN, Nicoleta SARAFINCIANU

17:05
17:25

Farmacovigilența: o nouă misiune a farmacistului?
Gabriela TᾸTᾸRÂNGᾸ, Veronica BILD

17:25
17:45

Radiotoxicitatea
Luminița AGOROAEI, Alexandra JITᾸREANU, Ioana-Cezara
CABA

17:45
18:05

VARIA: Studiu privind sensibilitatea și rezistența la antibiotice
a principalilor agenți patogeni implicați în infecțiile urinare,
respiratorii și ale plăgilor, într-un eșantion de probe prelevate
din Bazinul Dornelor
Florentina COSTEA, Loredana Nicoleta COSTEA
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VINERI, 4 NOIEMBRIE 2022
Aula Spitalului Clinic Militar de Urgenţă Iaşi & Sala virtuală 2
SESIUNE PENTRU PSIHOLOGI

Modulul

Managementul incidentelor psihologice în mediul militar (I)
Moderatori: Constantin-Edmond CRACSNER, Iuliana
ZAVADOVSCHI

09:00
11:00

Managementul incidentelor psihologice în mediul militar –
workshop
Constantin-Edmond CRACSNER

11:00 11:00 - 13:00 PAUZĂ
13:00
13:00
14:20

Condiția psihologului în instituțiile militare – masă rotundă
Constantin-Edmond CRACSNER

14:20
15:10

Tulburările asociate traumei psihice și factorilor de stres în
condițiile pandemiei COVID-19
Irina IOANA, Constantin-Edmond CRACSNER

15:10
16:00

16:00
16:40

16:40
17:30

Modalităţi
psihosociale
de
exprimare
a
stresului
posttraumatic la personalul din structurile de siguranţă şi
ordine publică
Camelia SOPONARU, Iuliana ZAVADOVSCHI
Impactul psihologic al pierderilor cauzate de pandemia
COVID-19
Diana DODIȚĂ, Alina MACOVEI, Cristina BALDOVICI,
Loredana GHERASIM
Stres și debrifing la psihologii criminaliști
Ani Maria GHERGHEL

17:30 - 17:40 PAUZĂ

17:40
18:20

Particularităţi ale cazurilor de psihoterapie cu pacienţii din
domeniul apărării
Tudor-Ştefan ROTARU

18:20
19:00

Trauma vicariantă la personalul medical
Cornelia MĂIREAN, Mirabela Olivia PUNEI
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VINERI, 4 NOIEMBRIE 2022
Cercul Militar Iaşi (Casa Armatei Iaşi), Sala de Expoziții
LANSARE DE CARTE

“Amintiri din Marele Război” de Mihai ȘTEFᾸNESCU-GALAŢI
Editor Dr. Richard CONSTANTINESCU

12:00
12:30

“Răniți și ranițe. Chirurgia Marelui Război” de Mihai
ȘTEFᾸNESCU-GALAŢI
Editor Dr. Richard CONSTANTINESCU
“Inocența.Nuvele” de George BOGDAN
Editori Dr. Richard CONSTANTINESCU și Prof. Univ. Dr.
Beatrice IOAN
“Prezentare colecție de foi de observații digitalizată a
Bibliotecii Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași ”
Conf. Univ. Dr. Ioan MILICĂ
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SÂMBĂTĂ, 5 NOIEMBRIE 2022
Cercul Militar Iaşi (Casa Armatei Iaşi), Sala de Conferințe, et. 1 & Sală
Virtuală 1
SESIUNEA VII

Modulul

Bioingineria Medicală – soluţii pentru medicina militară
Moderator: Anca-Irina GALACTION, Dimitrie-Cristian FODOR

09:00
09:20

Începuturile tehnologiei protetice în Iași și viitorul tehnologiei
medicale în sistemul militar de sănătate
Dimitrie-Cristian FODOR, Neculai-Eugen SEGHEDIN

09:20
09:40

Sistem de recunoaștere și interpretare a comportamentului
uman utilizând semnale fiziologice
Oana-Isabela ȘTIRBU, Șerban-Teodor NICOLESCU, IoanaRaluca ADOCHIEI, Cosmin BᾸNICᾸ, Felix-Constantin
ADOCHIEI, Gabriela-Gladiola PETROIU

Modulul

09:40
10:00

Telemonitorizarea parametrilor fiziologici vitali ai militarilor
din câmpul tactic
Teofil URSACHE, Cristian ROTARIU, Gabriela-Gladiola
PETROIU

10:00
10:20

Managementul tehnologiei medicale – parte integrantă a
calității actului medical
Călin-Petru CORCIOVᾸ

10:20
10:40

Sistem inteligent de evacuare a civililor în caz de război sau
amenințări teroriste
Andrei GHEORGHIŢᾸ, Marius-Alexandru TURNEA

10:40
11:00

Bioinginerul militar – o necesitate în viaţa medicală militară
Anca-Irina GALACTION

11:00
11:20

VARIA: Logistica medicală:
medicale ROL 2
Marius-Cristian MITRUŢ

11:20 - 11:50 PAUZĂ
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formațiunii

Modulul

SÂMBĂTĂ, 5 NOIEMBRIE 2022
SESIUNEA VIII

Modulul

Etica medicală în situații de criză, război, dezastre și
calamități naturale
Moderatori: Liviu OPREA, Vlad PORUMB

11:50
12:20

Considerații privind etica medicală
Liviu OPREA

12:20
12:50

Considerații privind etica medicală în contextul conflictelor
armate-între valorile medicale și valorile militare
Bianca HANGANU, Irina Smaranda MANOILESCU, Beatrice
Gabriela IOAN

Modulul
Modulul

Metode şi tehnici de învăţare în format multimodal: offline,
online şi hibrid
Moderatori: Csaba KANTOR, Petre MELEŞTEU

12:50
13:10

Utilizarea tehnicilor de învăţare prin simulare: studiu de caz 1
Petre MELEŞTEU

13:10
13:30

Utilizarea tehnicilor de învăţare prin simulare: studiu de caz 2
Petre MELEŞTEU

13:30
13:50

Utilizarea tehnicilor de învăţare prin simulare: studiu de caz 3
Petre MELEŞTEU

13:50 - 14:20 PAUZĂ
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SÂMBĂTĂ, 5 NOIEMBRIE 2022
SESIUNEA IX

Modulul

14:20
Modulul
14:40
14:40 15:00

Afecţiuni dermatologice în mediul militar
Moderatori: Laura GHEUCᾸ–SOLOVᾸSTRU, Ioana IOSEP
Influenţa factorilor de mediu asupra tegumentului în
activitatea militară
Laura STᾸTESCU, Dan VÂŢᾸ, Alina STINCANU, Adriana
PᾸTRASCU, Alina Ioana HALIP, Corneliu DOBRE, Doiniţa
Temelie OLINICI, Dragoş Florin GHEUCᾸ-SOLOVᾸSTRU,
Bogdan Marian TARCᾸU, Mădălina MOCANU, Diana Gabriela
IOSEP, Laura GHEUCᾸ-SOLOVᾸSTRU

14:40
15:00

Provocări ale patologiei dermatologice în activitatea militară
Doiniţa Temelie OLINICI, Dan VÂŢᾸ, Alina STINCANU,
Adriana PᾸTRASCU, Alina Ioana HALIP, Corneliu DOBRE,
Laura STᾸTESCU, Dragoş Florin GHEUCᾸ-SOLOVᾸSTRU,
Bogdan Marian TARCᾸU, Mădălina MOCANU, Diana Gabriela
IOSEP, Laura GHEUCᾸ-SOLOVᾸSTRU

15:00
15:20

Calitatea vieţii pacientului cu afecţiuni dermatologice în
mediul militar
Bogdan Marian TARCᾸU, Dan VÂŢᾸ, Alina STINCANU,
Adriana PᾸTRASCU, Alina Ioana HALIP, Corneliu DOBRE,
Laura STᾸTESCU, Doiniţa Temelie OLINICI, Dragoş Florin
GHEUCᾸ-SOLOVᾸSTRU, Mădălina MOCANU, Diana Gabriela
IOSEP, Laura GHEUCᾸ-SOLOVᾸSTRU

15:20
15:40

Pyoderma Gangrenosum – dificultăţi de diagnostic şi
tratament – caz clinic
Diana Gabriela IOSEP, Bogdan-Ştefan MIHALACHE,
Luminiţa Dana IVAN, Ioana IOSEP, Aurelian-Corneliu
MORARU, Laura GHEUCᾸ-SOLOVᾸSTRU

11:20 11:50

PAUZĂ
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Modulul

Managementul incidentelor psihologice în mediul militar (II)
Moderatori: Constantin-Edmond CRACSNER, Dr. Iuliana
ZAVADOVSCHI

15:40
16:10

Impactul psihologic al misiunilor de lungă durată asupra
vieţii de familie a militarilor
Corina IORDACHE

16:10
16:40

Personalitățile anormale și deviația
Marius Daniel HAJA

16:40
17:20

Stresul la personalul din sistemul judiciar: factori de stres şi
posibilităţi de intervenţie psihologică
Daniela BULIGA

11:20 17:20
11:50
18:00

Provocări
profesionale ale cadrelor din penitenciar în
PAUZĂ
perioada pandemică
Carmen PARTENI

Închiderea Conferinţei

28

ZILELE SPITALULUI CLINIC
MILITAR DE URGENȚĂ
„DR. IACOB CZIHAC” IAȘI

190

ANI DE LA ÎNFIINŢARE

Medicina între teorie,
practică și organizare militară
Editori Coordonatori
Colonel Medic Dr. Aurelian-Corneliu MORARU
Conf. Univ. Dr. Mioara Calipsoana MATEI

Editura ETNA
ISBN 978-973-1985-87-9

VOLUM DE REZUMATE

Professional Congress Organizer

Zilele Spitalului Clinic Militar de Urgență “Dr. Iacob Czihac” Iași

03-05 Noiembrie 2022

ARS MEDICA-INTERFERENȚE METODOLOGICE ÎN DIAGNOSTICUL MEDICAL
DE AMBULATOR
Mălina CIUMAȘU-RÎMBU [1] Cristina MORARIU [1]

[1] Spitalul Clinic Militar de Urgență I.Czihac, Iași
Introducere: Cronobiologia este o stiință transdisciplinară care se ocupă cu studiul
ritmurilor biologice. Premiul Nobel a fost acordat în 2017 oamenilor de știință care au
descoperit mecanismele moleculare de control ale ritmurilor biologice. Medicina
tradițională chineză, cu o vechime de cel puțin 2300 ani și a cărei atestare scrisă
datează din secolul 3 î.e.n prin Tratatul de medicină internă a Împăratului Galben
cunoaște și utilizează criterii cronobiologice pentru diagnosticul patologiei de organ
confirmate prin cercetări științifice moderne.
Material și metode: Se prezintă un studiu de caz al unui angajat militar, ilustrativ din
perspectiva utilității criteriilor cronobiologice în diagnosticul de ambulator în cazuri
paucisimptomatice, angajat cu modificări repetate ale parametrilor cardiovasculari
nesemnificative din punctul de vedere al cardiologului curant dar care se dovedesc a fi
cu rol important de sentinelă a unei patologii tumorale la un alt organ, la distanță
pentru care angajatul nu prezenta nici un fel de simptomatologie.
Rezultate: Investigația imagistică țintită către organul indicat de criteriile
cronobiologice de diagnostic din medicina tradițională chineză a făcut posibil
diagnosticul precoce al unei patologii tumorale .
Concluzii: Cunoașterea și utilizarea unor aspecte cronobiologice din metodologia
medicinii tradiționale chineze confirmate prin cercetări științifice moderne poate fi
extrem de utilă în diagnosticul precoce al unor patologii importante, mai ales în cazuri
paucisimptomatice în condițiile evaluării medicale periodice preventive și nu numai.
Cuvinte cheie: cronobiologie, orar, organe, simptome, sentinelă
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BIOINGINERUL MILITAR – O NECESITATE ÎN VIAŢA MEDICALĂ MILITARĂ
Anca-Irina GALACTION [1]

[1] Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, Facultatea de Bioinginerie
Medicală

Abstract – In contextul ȋn care Strategia militară a României se discută pe termen
mediu și lung, ȋn care obiectivele iau ȋn considerare dezvoltarea facilităților medicale,
a capabilităților medicale operaționale, precum și necesitatea adaptării sistemului
medical militar, Bioingineria medicală poate reprezenta o soluție care să contribuie la
un sistem logistic integrat, coerent și versatil. O bază de ȋnvățământ modernă este
asigurată de către Facultatea de Bioinginerie Medicală din cadrul Universității de
Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași. Astfel, ȋn mod curent, sunt abordate
teme referitoare la asigurarea infrastructurii și mentenanței echipamentelor
medicale și de laborator, tehnologii de comunicații și informatică, telemonitorizare și
telemedicină, micro și nanotehnologii medicale, analize clinice, asigurarea calității
prin GMP și GLP, ȋn laboratoare de specialitate. Noțiuni referitoare la Dispozitive
medicale pentru diagnostic și terapie, bazate pe discipline preclinice și clinice,
ȋmpreună cu legislație și etică biomedicală contribuie la completarea unei pregătiri
corespunzătoare domeniului de Stiințe Inginerești Aplicate ȋn medicină, inclusiv ȋn
medicina militară. Se relevă astfel, evident, corelarea unui ȋnvățământ de bioinginerie
cu medicina militară actuală.
Cuvinte cheie – Bioinginer, ȋnvățământ militar.
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BURNOUT ÎN SISTEMUL MEDICAL DE URGENȚĂ
Anca HĂISAN [1, 2], Cornelia MĂIREAN [3], Diana CIMPOEȘU [1, 2],

[1] UPU-SMURD Spital Sf. Spiridon Iași
[2] UMF Grigore T Popa Iași
[3] Facultatea de Psihologie, Universitatea Al. I. Cuza, Iași

Introducere: Personalul medical implicat în asistența medicală de urgență este
constant supus unor presiuni psiho-emoționale generate de specificul activității
medicale, de interacțiunea directă cu mediul de proveniență al pacienților și cu
rudele acestora. Pandemia Covid a exacerbat acest aspect, iar atunci când au apărut
strategii de adaptare, de coping , un nou trigger- izbucnirea conflictului armat rusoucrainean, a dezechilibrat balanța psihologică a lucrătorilor din prima linie medicală.
Metodă: Un chestionar cu 84 de itemi, care a analizat starea generală de sănătate,
temerile percepute, anxietatea și satisfacția profesională, a fost conceput, validat și
aplicat personalului medical din serviciile de urgență din regiunea de nord-est a
Romaniei, după declanșarea razboiului , în timpul exodului de refugiați ucrainieni.
Studiul a respectat normele de etică și confidențialitate conforme Declarației de la
Helsinki. Interviul a fost diseminat printr-o platformă digitală, iar respondenții, 374 de
cadre medicale, medici și asistenți, au răspuns anonim. Prelucrarea statistică a
datelor a generat mai multe rezultate, respectiv, genul masculin al respondenților a
fost asociat cu un nivel mai scăzut de anxietate și teama de război. Rezidenții
reprezintă categoria cu nivel de anxietate ridicat. Vechimea în muncă este invers
corelată cu anxietatea. Asistenții medicali au cea mai mare stare de bine.
Conflictul armat contemporan declanșează teamă legată de siguranța familiei,
sănătate, riscuri economice, iar 40% dintre intervievați afirmă că se simt permanent
tensionați.
Concluzii: Se impun strategii de monitorizare și gestionare a tulburărilor de stres
postraumatic în rândul personalului medical care asigură asistența medicală de
urgență.
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CICATROL – DE LA ISTORIE LA PERSPECTIVE
Lenuța PROFIRE, Luminița AGOROAEI, Doina ȘPAIUC, Mariana BĂITAN, Dan
CHIRVASĂ, Tudor OIȚĂ

Abstract
Cicatrolul este cunoscut drept medicamentul minune, care a salvat și cu siguranță va
salva multe vieți. Cicatrolul este legat de numele reputatului Farmacist Dr. Nicolae
Oită, o personalitate remarcabilă a cercetării farmaceutice românești. După
absolvirea Facultății de Farmacie, proaspătul farmacist și-a început activitatea în anul
1963 la Spitalul Militar din Iași, unde a activat peste 30 de ani. Farmacistul Nicolae Oită
a fost fascinat de cercetare și a sintetizat numeroase substanțe farmaceutice, care
ulterior au stat la baza unor formulări miraculoase. Nicolae Oiță este deținătorul a
peste 100 de brevete de invenție, printre acestea numărându-se și Cicatrolul. La
dezvoltarea acestui medicament a contribuit substațial și corpul academic al
Facultății de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T.
Popa” din Iași, rezultatul acestei colaborări concretizându-se într-un brevet național.
Formula sa salvatoare, descoperită la începutul anilor ’80, se bazează pe o substanță
cu acțiune antimicrobiană (sulfadiazina argentică) și o bază de unguent cu rol
absorbant și regenerant tisular (bentonita). Imediat după evidențierea beneficiilor
teapeutice, în special în tratamentul arsurilor, acest medicament a devenit o
alternativă la fel de eficiență și sigură, dar mult mai ieftină, la un produs străin, dar
foarte scump, pe care pacienții nu și-l puteau permite să-l cumpere. Deși valoarea sa
terapeutică era de necontestat, dovadă fiind vindecările miraculoase ale unor cazuri
pe care terapia existentă la acel moment nu le dădea șanse de rezolvare, Cicatrolul
nu a beneficit de recunoașterea pe care ar fi meritat-o. Compania Antibiotice SA,
preocupată fiind de valorificarea rezultatelor cercetării românești, a întreprins o serie
de inițiative pentru valorificarea potențialului terapeutic al formulării de bază a
Cicatrolului, adăugând noi cercetări impuse de recentele descoperiri în domeniul
tehnologiei farmaceutice, reușind astfel să valorifice la nivel național acest
medicament. Chiar dacă drumul acestui medicament a fost unul lung și destul de
sinuos, marcat de neajunsurile unei perioade nefavorabile recunoașterii cercetării
românești, este important de remarcat implicarea unor profesioniști de excepție, care
ș-au pus necondiționat în slujba pacientului.
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CONSIDERAȚII PRIVIND ETICA MEDICALĂ ÎN CONTEXTUL CONFLICTELOR
ARMATE- ÎNTRE VALORILE MEDICALE ȘI VALORILE MILITARE
Bianca HANGANU [1], Irina Smaranda MANOILESCU [1], Beatrice Gabriela IOAN [1]
[1] Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iași

Introducere: Practica medicală este însoțită deseori de dileme etice, precum
administrarea
echitabilă
a
resurselor,
limitele
confidențialității
și
ale
consimțământului pacientului, maximizarea beneficiilor și limitarea riscurilor.
Conflictele armate schimbă cadrul medical obișnuit și îl pot plasa pe medic în fața
unor noi dileme privind activitatea sa profesională.
Metode: Autorii au analizat bazele de date internaționale folosind cuvinte de căutare
specifice, pentru a identifica studiile care au analizat situațiile dilematice cu care se
pot confrunta medicii care își desfășoară activitatea în zone de conflict armat, precum
și principiile care pot fi urmate pentru soluționarea acestor situații.
Rezultate: Dilemele etice cu care se pot confrunta medicii în zone de conflict armat
vizează atât tratarea propriilor soldați, cât și a celor din armatele inamicilor, și pot
include: respectarea consimțământului (ex.: medicația aflată în cercetare), urmărirea
beneficiului (ex.: beneficiul colectiv versus beneficiul individual), respectarea
confidențialității (ex.: denunțarea inamicului), utilizarea echitabilă resurselor limitate
(ex.: soldați versus civili, propriii soldați versus soldații inamici), dreptul la îngrijire
medicală (ex.: în funcție de statutul pacientului- inamic sau nu și în funcție de
capacitățile de luptă ale propriilor soldați- răniți grav sau nu).
Concluzii: Deși se suprapun parțial cu situațiile dilematice din timp de pace, dilemele
etice din timp de război capătă noi sensuri, existând riscul apariției unui conflict între
valorile medicale și valorile militare. Pentru a lua cele mai bune decizii în timpul cel
mai scurt, medicii trebuie să cunoască aceste situații, precum și principiile care pot fi
urmate pentru îndeplinirea cu succes a acestui demers.
Cuvinte cheie: dileme etice, medic, pacient, consimțământ, confidențialitate, conflict
armat
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CPET – O NECESITATE ÎN TESTAREA CADRELOR MILITARE ACTIVE?
Maura - Gabriela FELEA [1], Petre-Augustin CRIVOI [2]

[1] Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, România
[2] Centrul Medical Preventis, Iași, România

Introducere: Testarea cardiopulmonară de efort (CPET), examen cheie în cardiologie
pentru diagnosticul bolii coronariene la subiecții asimptomatici cu risc cardiovascular
moderat, este standardul de aur în evaluarea capacității funcționale cardiorespiratorii
pe baza analizei consumului maxim de oxigen și a diverșilor parametri ventilatori.
Ghidurile Societăților de Cardiologie au extins recomandarea evaluării prin CPET către
categoria de persoane care exercită o profesie riscantă (de exemplu: pompieri, militari,
polițiști, piloți etc.) sau care doresc să înceapă o activitate fizică intensă (> 6 METs).
Obiectivele au inclus investigarea limitărilor în performanţă şi evaluarea capacității de
anduranță la cadrele militare active.
Metode: CPET a fost realizat cu ajutorul unui cicloergometru în perioada septembrie –
noiembrie 2021. Persoanele investigate (11) au fost cadre militare active, de sex
masculin, cu vârsta de 30±4,6 ani, asimptomatice sau prezentând variate simptome
cardiorespiratorii.
Participanții erau incluși în programe de pregătire fizică militară de cinci ori pe
săptămână, cu o durată de 60 de minute per sesiune. Înainte de evaluarea CPET, au
fost informați privind investigațiile, indicațiile și riscurile, s-a obținut consimțământul
informat şi ulterior au fost evaluați clinic, antropometric, prin electrocardiogramă de
repaus, teste de laborator și spirometrie, prin testele scăriței și Wingate.
Rezultate: S-a înregistrat o ușoară scădere în forma fizică a cadrelor militare active
investigate, odată cu creșterea vârstei. Nivelul mediu de capacitate aerobă a fost
estimat la 35,73 ± 6,3 VO2max (ml/kg/min). Pragul anaerob și punctul de compensare
respiratorie au fost influențate de vârstă, compoziția corporală și nivelul de
performanță.
Concluzii: CPET oferă informații individualizate, net superioare evaluărilor de repaus,
despre cauza simptomelor cardiorespiratorii, despre rezerva cardiopulmonară la efort
și nivelul de performanță.
Din punct de vedere militar, standardul de fitness promovează pregătirea fizică
asociată unui stil de viață activ, riscul scăzut de traumatism și o pregătire optimizată
pentru creșterea sau menținerea capacităţii de desfășurare a profesiei.
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DISFUNCŢIA ENDOTELIALĂ ȘI COVID 19 - DE LA FIZIOLOGIE LA COMPLICAŢII
Andreea CLIM [1], Alin Constantin PÎNZARIU [1], Minela Aida MĂRĂNDUCĂ [1,2], Nicoleta
DIMA [1,2], Ionuț TUDORANCEA [1,2], Dragomir Nicolae ȘERBAN [1], Ionela Lăcrămioara
ȘERBAN [1]
[1] Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, România - Departamentul
Științe Morfo-Funcționale II
[2] Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon“, Iaşi, România

Introducere: Pandemia determinată de infecția cu SARS-CoV-2 a generat numeroase
decese și controverse la nivel mondial. De la inceputul pandemiei s-au remarcat
complicatii importante asupra sistemului respirator și cardiovascular, atât la pacienții
cu, dar și la cei fără afectare cardiovasculară preexistentă.
Endoteliul vascular are un rol esențial în menținerea echilibrului între factorii
vasodilatatori și vasoconstrictori, precum și a unui status antitrombotic, antiinflamator
și antiproliferativ.
Material şi metodă: In situații patologice, în prezența factorilor de risc, endoteliul
poate facilita inflamația, tromboza, vasoconstricția și ulterior ateroscleroza. În acest
context, funcția endotelială reprezintă un element fiziopatologic important, de
aparare a organismului, cu numeroase implicații în diferite procese patologice, ce
contribuie la dezvoltarea, progresia și expresia clinică a aterosclerozei. În cazul
pacienţilor diagnosticați cu SARS-COV2, disfuncția endotelială și activitatea procoagulantă poate fi determinată prin două mecanisme: din cauza stresului oxidativ și
a inflamației sistemice.
Rezultate: Disfuncția endotelială reprezintă mecanismul central al afectării vasculare
sistemice care apare în cazul pacienților infectați cu SARS-CoV-2. Acesta se fixează pe
receptorii enzimei de conversie a angiotensinei de tip 2 (ECA2), care sunt prezenți pe
suprafața celulelor endoteliale, ce determină inițierea unor procese pro-inflamatorii și
pro-trombotice. Asocierea hipoxiei sistemice favorizează efectele pro-fibrotice, proinflamatorii și în final generând afectare tisulară ireversibilă.
Concluzii: Având în vedere complexitatea epidemiologică, clinică și terapeutică,
asocierea patologiei cardiovasculare infecției cu SARS-CoV-2 reprezintă o continuă
provocare terapeutică pentru echipa medicală, din cauza mecanismelor fiziopatologie
implicate, simptomatologiei clinice diverse, uneori asimptomatice, a complicațiilor
sistemice variate ce necesită o abordare complexă în cadrul unei echipe
multidisciplinare.
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DR. IACOB CZIHAC - FONDATOR AL ȘTIINȚELOR NATURALE ÎN ŢĂRILE
ROMÂNE.
Ioan MILICĂ

Publicat în 1837, la Iași, în Tipografia Albinei, volumul intitulat Istoria naturală, apărut
sub semnătura medicului Iacob Czihac (Cihac), marchează, prin caracterul de
pionierat al lucrării, introducerea în Țările Române a modelului taxonomic linnean. În
etapa anterioară, prin câțiva reprezentanți ai Școlii Ardelene, modelul inițiat și
dezvoltat de Carl Linné fusese adoptat în lucrările de istorie naturală publicate între
sfârșitul veacului al XVIII-lea și primele două decenii ale secolului al XIX-lea. Prin
publicarea Istoriei naturale, dr. Czihac reușește performanța de aduce în atenția
publicului educat o lucrare cu triplă valență : manual cu profil savant, sinteză a ideilor
novatoare ale timpului și lucrare destinată elitei intelectuale a timpului. Prin stil,
lucrarea popularizează, în cultura autohtonă, un stil elevat și concis, ce va urmat și de
alte lucrări, precum Flora Moldavica (1841-1842) a dr. Iosif Szabo.
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ETIOPATOGENIA ENDOFTALMITELOR EXOGENE
Vlad Constantin DONICA [2], Marius GIURGICᾸ [2], Camelia Margareta BOGDᾸNICI [1,2]

[1] Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, România
[2] Clinica I Oftalmologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, Iași, România

Introducere: Endoftalmita reprezintă o inflamație oculară severă apărută în urma
infecției structurilor intraoculare ce poate determina pierderea ireversibilă a funcției
vizuale. Endoftalmitele exogene apar datorită capacității agentului patogen de a
inocula în mod direct structurile globului ocular.
Material și metodă: Această lucrare va prezenta etiopatogenia, conduita terapeutică și
evoluția pacienților ce s-au adresat departamentului de chirurgie vitreo retiniană din
Clinica I Oftalmologie în cadrul spitalului “Sf. Spiridon” Iași, cu diagnosticul de
endoftalmită exogenă în perioada 1.10.2021- 1.10.2022.
Rezultate: În lipsa tratamentului, prognosticul acestor pacienți este negativ, dar
vitrectomia prin pars plana asociată cu injecții intravitreene cu antibiotice reprezintă
tratamentul de elecție care instituit precoce ar putea salva ochiul pacientului.
Concluzii: Endoftalmita exogenă reprezintă o urgență medicală oftalmologică ce
necesită instituirea unor măsuri imediate. Recunoașterea acestei patologii și adresarea
în prima faza către medicul oftalmolog pot fi principalii factori ce vor influența
prognosticului vital și vizual al pacienților.
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EVOLUŢIA CIRCULAŢIEI DE AGENŢI PATOGENI CU POTENŢIAL
NOSOCOMIAL ÎN SPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENŢĂ „DR IACOB
CZIHAC” IAŞI, ÎN PERIOADA PREPANDEMICĂ ŞI PANDEMICĂ
Mioara MATEI [1, 2], Nelea INCULEȚ [2], Aurelian-Corneliu MORARU [1], Anca Maria
ADAVIDOAIEI [1], Marcel IFRIM [1], Alina Mihaela MANOLE [2], Doina AZOICĂI [2]
[1] Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr Iacob Czihac” Iaşi
[2] Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, Disciplina de Asistenţa Primară
a Stării de Sănătate şi Epidemiologie

Introducere: Circulaţia de agenţi patogeni cu potenţial nosocomial în unităţile
sanitare este strâns dependentă de factori de risc care ţin de pacienţi, de personalul
medico-sanitar, dar şi de mediul de spital. Dintre aceştia se vor selecta agenţii cauzali
ai Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale (IAAM), astfel cunoaşterea evoluţiei acestor
tulpini constituie primul pas în limitarea şi controlul acestei patologii.
În contextul evoluţiei pandemiei de infecţie cu SARS-CoV-2, studiul nostru îşi propune
analizarea evoluţiei circulaţiei de tulpini cu potenţial nosocomial în perioada
prepandemică şi pandemică.
Material şi metode: Datele pentru efectuarea studiului descriptiv au fost colectate din
registrele Compartimentului pentru Prevenirea Infecţiilor Asociate Asistenţei
Medicale, din buletinele de analiză privind agenţii patogeni identificaţi la pacienţii
care s-au adresat spitalului nostru şi din antibiogramele furnizate de Laboratorul de
analize medicale, în perioada 2017-2022. Informaţiile colectate au fost introduse în
baze de date Excel care au fost prelucrate statistic.
Rezultate: În perioada prepandemică s-a înregistrat o medie de 224 tulpini patogene
cu potenţial nosocomial circulante/ an spre deosebire de cea pandemică, în care
media a fost de 121,2/ an. Dacă în perioada prepandemică, prima poziţie era ocupată
de Staphylococcus aureus (27,4%), urmat de Escherichia coli (18,8%), în perioada
pandemică, Escherichia coli (33%) a fost patogenul cel mai frecvent identificat, urmat
de Staphylococcus aureus (30%).
Pe următoarele 2 poziţii, în ambele perioade s-au situat Klebsiella spp. şi
Pseudomonas aeruginosa. Pentru ambele perioade, cele mai multe tulpini au fost
identificate în secţiile Chirurgie şi Dermatovenerologie.
Concluzii: Rezultatele obţinute la acest moment arată o tendinţă descendentă pentru
tulpinile cu potenţial nosocomial circulante în spital şi constituie baza pentru
elaborarea ghidului de utilizare a antibioticelor în spitalul nostru, dar şi o posibilă
contribuţie la fundamentarea ghidurilor regionale/ naţionale pentru utilizarea corectă
a antibioticelor.
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EXPERIENŢA SPITALULUI CLINIC MILITAR DE URGENŢĂ „DR. IACOB
CZIHAC” IAŞI ÎN CAMPANIA DE VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19 – ÎNTRE
TEORIE, PRACTICĂ MEDICALĂ ŞI ORGANIZARE MILITARĂ
Mioara MATEI [1, 2], Corina ROTARU [1], Angela DONICA [1], Bogdan MERTICARIU [1, 2],
Ioana VAIDA [2], Dragoş SĂVESCU [2], Dragoş MIHALACHI [2], Aurelian-Corneliu
MORARU [1]
[1] Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr Iacob Czihac” Iaşi
[2] Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, Disciplina de Asistenţa Primară
a Stării de Sănătate şi Epidemiologie

Introducere: Pandemia COVID-19 a apărut pe fondul unei acoperiri vaccinale din ce în
ce mai scăzute la nivel global şi pe fondul refuzului vaccinării de către părinţi, mai ales
în ţările dezvoltate. Deşi vaccinarea a constituit strategia cheie de luptă împotriva
infecţiei cu SARS-CoV-2 pe perioada evoluţiei pandemiei amintite, eficacitatea
campaniei de vaccinare a fost afectată de acceptabilitatea populaţiei.
Material şi metode: Datele pentru realizarea studiului descriptiv au fost culese din
raportările făcute de către Centrul de Vaccinare al Spitalului Clinic Militar de Urgenţă
„Dr. Iacob Czihac” Iaşi (SMUIS), din informările primite de către coordonatorul
Centrului de Vaccinare şi din formularele completate la momentul vaccinării, în
perioada 4 ianuarie 2021 – 30 iunie 2022.
Rezultate: În perioada amintită, în SMUIS au fost vaccinate 29.988 persoane. Pentru
personalul angajat al SMUIS au fost administrate 703 doze, pentru personalul angajat
al unor structuri militarizate au fost utilizate 2.112 doze, iar pentru populaţie, 27.173
doze. Într-un eşantion de 5.000 de vaccinări administrate în SMUIS, 449 doze (9%) au
fost la persoane alergice, 1.961 (39,2%) la persoane cu comorbidităţi şi 1.170 (23,4%) la
persoane din mediul rural.
Concluzii: Impactul psihologic al vaccinării anti-COVID a făcut din această campanie o
provocare atât pentru populaţia care trebuia vaccinată, cât şi pentru cadrele medicale
cărora li s-a încredinţat misiunea de vaccinare. Dar între ordin şi practică medicală,
experienţele ambelor categorii au contribuit la aducerea sub control a fenomenului
epidemiologic.
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FARMACOVIGILENȚA: O NOUĂ MISIUNE A FARMACISTULUI?
Gabriela TĂTĂRÎNGĂ [1], Veronica BILD [1]

[1] Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Iași
1]
Când vorbim despre medicamente, vorbim despre farmacist ca și profesionist in
domeniul sănătății care trebuie să cunoască acțiunea terapeutică dar și efectele
adverse ale medicamentelor a căror identificare este tot în beneficiul pacientului.
Problemele de siguranță ale medicamentului influențează calitatea vieții, pun
presiune asupra sănătății populației și, nu în ultimul rând asupra costurilor sistemelor
de sănătate; de aceea, intervenția farmacistului in activitatea de farmacovigilență este
de o importanta majoră.
ANMDM este autoritatea naţională care operează sistemul de farmacovigilenţă pentru
a colecta informaţiile care sunt utile pentru monitorizarea medicamentelor de uz
uman, incluzând informaţiile referitoare la reacţiile adverse suspectate care apar din
folosirea medicamentului în acord cu termenii APP, dar și în afara termenilor APP.
Monitorizarea profilului de siguranţă a unui medicament continuă şi post-autorizare,
când pot fi descrise reacţii adverse neobservate anterior sau a căror frecvență se
modifică. Colectarea sistematică a reacţiilor adverse se face prin sistemul de raportare
spontană care are la bază raportarea reacţiilor adverse suspectate în timpul practicii
clinice.
Problemele de siguranță ale unui medicament ar trebui să preocupe tot mai mult
farmacistul practician care este capabil să evalueze critic o informație despre
medicament, să stabilească dacă profilului de siguranță al unui produs farmaceutic
este potrivit unui anumit pacient, mai ales dacă ținem cont ca multe medicamente se
eliberează fără prescripţie medicală.
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HIDROGELURI CONŢINÂND NANOPARTICULE DE OXID DE ZINC CU
POTENŢIAL EFECT ANTIMICROBIAN
Daniela-Luminiţa ICHIM [1], Delia Mihaela RAȚĂ [2]

[1] Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Iacob Czihac" Iaşi
[2] Universitatea Apollonia din Iaşi
1]
Introducere: Hidrogelurile pot fi o alternativă promiţătoare, printre diferitele sisteme
de administrare a medicamentelor, datorită multiplelor avantaje: non-toxicitate,
biocompatibilitate, biodegrabilitate, grad crescut de flexibilitate similar ţesutului
natural.
Scopul studiului: a optimiza un nou biomaterial compozit sub formă de hidrogel, pe
bază de chitosan şi alcool polivinilic, în care sunt încorporate nanoparticule de argint
acoperite cu un biopolimer, respectiv nanoparticule de zinc, inclusiv din punct de
vedere al acţiunii antimicrobiene.
Materiale şi metodă: Materiale utilizate: chitosan, alcool polivinilic, glutaraldehidă,
nanoparticule de oxid de zinc, nanoparticule de argint.
Tuplini de referinţă: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,
Pseudomonas aeruginosa.
Activitatea antimicrobiană a hidrogelurilor obţinute a fost evaluată prin metoda
difuziei în agar.
Rezultate: Pe măsură ce creşte concentraţia nanoparticulelor de oxid de zinc, creşte şi
diametrul zonei de inhibiţie, în cazul tulpinilor S.aureus şi E.coli. Nicio probă de
hidrogel nu a prezentat activitate antimicrobiană asupra tulpinii P.aeruginosa.
Creşterea cantităţii de nanoparticule de argint din hidrogelurile testate a condus la
îmbunătăţirea activităţii antimicrobiene în cazul S.aureus. Hidrogelurile testate nu au
prezentat activitate antimicrobiană asupra tulpinii E.coli.
Concluzii:
1. Hidrogelurile testate conţinând nanoparticule de oxid de zinc au avut activitate
antimicrobiană pe tulpinile de S.aureus, E.coli şi K.pneumoniae.
2. Hidorgelurile conţinând nanoparticule de argint au manifestat activitate
antimicrobiană asupra tulpinii de S.aureus.
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IMPACTUL PSIHOLOGIC AL MISIUNILOR DE LUNGĂ DURATĂ ASUPRA VIEȚII DE
FAMILIE A MILITARILOR
Locotenent psiholog principal Corina IORDACHI [1]

[1] Unitatea Militară 01175 Iași

Lucrarea de față își propune să analizeze, mai ales prin prisma experienței de psiholog
militar, impactul profesiei militare asupra vieții de familie. Provocările vieții de militar
sunt numeroase, familiile militarilor știu faptul că sunt diferite, că au un statut special
că adaptarea la cerințele vieții militare necesită angajament, implicare, toleranță și
competență, calități pe care multe familii obișnuite nu trebuie să le demonstreze
niciodată. Acest statut devine parte din identitatea lor, una provocatoare la care
trebuie să se adapteze zi de zi. Una din cele mai provocatoare experiențe ale vieții de
militar este participarea la o misiune de lungă durată în afara statului roman. Deși
familiile așteaptă aceste misiuni, le doresc, sunt pregătiți să le întâmpine, acestea tot
creează dificultăți. Familiile care se adaptează cu succes și învață să gestioneze fazele
acestui proces psihologic devin mai puternice și mai unite.
Experiența de psiholog militar, pus în situația de a răspunde nevoilor militarilor și a
familiilor lor privind dificultățile pe care le-au întâmpinat cu ocazia dislocării sau mult
timp după dislocare m-au făcut să abordez și să sintetizez câteva aspecte de interes
legate de această provocare.
Dislocarea – reprezintă un proces psihologic complex care se poate întinde pe o
perioadă de timp variabilă, de la câteva săptămâni la câteva luni, timp în care familiile
militarilor trec prin etape diferite cu încărcături emoționale semnificative atât pentru
militarul care va pleca în misiune, cât și pentru membrii familiilor rămase acasă care
trebuie să facă față fricii de a nu-l pierde sau că acesta ar putea să se întoarcă cu
probleme de sănătate grave. Perioada de separare aduce pe lângă problemele de
ordin practic, de responsabilități noi și schimbări în relațiile afective dintre membri
familiei. De multe ori redefinirea rolurilor în familie nu este conștientizată și sarcinile
sunt preluate fără a fi negociate sau discutate în prealabil. Rutina familiei se modifică
dramatic iar separarea afectează inevitabil pe toți membrii familiei, de aceea este
importantă pregătirea militarului dar și a familiei înainte de dislocarea militarilor.
Impactul dislocării asupra vieții de familie a militarilor. Implicațiile participării la o
misiune de lungă durată se poate observa atât asupra vieții de cuplu cât și asupra
copiilor. Stresul de separare este generat de o varietate de sentimente, cum ar fi
dragostea pentru partener, preocuparea pentru viața celuilalt, neliniștea, teama de
cum se vor descurca singuri, dar și probleme de comunicare, de sănătate, medicale,
etc.
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Un aspect important care trebuie adus în discuție în perioada de pregătire a
misiunii îl reprezintă impactul afectiv al separării asupra copiilor și a modului cum
trebuie procedat cu aceștia în funcție de posibilitățile lor de înțelegere potrivit
etapei lor de dezvoltare.
Rolul psihologului militar în îmbunătățirea suportului familial. Implicarea
psihologului este benefică în toate etapele dislocării: pre-dislocarea, prima etapă a
dislocării, stabilizarea, anticiparea revenirii și etapa post-misiune. Fiecare etapă
amintită are provocări specifice, militarii dar și liderii pot fi pregătiți pentru
cunoașterea tuturor etapelor ceea ce poate avea un impact pozitiv asupra
stabilității familiei militarului dar și pentru gestionarea stresului pe parcursul
misiunii.
Bibliografie
1.
David, D. (2012), Tratat de psihoterapii cognitive și comportamentale, Editura
Polirom Iași.
2. Holdevici, I., (2009) Tratat de psihoterapie cognitiv-comportamentală, Editura
Trei.
3.Marineanu, V. coord. (2015), Manual pentru pregătirea psihologică și controlul
stresuluioperational, București: Centrul tehnic-editorial al armatei.
4.
Marineanu, V. coord. (2022), Ghid de pregătire psihologică a liderilor militari,
București: Centrul tehnic-editorial al armatei.
5.
Ordin nr. M110 din 07 iunie 2021 al ministrului apărării naționale pentru
aprobarea Instrucțiunilor privind asistența psihologică în Armata României.
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IMPACTUL PSIHOLOGIC AL PIERDERILOR CAUZATE DE PANDEMIA COVID-19
L. DIACONU-GHERASIM

Introducere: Pe parcursul pandemiei COVID-19, oamenii au suferit diverse pierderi,
precum decesul unui membru al familiei sau al unei persoane dragi, pierderea locului
de muncă ori a unui important eveniment de viață, pierderi ce au avut un impact
negativ asupra sănătății mintale a oamenilor, cauzând distres psihologic, manifestat
sub forma anxietății, depresiei și a nivelurilor ridicate de stres. Lucrarea de față a avut
drept obiectiv studierea relației dintre pierderile cauzate de pandemia COVID-19 si
impactul perceput al acestora, găsirea sensului și distresul psihologic.
Metodologie: Pentru verificarea ipotezelor propuse, am realizat o cercetare la care au
participat 323 studenți (86.7% gen feminin, Mage = 25.60) din cadrul Facultății de
Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași.
Respondenții au completat instrumente de evaluare psihologică vizând aspecte
precum pierderile suferite din cauza pandemiei COVID-19, impactul perceput al
acestora, găsirea sensului in viata si distresului psihologic.
Rezultate: Impactul perceput al pierderilor cauzate de COVID-19 s-a asociat
semnificativ și negativ cu găsirea sensului și semnificativ pozitiv cu distresul psihologic,
ceea ce indică faptul că participanții care au perceput un impact mai ridicat al
pierderilor cauzate de pandemia COVID-19 au experimentat niveluri mai ridicate de
depresie, anxietate și stres și au avut reușit să găsească un sens al pierderilor trăite întro mai mică măsură. De asemenea, găsirea sensului a corelat semnificativ și negativ cu
distresul psihologic, participanții care au reușit într-o mai mare măsură să găsească un
sens al pierderilor trăite având niveluri mai scăzute de distres. Găsirea sensului a
mediat relația dintre impactul perceput al pierderilor suferite și distresul psihologic.
Astfel, participanții care au perceput un impact mai ridicat al pierderilor asociate
pandemiei COVID-19 au găsit de asemenea într-o mai mare măsură un sens al acestor
pierderi, care mai departe a dus la niveluri mai scăzute ale distresului psihologic.
Concluzii: Având în vedere faptul că rezultatele obținute indica rolul mediator al găsirii
sensului în relația dintre impactul pierderilor suferite în contextul pandemiei COVID-19
și distresul psihologic, specialiștii din domeniul sănătății mintale ar putea elabora
intervenții pentru diminuarea distresului resimțit în urma pierderilor suferite prin
integrarea găsirii sensului.
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IMUNOSUPRESIA NON-HIV LA PACIENTUL SARS-COV-2
Alexandra ROTARU [1], Maria OBREJA [1,2], Cristina SAPANIUC [1,2], Alexandra
Georgiana LACATUSU [1], Carmen MANCIUC [1,2]

[1] Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva", Iasi
[2] Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa", Iasi

Introducere: Pandemia SARS-CoV-2 a afectat in egala masura pacientii
imunocompetenti, imunodeprimati HIV si non-HIV din varii motive.
Metode: Prezentam cazul unui pacient de sex masculin, cunoscut in antecedente cu
leucemie limfatica cronica care se prezinta in a 6-a zi de evolutie a bolii pentru tuse
productiva, frisoane, transpiratii profuze si astenie fizica marcata.
Rezultate: Pacient in varsta de 71 ani, cadru militar, vaccinat anti-SARS-CoV-2 (3 doze
Moderna), cunoscut in antecedente cu importanta patologie cardiovasculara si
hematologica, declara debutul simptomatologiei de aproximativ 6 zile prin tuse
productiva, frisoane, transpiratii profuze si astenie fizica marcata. La internare
pacientul este cu stare generala discret influentata, constient, cooperant, afebril, stabil
hemodinamic (TA= 113/75 mmHg, FC=78 bpm) si respirator SpO2= 96% aa, abdomen
mobil cu respiratia, depresibil, nedureros spontan si la palpare, tranzit intestinal si
mictiuni fiziologice, fara semne de iritatie meningiana.
Paraclinic se deceleaza leucocitoza, limfocitoza, neutropenie si sindrom biologic
inflamator. Radiografia toracica deceleaza un discret infiltrat interstitial difuz bilateral,
mai evident bazal drept si in 1/3 hemitorace stang, in rest normal radiologic. Pe
parcursul internarii prezinta sindrom febril, starea clinica se degradeaza cu scaderea
SpO2 si cresterea necesarului de O2, motiv pentru care este transferat pe sectia de
Terapie Intensiva. In TI are o evolutie stationara, necesitand suport ventilator in mod
CPAP.
Concluzie: Terenul imunodeprimat reprezinta mediul oportun pentru dezvoltarea
unei forme severe de infectie SARS-CoV-2. In cazul pacientilor cu leucemie limfatica
cronica riscul creste cu varsta si administrarea chimio-imunoterapiei.

40

46

www.zilelepsihiatriei.ro

Zilele Spitalului Clinic Militar de Urgență “Dr. Iacob Czihac” Iași

03-05 Noiembrie 2022

ÎNCEPUTURILE TEHNOLOGIEI PROTETICE ÎN IAȘI ȘI VIITORUL TEHNOLOGIEI
MEDICALE ÎN SISTEMUL MILITAR DE SĂNĂTATE
Dimitrie-Cristian FODOR [1, 2], Neculai-Eugen SEGHEDIN [1]

[1] Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
[2] Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac” Iași

Introducere: Prezenta lucrare conține o serie de elemente privitoare la dezvoltarea
protezării în Iași, România și viitorul tehnologiei care, de mulți ani, conlucrează cu
medicina.
Metodologie: Au fost găsite și analizate materiale științifice de specialitate,
documente legislative care conțin informații despre primele laboratoare de protezare,
institute sau centre cu profil tehnico-medical înființate pentru asigurarea suportului
medical, pe teritoriul României.
Necesitatea înființării și dezvoltării unor astfel de entități a fost determinată de
numărul mare de veterani amputați, din timpul conflictelor militare la care țara
noastră a luat parte. Sunt trecute în revistă și analizele sistemice ale brevetelor de
invenție ale specialiștilor români din domeniul proteticii. În paralel, au fost dezvăluite
tehnologiile aflate în cercetare sau deja utilizate în sistemul militar de sănătate.
Rezultate: Am obținut o privire de ansamblu asupra începuturilor protezării de
membre în România (din anii 1877), asupra specialiștilor și a instituțiilor cheie (militare
și civile) din domeniul ortopediei și protezării aparatului locomotor. De asemenea, este
prezentat sintetic avansul tehnic cronologic al performanței dispozitivelor protetice,
unele inventate în țara noastră, altele importate și utilizate în ortopedia și
traumatologia românească.
În paralel, sunt indicate progresele constante în tehnologia medicală internațională
aflată într-o continuă dezvoltare, în scopul creării de noi capabilități pentru medicină.
A fost selectată o parte din domeniile cu potențial în restabilirea sau menținerea
sănătății: neuroprotezare, robotică (inclusiv chirurgie), interfețe creier-calculator,
(bio)imprimare 3D, telemedicină (cu toate subdomeniile), realitate virtuală, inteligență
artificială, dispozitive medicale portabile etc.
Concluzii: Sintezele obținute pot fi de folos cercetătorilor prin varietatea de informații
privitoare la începuturile protezării în țara noastră.
De asemenea, lucrarea tratează evoluția tehnică a performanțelor dispozitivelor
protetice, totodată fiind prezentate tendințele tehnologiilor medicale sofisticate care
au ca scop îngrijirea proactivă, predictivă, personalizată și, poate, autonomă.
Keywords: istoria protezării; amputație; bionică; medicină militară, bioinginerie;
tehnologie medicală.
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ÎNGRIJIREA PACIENŢILOR ÎN PANDEMIA COVID 19 – PERSPECTIVA
CLINICIANULUI
Mariana FLORIA [1,2], Aurelian Corneliu MORARU [3]

[1] Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Spiridon" Iași;
1] Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași;
[2]
[3] Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr Iacob Czihac" Iaşi
Introducere: După primii 2 ani de pandemie, planificarea și bugetarea utilizării
resurselor și serviciilor medicale au fost foarte importante. Studiul a analizat costurile
de spitalizare ale pacienților cu COVID-19, indiferent de codurile de procedură ICD-10,
într-un spital militar suport Covid-19.
Metode: La toti pacientii a fost aplicat protocolul național de tratare a infecției cu
Covid-19. Au fost evaluate costurile pentru analize de laborator, medicamente,
echipamente de protecție și investigații radiologice (tehnici imagistice precum
computer-tomografie sau radiografie), zile de spitalizare și alimente.
Rezultate: În spitalul nostru, din august 2020 până în iunie 2021, au fost internați 241
de pacienți cu COVID-19: vârsta medie 59,92±7,8 ani, 46% bărbați, 26% militari, 11,57±3
zile de spitalizare; două treimi dintre pacienți au avut forme moderate și severe de
COVID-19. Principalele manifestări au fost: 69% respiratorii (18% cu pneumonie severă),
3,3% cardiace (2,9% cu embolie pulmonară, diagnosticată prin angiografie
computerizată), 28% digestive și 33% psihiatrice (cel mai frecvent anxietate). Costurile
medii estimate au fost de aproximativ 3000€/pacient, fără diferențe semnificative în
funcție de severitatea bolii. Costurile cu echipamentele au fost de 2 ori mai mari decât
pentru medicamente și de 3 ori mai mari decât pentru testele de laborator.
Concluzii: Într-un spital militar suport Covid-19 care a îngrijit pacienți cu forme
predominant moderate de COVID-19, costurile pentru echipamente au fost mult mai
mari decât cele pentru tratament. Pentru a evita costurile inutile merită analizate noi
criterii de spitalizare a acestor forme de COVID-19. Urmărirea testelor, carantina sau
alte soluții precum vaccinarea sunt foarte importante pentru a evita cheltuielile
viitoare importante pentru îngrijirea sănătății.
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ÎNGRIJIREA PACIENŢILOR ÎN PANDEMIA COVID 19 – PERSPECTIVA
MEDICILOR REZIDENȚI
Alexandru TRENCHEA [1,2], Alexandru CRAMBA [1,2], Mariana FLORIA [2,3]

1]Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr Iacob Czihac" Iaşi;
[1]
[2] Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași;
[3] Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Spiridon" Iași
Pandemia cu virusul SARS-CoV 2 a avut un impact major în societate, atât pe plan
sanitar, cât și economic, implicând probleme, atât de logistică cât și de management
sistemelor de sănătate din întreaga lume. În România, printre spitalale care au
participat activ la tratarea bolnavilor cu infecție SARS-CoV 2 s-a numărat și Spitalul
Militar de Urgență, Iași, Dr. Iacob Czihac.
Ideea de a face o analiză retrospectivă a evoluției pacienților din perioada octombrienoiembrie 2021, atat din punct de vedere clinic, cât și biologic, precum și o statistică a
medicamentelor folosite în tratarea acestei infecții a fost binevenită, pentru că, astfel,
s-ar putea înțelege mai ușor această patologie și s-ar trasa câteva direcții în privința
eficacității tratamentului utilizat. În acest scop s-a realizat o analiză descriptivă a
lotului de pacienți internați în această perioadă și s-au cercetat corelații statistice în
ceea ce privește posibilele efecte adverse ale terapiei medicamentoase administrate în
această perioadă ținându-se cont de patologiile de fond și medicatia cronică a
pacienților din lotul analizat.
Descrierea lotului s-a realizat din punct de vedere biologic, imagistic și al
comorbidităților. S-au urmărit parametri electrocardiografici atât la internare cât și pe
parcursul internării cu analiza fluctuațiilor acestora.
Lotul descris a fost omogen din punct de vedere al severității bolii, cu modificări
importante la nivel biologic și imagistic și cu o rată de deces ridicată, explicată și prin
comorbiditățile importante asociate. Viza terapeutica în special din prisma
polipragmaziei, a interacțiunilor medicamentoase si a efectelor adverse a reprezentat
provocarea cea mai importantă pentru colectivul medicilor rezidenți.
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ÎNGRIJIREA PACIENȚILOR ÎN PANDEMIA COVID 19 – PERSPECTIVA
INFECȚIONISTULUI
Anca - Maria ADAVIDOAIEI [1]

[1] Spitalul Clinic Militar de Urgență ,,Dr. Iacob Czihac”, Iași

Introducere: Forma ușoară sau medie de boală a infecției SARS - CoV-2 a permis
managementul pacienților confirmați pozitivi inclusiv în regim de ambulator.
Posibilitatea evaluării paraclinice într-un spital non COVID, pluridisciplinar precum
Spitalul Militar ,, Dr. Iacob Czihac” a prezentat numeroase avantaje: creditarea
pacientului în serviciile medicale aferente, reducerea utilizării nejudicioase a
antibioticoterapiei, prevenirea complicațiilor printr – o atitudine medicală corectă și
comunicarea facilă cu medicul de familie.
Metode: Centrul de Evaluare și Tratament COVID (CET COVID) a permis adițional
investigării clinico – biologice, evaluarea imagistică prin computer tomografie (CT)
toracică cu identificarea inclusiv a patologiilor asociate cu risc vital (neoplasm
pulmonar, anevrism de aortă ascendentă respectiv descendentă) și administrarea
terapiei antivirale. Prezența cabinetului de Boli Infecțioase în ambulatoriul Spitalului
Militar ,,Dr. Iacob Czihac” a asigurat monitorizarea pacientului post administrare de
terapie antivirală, evaluarea post izolare SARS – CoV – 2, managementul pacientului
Long COVID, dar și identificarea de noi cazuri prin efectuarea testelor rapide
antigenice COVID 19.
Rezultate: 83 de pacienți au necesitat evaluare în dinamică în contextul infecției
SARS – CoV – 2. S-au efectuat investigații personalizate profilului pacientului, dar și
formei de boală (DDimeri, VSH, fibrinogen, proteina C reactivă, feritină, 25 – OH
vitamina D, TSH, FT4). Pacienții au beneficiat de o abordare multidisciplinară și
integrată, explorarea funcțională și imagistica pulmonară (spirometrie, radiografie
toracică, CT) fiind dublată de evaluarea cardiologică (măsurarea tensiunii arteriale, a
frecvenței cardiace, electrocardiogramă, ecocardiografie). Această abordare holistică
s-a materializat într-un management bazat pe dovezi al pacienților COVID 19 din
punct de vedere al administrării: antibioticelor, anticoagulantelor, antiagregantelor
plachetare și corectarea carențelor sau hipovitaminozelor.
Concluzie: Posibilitatea investigării multidisciplinare amănunțite și administrării
terapiei adecvate a pacienților în Spitalul ,, Dr. Iacob Czihac” a avut un impact major
în evoluția favorabilă a patologiei evaluate.
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MANAGEMENTUL TEHNOLOGIEI MEDICALE - PARTE INTEGRANTĂ A
CALITĂŢII ACTULUI MEDICAL
Călin CORCIOVĂ [1]

[1] Departament Ştiinţe Biomedicale, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”
Iaşi

Introducere: Implementarea adecvată a tehnologiei contribuie la îmbunătățirea
calității asistenței medicale furnizate, la limitarea costurilor și la creșterea accesului la
serviciile oferite de sistemul de sănătate. În ultimii o sută de ani, dependența
sistemului de sănătate de tehnologia medicală pentru furnizarea serviciilor a crescut
continuu. Toate specialitățile medicale depind într-o măsură diferită de tehnologie
pentru a-și atinge obiectivele. Unele specialități, mai mult decât altele, folosesc
tehnologia medicală, fie că este vorba despre medicina preventivă, diagnostic,
îngrijire terapeutică, reabilitare, educație și formare în domeniul sănătății.
Metode: Sistemele medicale își reformulează constant procesul de management,
care începe cu planificarea strategică, construind astfel un sprijin mai clar pentru
implementarea unui management a tehnologiei medicale eficient. Este un proces în
care înțelegerea problemelor cheie și a factorilor critici sunt urmate de o sarcină mai
bine precizată, de alocarea resurselor umane şi tehnice, de atribuire a
responsabilităților pentru îmbunătățirea susținută a
medicale.
Rezultate: Necesitatea implicării bioinginerului medical
management a devenit evidentă atunci când probleme
echipamente achiziționate recent nu sunt utilizate

performanței tehnologiei
într-o astfel de echipă de
au apărut în mod repetat:
suficient, probleme ale

utilizatorilor cu echipamente medicale, timp de nefuncționare ridicat și/sau costuri
mari pentru funcţionare, lipsa conformității în raport cu agențiile și reglementările de
acreditare în vigoare, procent mare al echipamentelor medicale care se defectează și
așteaptă reparații, cheltuieli mari cu modernizarea, înlocuirea și planificarea care nu
sunt corelate între ele.
Concluzii: În vederea optimizării în utilizare tehnologiilor medicale și a creșterii
calității actului medical, orice serviciu medical trebuie să fie ghidat în activitatea sa
de management al echipamentelor medicale de politici și de strategii proprii,
specifice dimensiunii organizației, misiunii medicale și obiectivelor clinice și
financiare.

40

51

www.zilelepsihiatriei.ro

Referinţe bibliografice:
[1]. WHO compendium of innovative health technologies for low-resource settings
2022, Geneva World Health Organization, 2022
[2]. Global strategy on digital health 2020-2025, Geneva: World Health Organization,
2021.
[3]. Yadin David, Ernest Gus Jahnke, Planning Medical Technology Management in a
Hospital, Global Clinical Engineering Journal, 2018

52

Zilele Spitalului Clinic Militar de Urgență “Dr. Iacob Czihac” Iași

03-05 Noiembrie 2022
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Conf. univ. dr. Camelia SOPONARU [1], Psih. princ. dr. Iuliana ZAVADOVSCHI [2]

[1] Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universității „Al. I. Cuza” din Iași
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Introducere: Înțelegerea modului în care creierul și corpul percep, prelucrează,
memorează și perpetuează evenimentele traumatice oferă multe soluții pentru
tratamentul corpului și minții traumatizate. Experiența evenimentelor traumatice
conduce la schimbări în percepția stării de sănătate, la disfuncții motivaționale și
comportament ostil. Acordarea unui sens senzațiilor corporale dintre care multe sunt
amintiri implicite ale traumei, clarificarea relației acestor senzații cu trauma trecută și
conștientizarea senzorială sunt premize în prevenția apariției stresului posttraumatic.
Metodă: Studiul își propune să pună în evidență relația dintre motivația pentru
participarea la misiuni, ostilitate, vârstă și percepția stării de sănătate, precum și
analiza modului în care variază nivelurile acestor factori în funcție de numărul
misiunilor la care au participat militarii. Cercetarea s-a realizat pe 273 militari care au
fost în teatrul de operațiuni din Afganistan timp de 6 luni. Evaluarea s-a realizat la 48
de ore de la întoarcerea în țară.
Rezultate: Analiza a pus în evidență faptul că vârsta, motivația și nivelul de ostilitate
pot fi factori predictivi pentru percepția stării de sănătate. De asemenea, am obținut
corelații pozitive semnificative între numărul de misiuni la care au participat militarii și
ostilitate (negativism, resentimente, agresivitate fizică și suspiciune).
Concluzie: Cercetarea noastră este importantă pentru că pune în evidență
manifestările somatice ale stresului prelungit, putând fi considerate ca și factori
predictivi pre-traumatici. Înțelegerea modului în care creierul și corpul percep,
prelucrează, memorează și stochează evenimentul traumatic poate oferi soluții pentru
prevenția, intervenția psihoterapeutică, recuperarea și integrarea militarilor
diagnosticați cu stres post-traumatic.
Bibliografie
Boscarino, J. A., & Figley, C. R. (2009). The impact of repression, hostility, and posttraumatic stress disorder on all-cause mortality: A prospective 16-year follow-up study.
The Journal of nervous and mental disease, 197(6), 461.
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OXITOCINA – BIOMARKERUL DIN SPATELE MOTTO-ULUI „TOȚI PENTRU
UNUL ȘI UNUL PENTRU TOȚI”- CONCEPT ESENȚIAL ÎN OPERAȚIUNILE
MILITARE PERFORMANTE DIN TEATRELE DE OPERAȚII
CIUMAȘU RÎMBU Mălina [1], MORARIU Cristina [1], ZAVADOVSCHI Iuliana [1], col(rz)
HERZOG Radu
[1] Spitalul Clinic Militar de Urgență “I.Czihac” Iași, România

“Toti pentru unul si unul pentru toti” este un motto foarte cunoscut, aparut in 1618 si o
emblema a echipei militare de succes (vezi “Cei trei muschetari”). Coeziunea echipei—
natura legăturilor dintre membrii unei echipe- e o măsură a performanței militare, a
motivației de luptă și a suportului social. În unitățile militare, legăturile puternice pot
ajuta membrii grupului să facă față mai bine evenimentelor stresante, depresiei sau
traumelor. Oxitocina este un neuropeptid critic implicat în creionarea unor procese
importante din cadrul echipelor ca încredere, coeziune, cooperare, loialitate fata de
grup și motivație socială. Scopul acestui studiu a fost evaluarea oxitocinei ca
biomarker capabil să explice performanța militară în situații traumatice întâlnite în
teatrele de operații prin proprietatile ei de a stimula coeziunea si increderea reciproca.
Material și metodă: Am măsurat oxitocina plasmatică la personalul militar implicat
într-un eveniment cu schimburi de focuri pe teren inamic și am comparat nivelul
acesteia cu cel întâlnit la colegii militari din bază care nu au avut același tip de
experiență.
Rezultate: Am găsit nivele mai mari de oxitocina la grupul de militari care au fost
implicați în eveniment comparativ cu cei care nu au suferit evenimentul traumatic.
Discuții: Împărțirea aceleiași traume poate aduce oamenii împreună și poate solidifica
grupul militar care a experimentat-o.
Concluzii: Oxitocina este biomarkerul care sustine conceptul “Toti pentru unul si unul
pentru toti” și găsirea modalităților de creștere a acesteia înainte de expunerea
militarilor la situații cu potential traumatic în teatrele de operații îi poate ajuta pe
acestia să facă față mai bine evenimentelor stresante.
Cuvinte cheie: OXITOCINĂ, BIOMARKER, TOTI, UNUL, TEATRE DE OPERAȚII
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PACIENTUL CRONIC: PROVOCĂRI ÎN EPOCA ACTUALĂ
Cpt. Dr. Sinziana Lovin [1]

1]
[1] Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Iacob Czihac" Iaşi
Rezumat: Standardele de îngrijiri la pacienții cu patologie cronică s-au schimbat
dramatic în ultimii 3 ani, iar patologia post COVID-19 este una din cele mai frecvente
comorbidităţi. În cadrul conferinţei vom prezenta reglementările actuale și
particularități într-un grup de 88 de pacienţi pe care i-am urmărit între 2 şi 24 luni,
subliniind legătura patogenică între sindromul inflamator şi manifestările comorbide.
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PANDEMIA DE INFECŢIE CU SARS-COV-2. O LECȚIE ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA
UNUI „INAMIC” REDUTABIL
Doina AZOICĂI [1]

[1] Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, România

Introducere: Din evoluţia epidemiologică a bolilor se remarcă în ultimele decenii mai
multe fenomene care au generat adevărate schimbări de paradigmă. Dacă în mod
clasic bolile erau considerate a face parte din două categorii, respectiv infecţioase şi ne
infecţioase, în prezent se semnalează o intricare în etiopatogenia lor care a determinat
reconsiderarea mai multor principii legate de cauze, manifestări şi acţiuni
prevenţionale sau terapeutice. Pandemia COVID-19 a apărut la un interval de un secol
de la devastatoarea evoluţie a gripei spaniole (AH1N1).
Material: Intrarea în circulaţie a unei tulpini emergente de coronavirus a readus
problematica manifestărilor pandemice a bolilor infecţioase prin lansarea
numeroaselor provocări legate de cunoaşterea caracteristicilor virusului, a
manifestărilor epidemiologice şi clinice ale bolii dar şi a mijloacelor prin care pot fi
controlate consecințele medicale, sociale, economice şi psihologice. Înțelegerea
noastră asupra impactului COVID-19 asupra organismului uman este în continuă
evoluție.
Pe măsură ce înaintăm spre noi etape de manifestare ale pandemiei, realizăm că sunt
necesare cercetări suplimentare pentru a descifra mecanismele care influenţează
povara acestei bolii atât în formele ei acute de manifestare dar şi în cele persistente
din cursul noii entităţii clinice denumite Long COVID.
Rezultate: Mai mult, datele cumulate până în prezent în diverse populaţii ale globului
care asociază boala COVID-19 cu un risc crescut de complicații, inclusiv în rândul
tinerilor și copiilor, a adus în discuţie accelerarea cercetărilor asupra bolii de tip
infecţios dar cu impact de lunga durata prin schimbarea manifestării sau a evoluției
afecţiunilor cronice asociate. Necesitatea aplicării strategiilor de protecţie non
farmaceutice sau cele prin vaccinare reprezentă acţiuni cruciale în cursul acestei
pandemii.
Concluzii: Astfel sunt direcţii care justifică o atentă evaluare şi analiză privind:
impactul emergenţei SARS-COV-2, manifestările clinice ale bolii în cursul formelor
medii şi grave de COVID 19 la diverse categorii de vârstă, sau provocatoarele aspecte
legate de vaccinare.
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PARTICULARITĂȚI ALE CAZURILOR DE PSIHOTERAPIE CU PACIENȚII DIN
DOMENIUL APĂRĂRII
Lect. Univ. Dr. Tudor-Ștefan ROTARU [1]

[1] Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași

Introducere: Importanța relației terapeutice este recunoscută unanim în rândul
psihoterapeuților de diverse orientări teoretice. Cu toate acestea, pentru pacienți din
domeniul apărării, apar reticențe în crearea unei relații de încredere cu un
psihoterapeut, datorită perceputelor presiuni instituționale și sociale.
Metodă: Am analizat o serie de cazuri cu pacienți din domeniul apărării (ex: polițiști,
pompieri, militari), derulate între ani 2011 și 2022. Am extras din acestea principalele
provocări în construcția relației terapeutice, cât și particularități privind acuzele aduse
în terapie. Prezentarea nu include studii de caz ca atare, pentru a elimina orice risc de
încălcare a confidențialității.
Rezultate: Toți pacienții caută reasigurări privind confidențialitatea relației terapeutice
și a prezenței în terapie. Mulți dintre aceștia preferă să apeleze la un psihoterapeut
dintr-un alt județ. Clienții se tem că un eventual consult psihiatric ar putea
compromite parcursul profesional. Sunt frecvente tulburările jocurilor de noroc,
consumul de alcool și stările depresiv-anxioase. Au fost frecvent menționate dificultăți
privind îndeplinirea obligațiilor profesionale dar și dezamăgiri referitoare la avansarea
în funcție.
Concluzie: Pacienții din domeniul apărării răspund bine și foarte bine unei relații de
încredere cu psihoterapeutul. Principiul beneficienței informează abordări
personalizate în echipa psihoterapeut-psihiatru-client. Provocarea principală rămâne
încurajarea persoanelor din domeniul apărării să apeleze la un specialist din domeniul
sănătății mintale, fără teama de a fi afectat pe plan profesional.
Bibliografie
Cottone, Robert Rocco, Tarvydas, Vilia (2016) Ethics and Decision Making in Counseling
and Psychotherapy 4th edition, Springer Publishing Company, NY, USA
Nahum, D. – Alfonso, C. A. – Sönmez, E., Common Factors in Psychotherapy BT Advances in Psychiatry, in A. Javed – K. N. Fountoulakis (eds.), , Springer International
Publishing, Cham 2019, pp. 471–481 [https://doi.org/10.1007/978-3-319-70554-5_29].
Wampold, B. E., How important are the common factors in psychotherapy? An
update., «World psychiatry : official journal of the World Psychiatric Association (WPA)»
14/3 (10/2015), pp. 270–277.
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PROVOCĂRI PROFESIONALE ALE CADRELOR DIN PENITENCIAR ÎN
PERIOADA PANDEMICĂ
Psiholog Carmen PARTENI [1]

[1] Penitenciarul Vaslui

În perioada pandemiei activitățile profesionale ale cadrelor din penitenciar s-au
transformat în adevărate provocări. Perioada pandemiei a fost caracterizată prin
reglementări legislative în continuă schimbare, adaptate situației epidemiologice.
La nivelul penitenciarelor, au fost luate, de fiecare dată când situația a impus, măsuri
de izolare la domiciliu a personalului care a avut contact direct cu persoane
confirmate Covid, precum și de izolare a persoanelor private de libertate care au avut
contact direct cu persoane confirmate pozitiv, cadre sau alte persoane private de
libertate.
Au fost dispuse măsuri care au vizat activitățile desfășurate cu ocazia accesului în
unitate, prin efectuarea triajului epidemiologic, atât pentru persoanele private de
libertate, cât și pentru personalul angajat și vizitatori, aplicarea unui chestionar pentru
identificarea unor posibile interferări din zonele cu risc epidemiologic crescut datorat
infecției cu noul coronavirus. Totodată s-au instituit activități de igienizare, de
dezinfectare a spațiilor existente la nivelul unităților penitenciare cât și a purtării
echipamentelor individuale de protecție format din mască și mănuși iar pentru
personalul medical, echipament de protecție complet.
În funcție de contextul epidemiologic și de măsurile dispuse la nivel național
activitatea din penitenciare
s-a adaptat, pentru a reduce situațiile de risc
epidemiologic, astfel că, activitățile de școlarizare s-au desfășurat în sistem online,
ieșirile în comunitate au fost sistate, colaboratorii din societatea civilă nu au avut acces
o perioadă de timp, activitățile lucrative au fost oprite, programul de muncă al
personalului a fost modificat. Astfel s-au redus mult activitățile deținuților care
asigurau petrecerea activă a timpului. Pentru contrabalansarea acestor aspecte s-au
desfășurat intense activități de psihoeducație și campanii de informare privind
măsurile din perioada pandemiei.
Concluzie: Penitenciarele sunt comunități închise iar măsurile de prevenire au
reprezentat un element esențial în minimalizarea apariției de focare epidemiologice.
Efortul personalului de penitenciar în perioada pandemică a fost important. În același
timp se conturează unele aspecte semnificative: creșterea numărului de zile de
concediu medical, suprasolicitarea personalului, creșterea numărului de pensionări
anticipate. Pandemia a reprezentat o mare provocare dar este alegerea noastră să o
transformăm într-o experiență de dezvoltare personală și profesională.
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PSORIAZIS LA VÂRSTA ADULTULUI TÂNĂR – UN MOTIV DE ÎNGRIJORARE ÎN
INFECȚIA SARS-COV-2?!
Cristina SAPANIUC [1, 2], Georgiana-Alexandra LACATUSU [2], Maia PULBERE [2],
Bogdan TARCĂU [1, 3], Laura GHEUCĂ-SOLOVĂSTRU [1, 3], Carmen MANCIUC [1, 2]
[1] Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, România
[2] Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” Iași, România
[3] Spitalul Clinic de Urgență ”Sf. Spiridon” Iași, România

Introducere: Pandemia COVID-19 a avut un impact puternic asupra intregii populatii.
Cei mai susceptibili acestei infectii au fost persoanele cu patologii asociate, ce
necesitau hospitalism prelungit.
Material: Am evaluat retrospectiv foile de observatie a pacientilor diagnosticati cu
Infectie SARS-CoV-2 si psoriazis in antecedente, spitalizati in Spitalul Clinic de Boli
Infectioase ”Sf. Parascheva” Iasi de la inceputul pandemiei, pana in prezent.
Rezultate: Pe data de 4 martie 2020 a fost internat primul pacient COVID-19 pozitiv in
Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva” Iasi. De-a lungul pandemiei au fost
spitalizati peste 10000 pacienti cu Infectie SARS-CoV-2 cu forme diferite de boala,
variind de la forme asimptomatice, la forme usoare, medii, severe si critice.
Psoriazisul a fost asociat cu un risc crescut de spitalizare pentru pacientii cu COVID-19,
dar nu si cu mortalitatea data de noul coronavirus. Dintre pacienti spitalizati in clinica
noastra, 51 sunt diagnosticati cu Psoriazis in antecedente, (46%) aflati sub tratament
topic, (38%) fara tratament specific si (16%) sub tratament biologic.
Din lotul studiat a predominat genul feminin, 53.8% din cazuri (28). Aproximativ 23%
au avut o forma usoara de boala, 50% forma medie, 16.6% forma severa, iar 10.4%
forma critica, necesitand spitalizare in sectia de terapie intensiva a spitalului. Vârsta a
variat de la 24 la 86 de ani, 4 pacienți având vârsta cuprinsă între 24-35 ani. Dintre
acestia, toti au prezentat forma usoara de boala, insa cu exacerbarea
simptomatologiei cutanate, necesitand consult dermatologic si tratament topic pe
perioada spitalizari ulterior la domiciliu.
Tratamentul specific Infectiei SARS-CoV-2 a fost stabilit conform ghidurilor nationale
si internationale, vitaminoterapie, hepatoprotectoare, simptomatice, corticoterapie,
oxigenoterapie si tratamentul cronic al fiecarui pacient in functie de patologiile
asociate.
Concluzii: În contextul actual al pandemiei, au fost publicate puține date privind
evoluția Infectiei SARS-CoV-2 la pacienții cu psoriazis, in special la adultul tanar.
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PYODERMA GANGRENOSUM: DIFICULTĂȚI DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT CAZ CLINIC
DIANA GABRIELA IOSEP [1], BOGDAN STEFAN MIHALACHE [2], LUMINIȚA DANA IVAN
[3], IOANA IOSEP [4], AURELIAN CORNELIU MORARU [5], LAURA GHEUCĂ
SOLOVĂSTRU [1,6]
[1] Clinica de Dermatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași
[2] Clinica de Chirurgie generală a Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac” Iași
[3] Serviciul de Anatomie Patologică al Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac” Iași
[4] Clinica de Dermatologie a Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac” Iași
[5] Director al Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac” Iași
[6]Catedra de Dermatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași

Pyoderma gangrenosum (PG) este o dermatoză neutrofilică rară, care poate asocia
mortalitate și morbiditate semnificativă. Din punct de vedere clinic, se poate prezenta
inițial sub forma unui nodul, bule sau pustule care în timp se mărește progresiv, cu
formarea unui ulcerații necrotice cu margine neregulată, de culoare eritematoviolacee. Datorită fenomenului de patergie, PG tinde să apară la nivelul zonelor
anterior lezate prin traumatism. În consecință, tegumentul din regiunea gambelor
este cel mai frecvent afectat, leziunile având de obicei un caracter intens dureros.
În aproximativ 50% din cazurile raportate, PG asociază afecțiuni sistemice autoimune
sau discrazii hematologice, și răspunde uzual la tratamentul imunosupresor.
Diagnosticul PG este dificil, de excludere al altor cauze de ulcerație cutanată, în
prezent neexistând o investigație “gold standard” pentru stabilirea acestuia.
Prezentăm cazul unui paciente în vârstă de 88 de ani, care a fost spitalizată în secția
Chirurgie generală pentru o plagă escoriată cu aspect asemănător unei celulite la
nivelul gambei stângi, cu evoluție rapidă spre o ulcerație extensivă, însoțită de stare
generală alterată și sindrom inflamator intens. Inițial, s-a stabilit diagnosticul de
celulită ulcerată, iar pacienta a urmat tratament medical și chirurgical specific, însă cu
agravarea leziunilor cutanate și a stării generale, examenele microbiologice fiind
repetat negative. A fost solicitat consultul interclinic dermatologic, în urma căruia s-a
ridicat suspiciunea clinică de PG, și s-a recomandat efectuarea unei biopsii cutanate
incizionale de la nivelul leziunii pentru examenul histopatologic. Astfel, integrând
aspectul histopatologic în contextul clinic și paraclinic al pacientei, s-a stabilit
diagnosticul prezumtiv de PG, motiv pentru care s-a inițiat terapia cu
dermatocorticoizi topici potenți și superpotenți, cu evoluție favorabilă, iar ulterior,
după o nouă internare în secția Dermatologie, s-a obținut vindecarea clinică.
Cuvinte cheie: pyoderma
dermatocorticoizi topici.
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RADIOTOXICITATEA
Luminiţa AGOROAEI [1], Alexandra JITĂREANU [1], Ioana-Cezara CABA [1]

[1] Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, Facultatea de Farmacie

Radiotoxicitatea definește efectele toxice determinate de expunerea, acută sau
cronică, la radiații ionizante sau neionizante, de diverse tipuri. Prin capacitatea lor de a
rupe legături chimice și de a genera ioni, radiațiilor ionizante prezintă un risc mai mare
pentru organismele vii. Sursele de expunere pot fi naturale (radiația solară și cosmică,
radiația terestră) sau artificiale (arme nucleare, utilizarea substanțelor radioactive în
industrie, radioterapie și alte utilizări în medicină și farmacie, deșeuri radioactive ș.a.).
“Era nucleară” a început odată cu detonarea, în 1945, a primei arme atomice, în
deșertul New Mexico, SUA. În perioada 1945-1984, exploziile nucleare, produse la nivel
mondial, au degajat, în atmosferă, o energie echivalentă cu cea care ar rezulta din
explozia a 546 de milioane de tone de trinitrotoluen. În funcție de tipul de radiații,
doză, timpul de expunere și factori individuali, pot să apară multiple efecte
moleculare, biochimice, celulare, tisulare și sistemice. Clinic, efectele se manifestă sub
diverse forme ce implică o multitudine de simptome de afectare a: sistemului
hematopoietic, sistemului nervos, aparatului digestiv, aparatului cardiovascular,
aparatului locomotor, plămânilor, tegumentelor, aparatului urinar, sistemului
imunitar, sistemului endocrin, gonadelor ș.a. Expunerea la radiații in utero poate
determina moartea organismului, retardarea dezvoltării, malformații, patologii
manifeste la diferite vârste după naștere.
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REPERE DIN ISTORICUL FARMACIEI MILITARE ROMÂNEŞTI
Luminiţa AGOROAEI [1], Ioana-Cezara CABA [1], Doina ŞPAIUC [1], Alexandra
JITĂREANU [1]

[1] Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, Facultatea de Farmacie

În Evul Mediu, domnitorii erau tratați cu medicamente aduse din Transilvania, din
Austria și Italia, în timp ce luptătorii de rând erau tratați cu leacuri, după experiența
milenară a poporului. În 1800 apar primii furnizori de medicamente pentru ostași. La
începutul secolului al XVIII-lea apar primii spițeri la curtea domnitorilor. În 1831, odată
cu organizarea armatei, sunt înființate spitalele ostășești și spițeriile militare în
Muntenia și Moldova. În Moldova, organizarea primelor spitale, la Iași și Roman, a fost
încredințată doctorului Iacob Czihak. Unii istoriografi menționează că, la Iași, a existat
o spițerie militară înainte de 1831, în vechiul palat al lui Alexandru Ipsilante, dar aceasta
ar fi asigurat medicamente pentru trupele ruse. Primul spițer al Spitalului Ostășesc din
Iași a fost Gartenberger (Ganzenberger) (1834), urmat, în 1842, de Rambansky
(Rambanky), iar din 1843 de Franz Humpel. În anii 1852-1853, figura farmacistul Georg
Türk. În timpul Unirii Principatelor Române, în Serviciul Central al Moldovei (la Iași) se
afla farmacistul militar Ion Grelman. Războiul de Independență și Războaiele
Mondiale au produs importante modificări în organizarea farmaciilor militare, din
cauza mobilizărilor.
Nicolae Oiță (16. I.1938, Amărăști, jud. Vîlcea - 21.V.1993, Iași) a absolvit Liceul Militar din
Iași (1956) și Facultatea de Farmacie din București (1961). A fost repartizat la Spitalul
Militar din Iași unde a lucrat ca farmacist, ulterior ca farmacist șef, iar din 1989 a
deținut funcția de șef al Laboratorului de Microproducție proaspăt înființat în cadrul
spitalului. În 1975, a susținut, la Institutul de Medicină și Farmacie din București, teza
de doctorat cu titlul “Sinteza derivaților de fenotiazină” (disciplina de Chimie
farmaceutică). A parcurs toate etapele ierarhiei militare până la gradul de colonel. În
cei peste 30 de ani de activitate, a desfășurat o foarte intensă activitate de cercetare,
ceea ce a dus la obținerea de medicamente antiulceroase, protectoare vasculare,
cicatrizante, antiseptice, antiinfecțioase, hepatoprotectoare, antiinflamatoare,
imunomodulatoare, energizante. Ca inventator, a avut 125 de propuneri de invenții, din
care 80 au fost brevetate, printre care și celebrul produs “Cicatrol”. În 1993, a fost distins
cu medalia de aur și premiul de excelență la Salonul Internațional de Invenții de la
Geneva.
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RESUSCITAREA CARDIOPULMONARĂ (RCP) ÎN CIRCUMSTANȚE SPECIALE
Prof Univ. Dr Diana CIMPOESU, Sef Lucr. Dr. Ovidiu POPA, Asist. Univ Dr. Emilian
MANOLESCU, Drd Dr. Alexandra HAUTA, Drd. Dr. Teofil BLAGA, Sef Lucr. Mihaela
CORLADE-ANDREI
Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore. T Popa Iași,
UPU-SMURD Spitalul de Urgență Sf. Spiridon
Resuscitarea cardiopulmonară (RCP) în circumstanțe speciale include intervenția de
urgență pentru cauze speciale, medii speciale și pacienți speciali.
Conform ghidurilor actuale, 2021, ale Consiliului European de Resuscitare (ERC),
recunoașterea precoce și apelarea la ajutor, defibrilarea precoce, resuscitarea de înaltă
calitate cu întreruperea minimă a compresiilor toracice și terapia avansata de suport
cardiorespirator cu identificarea si tratarea cauzelor reversibile sunt cele mai
importante intervenții care pot îmbunătăți rezultatele după stop cardiac.
Cauzele speciale acoperă potențialele cauze reversibile ale stopului cardiac care
trebuie identificate sau excluse în timpul oricărei resuscitari, împărțite în două grupe,
4Hs și 4Ts: hipoxie, hipo-/hiperkaliemie și alte tulburări electrolitice, hipo-/hipertermie,
hipervolemie, pneumotorax sub tensiune, tamponada (cardiacă), tromboză (coronară
sau pulmonară) și toxine- intoxicatii.
Secțiunea de medii speciale include recomandări pentru tratamentul stopului cardiac
care apare în locații specifice: chirurgie cardiacă, laborator de cateterism, unitate de
dializă, chirurgie dentară, avioane comerciale sau ambulanțe aeriene, teren de joc,
mediu dificil (de exemplu, înec, altitudine mare, avalanșă și leziuni electrice) sau
incidente în masă.
RCP pentru pacienții cu conditii medicale deosebite oferă recomandari pentru
pacienții cu comorbidități severe (astm, insuficiență cardiacă cu dispozitive de
asistență ventriculară, boli neurologice și obezitate) și pentru femeile însărcinate sau
persoanele în vârstă. În aceste situații resuscitarea are elemente speciale adugațe
algoritmului de suport vital avansat, de ex: poziția pacientului, numărul de membrii ai
echipei de resuscitare sau utilizarea precoce a dispozitivelor de oxigenare
extracorporeală. O situatie particulara o reprezinta incidentele cu victim multiple. Spre
deosebire de circumstanțele normale, CPR nu este de obicei inițiată în incidente cu
victime în masă (MCI), pentru a evita întârzierea tratamentului potențial eficient
pentru victimele în stare critică, dar care pot fi salvate. Această decizie critică depinde
de resursele medicale și paramedicale disponibile în raport cu numărul de victime.
Circumstanțele speciale în stopul cardiac necesită intervenții speciale cu o abordare
adecvată a ghidurilor pentru resuscitarea cardiopulmonară. Trainingul permanent și
adecvat împreună cu monitorizarea și raportarea rezultatelor sunt metode de
imbunătățire a rezultatelor in resuscitare.
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SISTEM INTELIGENT DE EVACUARE A CIVILILOR, ÎN CAZ DE RĂZBOI SAU
ALTE AMENINȚĂRI
Andrei GHEORGHIȚĂ [1], Dragoș AROTĂRIȚEI [1], Marius TURNEA [1]

[1] Facultatea de Bioinginerie Medicală, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”,
Iași

Introducere
Activitatea de evacuare a populației vizează protejarea vieții cetățenilor în cazul
producerii situațiilor de urgență prin evacuarea acestora în spații identificate din
timp unde le pot fi asigurate condițiile necesare de subzistență. În cazul unei situații
de urgență, armata elaborează planuri și proceduri pentru a direcționa evacuarea
civililor către refugii sigure sau adăposturi civile. Direcționarea către adăposturi
asigură continuitatea misiunii în caz de dezastre naturale, război și alte amenințări.
Îndrumarea sigură și eficientă necesită o planificare imediată și este posibil să nu
existe o avertizare prealabilă.
Material metodă
Evacuarea folosind planificarea traseului se poate face folosind orice telefon cu
camera video și sistem de operare Android sau IOS. Pentru o poziționare precisă, un
sistem IPS utilizează unde radio, câmpuri magnetice sau semnale acustice. Cea mai
bună soluție este utilizarea unui sistem IPS împreună cu realitatea augmentată
deoarece tehnologia de realitate augmentată funcționează deja prin preluarea de
informații identificabile și referințe încrucișate cu bazele de date pentru a construi
hărți de locație și indicatoare. Pentru a oferi rezultate excelente cele două tehnologii
ar trebui combinate.
Rezultate
Aplicația funcționează independent fără a fi necesare modificări sau alte, ceea ce
duce la ușurință în implementare dar și la costuri reduse. Aplicația si-a dovedit
eficiența în studiul preliminar ajutând subiecții studiului să ajungă la locul stabilit
ușor, rapid și în siguranță neavând cunoștințe despre planul clădirii
Concluzii
Costul redus al implementării și oferirea celei mai scurte rute către ieșirile de urgență
simplifică și reduce semnificativ timpul de evacuare dar și riscurile la care sunt expuși
civilii în timpul unui atac sau în timpul unor dezastre naturale.
Cuvinte cheie: realitate augumentată, evacuare, război, urgență
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SISTEM DE RECUNOAȘTERE ȘI INTERPRETARE A COMPORTAMENTULUI
UMAN UTILIZÂND SEMNALE FIZIOLOGICE
Oana-Isabela I. ȘTIRBU, Șerban-Teodor NICOLESCU Ș.V., Ioana-Raluca ADOCHIEI,
Cosmin BĂNICĂ, Felix-Constantin ADOCHIEI, Gabriela-Gladiola PETROIU

Abstract – În încercarea de a răspunde noilor nevoi ale populației, în ultimul deceniu,
studiul comportamentului uman în cadrul interacțiunii om-calculator a crescut
considerabil. O mare parte dintre cercetările realizate în cadrul acestui domeniu îl
reprezintă exploatarea emoților din informațiile faciale și vocale. Cu toatea acestea,
emoțiile nu se manifestă întotdeauna prin intermediul informațiilor faciale și vocale
deoarece sunt în strânsă legătură cu expresia comportamentală, care poate fi
controlată și modificată în mod conștient și a cărei interpretare poate fi, de obicei,
subiectivă. În ultima perioada, au apărut și alte abordări pentru recunoașterea
emoțiilor, care se concentrează pe diferite informații fiziologice, cum ar fi: ritmul
cardiac, activitatea electrică a creierului, răspunsul galvanic al pielii, etc.
Scopul sistemului propus este de a interpreta și detecta tiparele comportamentale
atunci când un subiect uman este supus unor stimuli externi, bazându-ne pe
semnalele electroencefalografice achiziționate cu ajutorul căștii EMOTIV EPOC X și
procesate prin intermediul unui algoritm realizat în mediul de dezvoltare MATLAB
R2021b.
Cuvinte cheie – Emoții, EEG, MATLAB, EMOTIV EPOC X

40

66

www.zilelepsihiatriei.ro

Zilele Spitalului Clinic Militar de Urgență “Dr. Iacob Czihac” Iași

03-05 Noiembrie 2022

STRES ȘI DEBRIFING LA PSIHOLOGII CRIMINALIȘTI
Ani Maria Gherghel [1]

[1] I.P.J. Iași, Serviciul de Criminalistică

Studiile privind stresul la locul de muncă au arătat faptul că polițiștii sunt expuși la
evenimente stresante mai des decât alți lucrători, iar acest lucru poate duce la
afectarea bunăstării psihosociale și a sănătății fizice. Deși în literatura de specialitate
serviciile de criminalistică din cadrul poliției sunt considerate medii profesionale foarte
stresante, se constată o lipsă surprinzătoare de cercetare a efectelor stresului
profesional asupra criminaliștilor sau psihologilor criminaliști.
Revista literaturii românești în domeniu ne arată faptul că nu sunt efectuate studii
care să analizeze impactul stresului profesional asupra criminaliștilor în general și a
psihologilor care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de criminalistică, în
particular. Articolul atrage atenția asupra stresului profesional la care sunt expuși
psihologii criminaliști, care experimentează niveluri ridicate de suferință psihică,
epuizare și stres profesional, precum și a nevoii și rolului debrifingului.
Bibliografie
Allison, P., Mnatsakanova, A., McCanlies, E., Fekedulegn, D., Hartley, T. A., Andrew, M. E.,
& Violanti, J. M. (2019). Police stress and depressive symptoms: role of coping and
hardiness. Policing: An International Journal, 43(2), 247–261.
Bartol, C. R., and Bartol, A. M. (2004). Introduction to forensic psychology, 1st Edn,
Thousands oaks, Sage, CA.
Morash, M., Haarr, R., and Kwak, D. (2006). Multilevel influence of police stress‖, J.
Contemporary Criminal Justice,
Jaramillo, F., Nixon, R., and Sams, D. (2005). The effect of law enforcement stress on
organizational commitment‖, Int. J. Police strategies Manage., 28, pp. 321-336.
Van Emmerik, A.A.P., Kamphuls, J.H., Hulsbosch, A.M., & Emmelkamp, P.M.G. (2002).
Single session debriefing after psychological trauma: A meta-analysis. The Lancet, 360,
766-771.
Ellison, K. W. (2004). Stress and the police officer (2nd ed.). Springfield, IL: Charles C
Thomas.
Lewis, S.J. (2003). Do one-shot preventative interventions for PTSD work? A systematic
research synthesis of psychological debriefings. Aggression and Violent Behavior, 8,
329-34.
Toch, H. (2001). Stress in policing. Washington, DC: American Psychological
Association.

40

67

www.zilelepsihiatriei.ro

Zilele Spitalului Clinic Militar de Urgență “Dr. Iacob Czihac” Iași

03-05 Noiembrie 2022

STRESUL LA PERSONALUL DIN SISTEMUL JUDICIAR: FACTORI DE STRES ȘI
POSIBILITĂȚI DE INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ
Psih. dr. Daniela BULIGA [1]

Introducere: Pe parcursul ultimilor 10 ani, sistemul judiciar a fost marcat de multiple
schimbări. Între acestea, cele mai semnificative din perspectiva impactului asupra
:
personalului din sistem au fost schimbările legislative (noile coduri) și digitalizarea
accelerată, care au condus la creșterea volumului de lucru și a solicitărilor privind
adaptarea la nou și învățarea. Astfel, toate aceste schimbări au evidențiat necesitatea
ca angajații din instanțele judecătorești să dețină o serie de abilități psihologice,
precum reziliența, flexibilitatea în gândire, capacitatea de reglare emoțională,
abordarea constructivă a problemelor și incertitudinii, abilități care să îi sprijine în
gestionarea zilnică a provocărilor profesionale, dar care să contribuie și la sporirea stării
de bine și a confortului psihologic la locul de muncă.
Metodologie: Pe baza rezultatelor studiilor de diagnoză a stresului și stării de bine
realizate în instanțele judecătorești din județele Iași și Vaslui, vor fi trecuți în revistă
factorii de stres prezenți în activitatea angajaților. De asemenea, plecând de la
modelele tranzacționale ale stresului, care au la bază premisa că stresul rezultă din
interacțiunea a două categorii de factori - profesionali (externi) și individuali
(percepțiile personale, abilități, trăsături de personalitate) – vor fi prezentate modalități
posibile de intervenție psihologică, având ca scop promovarea bunăstării psihologice a
personalului și optimizarea abilităților de a gestiona stresul și situațiile dificile specifice
muncii.
Concluzie: Având în vedere rolul deosebit de important pe care îl are activitatea
profesională a personalului din instanțele judecătorești, managementul sănătății
ocupaționale constituie o preocupare constantă a președinților de instanțe. Astfel,
alături de demersurile legate de înlăturarea factorilor de stres în situațiile în care acest
lucru este posibil, intervențiile psihologice au ca scop susținerea personalului pentru
dezvoltarea abilităților necesare gestionării stresorilor care nu pot fi eliminați și
consilierea psihologică/psihoterapia, în cazul persoanelor care au dezvoltat tulburări
emoționale ca urmare a confruntării cu anumiți factori de stres.
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STUDIU REOLOGIC ȘI DE MICROSTRUCTURĂ PENTRU PRODUSE
SEMISOLIDE
Anca RUSU, Oana-Maria LUNGANU, Denis CUTCOVSCHI, Mariana BĂITAN, Nicoleta
SARAFINCIANU

Abstract
Studiile de microstructură precum profilul reologic și testele de eliberare in-vitro sunt
instrumente esențiale pentru evaluarea, caracterizarea și dezvoltarea produselor
farmaceutice semisolide, de uz topic.
Selecția excipienților, compoziția cantitativă și calitativă, precum și parametrii de
proces sunt factori ce influențează în mod direct proprietățile microstructurale ale
preparatelor topice, avândun puternic impact asupra atributelor critice de calitate și
performanță a produselor.
În lucrarea de față se va analiza modul în carecriteriile de formulare a patru tipuride
preparate semisolide cu administrare cutanată, impactează caracteristicile
microstructurale ale acestora: dimensiunea și distribuția fazei interne, viteza de
cedare in-vitro a substanței active, reologia, vâscozitatea și capacitatea de etalare a
produsului.
Au fost preparate și analizate la nivel de laborator produse sub formă farmaceutică
de gel, emulgel, cremă și unguent, cu compoziții și procente diferite de fază
lipofilă/hidrofilă, având ca substanță activă un reprezentant din clasa
corticosteroizilor topici.
Datele analitice obținute relevă o inversă proporționalitate între viteza de cedare și
consistența produselor analizate, proprietățile reologice ale acestora fiind strâns
corelate atât de scopul formulării, cât și de eficacitatea terapeutică, ușurința utilizării
și acceptabilitatea de către pacient.
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TEHNICI DE RECONSTRUCȚIE ÎN DEFECTELE OSOASE MARI
Slt. Dr. Răzvan TUDOR

Introducere: Managementul clinic al defectelor osoase mari continuă să fie o
problemă dificil de gestionat și este adesea complicată de patologia asociata,
leziunile de parti moi și patologia leziunii. Tehnica membranei induse (IMT),
cunoscută și sub denumirea de Tehnica Masquelet, a fost dezvoltată inițial la sfârșitul
anilor 1970 pentru gestionarea defectelori osoase rezultate din tratamentul
pseudartrozelor septice. De-a lungul timpului, această tehnică a fost adoptată ca
tehnică de gestionare a defectelor osoase segmentare ale majorității oaselor lungi,
indiferent de etiologia pierderii osoase.
Material: Tehnica membranei induse este o tehnică relativ nouă în reconstrucția
defectelor osoase mari. Presupune implantarea cimentului de polimetilmetacrilat
(PMMA) în defectele osoase pentru a induce formarea membranelor după
debridarea radicală și reconstrucția defectelor osoase folosind o grefă osoasă
spongioasă autologă într-un interval de patru până la opt săptămâni. Scopul acestui
studiu a fost de a explora rezultatele clinice ale tehnicii membranei induse pentru
tratamentul osteomielitei post-traumatice.
Rezultat: Tehnica membranei induse este o tehnică economică, mai puțin solicitantă
din punct de vedere tehnic pentru reconstrucția fracturii distale de femur cu defect
osos. Rezultatele sunt reproductibile cu o rată mare de succes. Oferă controlul
infecției și previne resorbția grefei, însă necesita o perioada lungă de reconstrucție .
Concluzii: Tehnica membranei induse de Masquelet a fost folosită cu succes de peste
4 decenii pentru reconstrucția defectelor osoase de orice etiologie. Această tehnică
de grefare osoasă întârziată într-o membrană biologică indusă de plasarea unui
spacer de ciment impregnat cu antibiotic oferă o alternativă rațională pentru
reconstrucția fracturilor de femur distale complexe, cu defect osos semnificativ.
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TELEMONITORIZAREA PARAMETRILOR FIZIOLOGICI VITALI AI MILITARILOR
DIN CAMPUL TACTIC
Cristian ROTARIU [1], Teofil URSACHE [2], Gladiola ANDRUSEAC [1]

[1] UMF "Grigore T. Popa" Iasi
[2] Univ. Tehnica "Gh. Asachi" Iasi

Introducere: Telemedicina reprezintă furnizarea de servicii medicale, bazată pe
utilizarea IT&C, în situaţia în care medicul și pacientul se află în locuri diferite. Aceasta
presupune transmiterea în siguranţă a informaţiilor medicale pentru prevenirea,
diagnosticarea și tratarea pacienţilor. Telemonitorizarea este definită ca un serviciu de
telemedicină ce presupune monitorizarea de la distanţă a funcţiilor vitale ale unui
pacient prin intermediul unor dispozitive şi tehnici corespunzătoare.
Metodă: Lucrarea prezintă implementarea unui sistem minimal de telemonitorizare a
unor parametri fiziologici considerați vitali (ritm cardiac, saturație oxigen, presiune
arterială sau glicemie), ai pacienților izolați în general, dar util și militarilor care
operează în câmpul tactic. Acești parametri sunt prelevați cu ajutorul unor dispozitive
medicale disponibile în comerț și accesibile din punct de vedere al costurilor.
Aceste dispozitive sunt utilizate pentru achiziția, procesarea, memorarea locală a
valorilor numerice a acestor parametri, ulterior transmiterea la distanță a acestora
către un centru local de telemedicină și stocate ulterior în baze de date de dimensiuni
mari localizate în spațiul virtual. Transmisia parametrilor se realizează folosind
dispozitive de comunicație de tip smartphone, dar pot fi cu succes utilizate și
sistemele de comunicație cu care luptătorul multispecializat este dotat și care îl ajută
să supraviețuiască în câmpul tactic.
Rezultate: Sistemul propus a fost testat în condiții de laborator folosind simulatoare
de pacient (pacient virtual) și pentru diverse valori ale parametrilor fiziologici
telemonitorizați, simulând astfel diverse condiții fiziologice pentru pacient, în condiții
normale, dar și diferite patologii care modifică semnificativ valorile acestor parametri.
Concluzie: Sisteme de telemonitorizare de tipul celui propus sunt ușor de realizat,
necesită componente uzuale cu preț scăzut dar și cu performanțe similare acelor
dispozitive medicale din spitale sau clinici de specialitate. De asemenea, numărul de
parametri telemonitorizați poate fi extins teoretic oricât de mult, sau restrâns la un
număr de intrări strict necesare aplicației concrete.
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TRAUMA VICARIANTĂ LA PERSONALUL MEDICAL
Cornelia MĂIREAN [1], Mirabela-Olivia PUNEI [1]

[1] Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Introducere: Cel mai frecvent rezultat al expunerii la situații potențial traumatice este
stresul traumatic secundar (STS) care implică aceleași simptome ca și tulburarea de
stres posttraumatic, dar își are originea în trăirea indirectă a evenimentelor traumatice
prin interacțiuni cu persoane care sunt direct afectate de aceste evenimente.
Simptomele burnout-ului la locul de muncă este un factor favorizant pentru
dezvoltarea stresului traumatic secundar (STS) (Shoji et al., 2015). Cerințe majore ale
locului de muncă, în context medical, care contribuie la creșterea nivelurilor STS sunt
reprezentate de numărul mare de pacienți și activități administrative (Cieslak et al.,
2013). Rezultatele studiilor arată faptul că există un risc de expunere majoră la factorii
de stres medical severi la cadrele medicale din structurile militare, care ar putea
continua să le afecteze pentru tot restul vieții (Peterson et al., 2018). Dificultățile de a
resimți emoții pozitive, dificultățile de somn și gândurile intruzive reprezintă
simptomele mentionate cel mai adesea de către cadrele medicale militare (Kintzle et
al., 2013). Totuși, există o corelație negativă semnificativă între simptomele depresiei și
reziliență (Lee et al., 2022). Strategiile individuale de coping (grija de sine), suportul
oferit colegilor (grija de echipă), membri ai unităților militare, cât și adoptarea unui
leadearship-promotor al sănătății sunt associate cu niveluri scăzute ale simptomelor
de burnout (Adler et al., 2017). De asemenea, studiile empirice au arătat că un individ
poate experimenta nu numai schimbări negative, ci și pozitive în urma unui
eveniment traumatic, cum ar fi o mai mare apreciere a vieții, întărirea relațiilor
apropiate, recunoașterea punctelor forte personale, recunoașterea noilor posibilități și
dezvoltarea spirituală. Acest fenomen a fost numit creștere post-traumatică vicariantă.
Metodă: Acest studiu a examinat relația dintre STS, suportul social perceput și
creșterea post-traumatică vicariantă, după expunerea secundară la evenimente
traumatice. Participanții sunt cadre medicale (medici și asistenți) care au completat
scalele de auto-raportare care descriu simptomele STS, suport social și creșterea posttraumatică vicariantă.
Rezultate: Rezultatele indică faptul că STS corelează negativ, în timp ce sprijinul social
corelează pozitiv cu creșterea post-traumatică vicariantă. Mai mult, rezultatele arată
că o formă de sprijin social – a avea interacțiuni sociale pozitive – moderează asocierea
simptomelor STS cu creșterea post-traumatică vicariantă.
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Concluzii: Aceste rezultate subliniază faptul că stabilirea și promovarea unei rețele
de sprijin social este o resursă de reziliență care poate amortiza impactul stresului
traumatic asupra rezultatelor funcționale.
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UNELE ASPECTE ACTUALE ALE IMPLEMENTĂRII BUNELOR PRACTICI ÎN
CERCETAREA CLINICĂ
Sergiu PARII [1], Alina UNGUREANU [1], Eugeniu NICOLAI [1]

[1] Centrul Științific al Medicamentului al USMF ”Nicolae Testemițanu”, Chișinău,
Republica Moldova

Introducere: Procesele clinice de investigare sunt preponderent de tip ciclic sau
recurent. Astfel este important să fie stabilit clar design-ul proiectului de studii clinice.
În acest fel, se poate defini abordarea față de executarea proiectului: anumite acțiuni,
responsabilități definite, ordinea stabilită de acțiuni, etape și repere. Această
standardizare îmbunătățește managementul proiectelor de cercetare clinică.
Material: Laboratoarele care promovează studii clinice și care furnizează rezultate
biologice sunt numeroase și variate. Regulamentările Bunelor Practici Clinice (GCP)
sunt transcrise juridic în majoritatea statelor. Pe lângă acestea, Bunele Practici Clinice
de Laborator (GCLP) reprezintă un standard ce se adoptă acum la nivel global în toate
tipurile de laboratoare care testează probe biologice într-un cadru de studii clinice.
Rezultate: Prezintă de asemenea importanță incontestabilă implementarea
principiilor de e-Sănătate în cercetarea clinică. Formatului electronic de raportare
clinică (e-CRF), care este un instrument de colectare a tuturor datelor din diferite surse
electronice și suport de hârtie. Este important pentru că face posibilă colectarea și
organizarea acestor date într-un mod care să îndeplinească protocolul studiului și
permite prelucrarea datelor într-un mod eficient.
Concluzie: Actualmente există o preocupare la nivel internațional în direcția educării
pacienților prin crearea unor instituții și asociații care realizează programe privind
implicarea pacienților în cercetarea și dezvoltarea medicală. Scopul acestor
interacțiuni este imbunătățirea cercetării și dezvoltării prin integrarea nevoilor și
priorităților pacienților. Pacienții astfel pot fi implicați în organizarea studiilor clinice în
procesul de cercetare/dezvoltare (R&D), în procesele de reglemetare, în comisiile de
etică.
Cercetarea clinică bazată pe dovezi pornește de la proiecte fundamentale, proiecte
desfășurate pe animale de laborator, pentru a continua pe subiecți umani, mai întâi ca
regulă pe voluntari sănătoși, apoi pe cohorte de pacienți.
Cele mai elocvente din punct de vedere al preciziei statistice sunt studiile clinice
randomizate, evaluările sistemice și meta-analizele.
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URGENȚA CARDIOVASCULARĂ ÎN INFECȚIA CU VIRUSUL SARS- COV-2
Șef lucrări Dr. Iulia-Cristina ROCA [1,2]
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[2] Spitalul Clinic Județean de Urgențe “Sf. Spiridon” Iași

Infecţia SARS-COV-2 determină frecvent complicaţii cardiovasculare, cu implicaţii
patogenice şi clinice profunde, atât din punct de vedere al evoluţiei acute, cât şi din
punct de vedere al prognosticului pe termen lung.
Pe termen scurt, complicaţiile cardiovasculare ale COVID-19 sunt reprezentate de
insuficienţa cardiacă acuta, șocul cardiogen, boala coronariană, aritmiile cardiace,
embolia pulmonară, miocardita și pericardita. Aceste urgențe cardiovasculare
prezintă un tablou clinic extrem de polimorf, cu dureri anginoase, palpitaţii, dispnee,
fatigabilitate, diagnosticul fiind adesea dificil la un pacient cu pneumonie COVID-19.
Pe termen lung, în condiţiile remodelării miocardice majore, principala complicație
cardiovasculară a COVID-19 este reprezentată de la insuficienţă cardiacă cronică
severă, cu dispnee de repaus, limitarea extremă a capacităţii de efort, cu un impact
dramatic asupra calităţii vieţii, asociind totodată un prognostic nefavorabil, cu o
mortalitate ridicată. O altă consecinţă cardiovasculară importantă pe termen lung a
COVID-19 este creşterea riscului pentru evenimente coronariene acute, asociind de
asemenea o mortalitate ridicată.
La originea complicaţiilor cardiovasculare sunt mecanisme precum injuria miocardică,
statusul pro-coagulant, tulburările de ritm, care la rândul lor sunt determinate de
inflamaţia sistemică şi de hipoxie.
Cuvinte cheie: Infecția SARS-COV2, urgențe cardiovasculare.
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URGENȚE CU RISC VITAL ÎN ALERGOLOGIE ȘI DERMATOLOGIE
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Urgentele cu risc vital in alergologie si dermatologie sunt reacții sistemice grave, cu
debut fulminant și care pot duce la deces. La nivelul intregii lumi, incidența
anafilaxiei este în creștere, în timp ce rata mortalității se mentine la acelasi nivel, cu
un risc general de deces al populației de aproximativ 0,51 per milion.
Identificarea principalelor semne si simptome este foarte importanta. In timp ce
anafilaxia poate pune viata in pericol prin obstructia căilor respiratorii (edem glotic,
buze si limbă umflate), modificari la nivel respirator (dispnee, bronhospasm, stridor,
whezzing, hipoxemie) și circulator (hipotensiune, stop cardiac) cu sau fără modificări
la nivelul tegumentelor sau mucoaselor (urticarie generalizată, eritem sau prurit),
urgentele dermatologice ( ex. fasceita necrozanta) pun viata in pericol prin instalarea
rapida a socul septic, insuficientei multiple de organ, coagulare intravasculara
diseminata.
Modificările la nivel cutanat și ale mucoaselor nu sunt întotdeauna prezente sau
evidente pentru salvator, iar bronhospasmul sever, hipotensiunea sau stopul
cardiacinstalate brusc pot fi primele caracteristici. Cunoașterea istoricului alergic al
pacientului, a factorilor declanșatori si a antecedentelor patologice poate ajuta in
stabilirea diagnosticului, insa acest lucru nu va fi întotdeauna la indemana.
Pentru tratamentul anafilaxiei, adrenalina este cel mai important medicament si este
indicatia de prima linie conform Ghidului European de Resuscitare. Acest lucru se
datoreaza efectului pe receptorii alfa- adrenergici (vasoconstrictor)
şi beta
adrenergici (bronhodilatator, inotrop, de stabilizare a mastocitelor).
In ceea ce priveste urgentele dermatologice, respectiv fasceita necrozanta, un grad
ridicat de suspiciune este necesar la toti pacienti cu antecedente de diabet zaharat
sau afectare hepatica, care prezintă infecție cutanată ce provoacă tumefiere, durere și
eritem. Explorarea chirurgicală precoce este cea mai bună abordare atunci cand
diagnosticul este incert.
Recunoasterea precoce precum si initierea prompta a tratamentului specific, vor
duce la cresterea sanselor de supravietuire
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UTILIZAREA UAV ÎN SPAȚIUL AERIAN NESEGREGAT ȘI INTEGRAREA
ACESTORA ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ DE URGENȚĂ - DIRECȚII DE
DEZVOLTARE
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Introducere: Dronele au evoluat semnificativ în ultimii ani, dobândind autonomie și
capacitate de transport mai mari. Prin urmare, dronele pot juca un rol substanțial în
medicina civilă si militara, în special în situații de urgență sau pentru detectarea și
monitorizarea răspândirii bolii, cum ar fi în timpul pandemiei de COVID-19. Scopul
acestei lucrări este de a prezenta posibilitățile reale de utilizare a dronelor în
operațiunile de salvare pe teren, precum și în spațiul aerian nesegregat, în vederea
obținerii de soluții de monitorizare a activităților și lucrărilor aeriene în sprijinul
sistemului de sănătate publică în situații de criză.
Material si metoda: Am propus dezvoltarea unui sistem inovator UAS care va asigura
funcționarea combinată a mai multor vectori aerieni și terestri, ca elemente de sprijin
medical. Acest proiect a fost realizat in perioada Iulie-Septembrie 2020, in cadrul
UEFISCDI, Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015–
2020 (PNCDI III); Programul 2: Creșterea competitivității economiei românești prin
cercetare, dezvoltare și inovare; Subprogramul 2.1: Competitivitate prin cercetare,
dezvoltare și inovare — Soluții, in colaborare cu Institutul Național de Cercetare și
Dezvoltare Aerospațială (INCAS), „Elie Carafoli”, București; Academia Tehnică Militară
Ferdinand I; Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi; şi Spitalul
Clinic de Pneumologie Iaşi şi Grupul Tehnologii Mira.
Rezultate: Particularitatea sistemului nostru conceptual este utilizarea unui „roi” de
drone rapide de recunoaștere aeriană care operează în conjuncție, optimizând astfel
atât timpul de căutare, cât și timpul de identificare, crescând, de asemenea, zona de
informare și operabilitatea sistemului. A fost inclusa și o dronă cu un releu RF, care a
fost conectată la o dronă hub. Dacă este necesar, poate fi integrată o dronă
purtătoare cu consumabile medicale sau dispozitive portabile, care poate oferi și
capabilități de comunicare audio și video bidirecționale. Toate acestea sunt
controlate de la un centru de comandă mobil, în timp real, conectat și la centrul
național de dispecerat, pentru a scurta timpul de călătorie către pacient, pentru a
oferi suport cu echipamente de bază, dar salvatoare și pentru a oferi posibilitatea de
a accesa locatii aflate la distanță sau isolate din diverse alte motive. Reazultatele au
fost comunicate in cadrul conferintei finale a proiectului, desfasurata in luna
Septembrie 2021.
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Tehnologia dronelor poate îmbunătăți supraviețuirea pacientului, rezultatele și
calitatea vieții, în special pentru pacienții care trăiesc în zone îndepărtate, care nu au
infrastructură adecvata.
Discutii: Economia de costuri în comparație cu transportul la sol, viteza și confortul le
fac o soluție eficientă în domeniul medicinei de urgență. Până în prezent, rezultatele
noastre preliminare sugerează că utilizarea dronelor în situații de urgență poate fi
fezabilă, deoarece acestea sunt deja din ce în ce mai acceptate de public.
Pentru ca această potențială aplicabilitate a dronelor să devină realitate, este nevoie
de mai multe cercetări pentru a devein o practică de rutină, în timp ce navigăm întrun mediu de reglementare în schimbare, siguranță publică, confidențialitate și
acceptare publică. Pe măsură ce dronele evoluează spre costuri mai reduse de
productie, apar baterii care prelungesc semnificativ durata de zbor și durata de viață
generală a acestor aeronave, capacitate de transport crescută consideram ca acest
moment se apropie.
Deasemenea, dronele pot juca un rol cheie în a ajuta în diferite moduri la prevenirea
răspândirii focarelor de infectie, ajutând autoritățile în acest sens. O soluție pe care
am propus-o se referă la utilizarea acestei tehnologii pentru supravegherea aeriană a
persoanelor care nu respectă restricțiile sau nu știu care sunt ultimele restricții.
Pe lângă supraveghere, dronele echipate cu un sistem de comunicare bidirecțională
pot transmite mesaje și informații utile procesului medical. Prin integrarea acestor
capacități într-un singur vehicul aerian, suntem capabili să furnizăm simultan
instrumente de diagnosticare personalului medical și câteva materiale medicale de
prim ajutor victimelor.
Concluzii Utlizarea dronelor în scopuri medicale aduce multe avantaje, precum
ajutor rapid, timp scurt de călătorie către pacient, sprijin cu echipamente de bază și
posibilitatea de a accesa locuri îndepărtate sau greu accesibile.
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