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Vă invităm la Congres!
Al 39-lea Congres Național Anual de Reabilitare Medicală care are loc la Sibiu între
28 septembrie și 1 octombrie 2016 are ca motto ”De la tradiții la modernitate și
de la vorbe la fapte”.
pentru antrenarea mersului sau
pentru antrenarea membrului superior. Vom asista și la lansarea în Romania a dispozitivului Power Plate,
care folosește pentru antrenament
declanșarea reflexelor fiziologice de
echilibru prin vibrații. Toate acestea
vor fi însoțite de demonstrații practice pe tot parcursul congresului.

Conf. dr. Adrian Bighea
Președinte SRRM

A

cest eveniment științific se
prefigurează a fi unul de
excepție în primul rând datoritălucrărilor trimise care
sunt de înaltă calitate șiacoperă
o vastă arie tematica și în al doilea rând prin numărul mare de
participanțiînscriși. După câte se
pare, recordul de 560 participanți
din 2015 va fi anul acesta depășit.
Caracterul multidisciplinar al manifestării noastre, dovedit la precedentele ediții, face ca alături de colegii noștri, la congres să se înscrie
tot mai mulți medici de familie,
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interniști, reumatologi, neurologi,
neurochirurgi, ortopezi, radiologi,
psihologi, asistenți medicali, fiziokinetoterapeuti, etc.Programul
Congresului a fost creditat de Colegiul Medicilor din Romania cu 22
puncte EMC.
Vom avea noutățiși chiar surprize și în expoziția organizată pe timpul Congresului National Anual de
Reabilitare Medicala. Anul acesta
vom avea și mai mulțiexpozanțiși o
mulțime de noutăți, inclusiv tehnologii de ultimă oră cum ar fi roboți

Pe lista invitaților se află Prof.
Dr. ParaschvaPostolache, reputat
specialist în reabilitare pulmonară, doamna Samantha Shann din
Marea Britanie, vicepreședinte al
Organizației Mondiale de Terapie
Ocupațională, Prof. Dr. KlemenGrabljevec din Ljubljana, cunoscut
prin numeroase lucrări dedicate
traumatismelor vertebro-medulare,
Prof. Dr. JorgWissel din Germania,
neurofiziolog cu preocupări în bolile sistemului nervos central și periferic. Dumnealui va conduce sâmbătă 1 octombrie în cadrul Congresului SRRM un workshop dedicat
injectării de toxina botulinică sub
control echografic.
Va așteptămși la programul social care ne va da ocazia sa ne revedem și să schimbăm impresii în
atmosfera deja familiară a hotelului
Ramada din Sibiu.
Sperăm ca cele spuse să fie suficiente pentru a ilustra de ce mottoul Congresului SRRM din 2016 este
”De la tradiție la modernitate și de
la vorbe la fapte”.
Va așteptăm cu drag la Sibiu!
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Muvon - Revoluţie în mişcare
Ultimii ani au demonstrat că bolile articulaţiilor nu mai sunt de mult timp o problemă
a persoanelor în vârstă. Articulaţiile dureroase, inflamate şi înţepenite, afectează
tinerii din ce în ce mai des.

T

ratamentul cu antiinflamatoare rezolvă doar parţial
problemele articulare reducând durerea pe moment,
însă nu acţionează asupra cauzei,
durerea putând să reapară oricând.

De-a lungul ultimilor ani, oamenii de ştiinţă au ajuns la concluzia că tipul II de colagen poate
încetini sau chiar opri dezvoltarea
anumitor boli reumatismale. Cercetătorii de la Harvard Medical
School au arătat că acest tip de
colagen poate ajuta la prevenirea
degenerării articulaţiilor, iar suplimentarea dietei cu colagen de tip
II pe termen lung poate conduce la
întărirea articulaţiilor.
Colagenul este o protein unică,
gasinduse într-o cantitate destul de
mare în corpul omenesc.

Colagenul sprijină corpul din
multe puncte de vedere, pornind de
la susţinerea vaselor de sânge până
la cea a pielii, colagenul reprezintă
95% din cartilajul nostru articular.

solidarea articulaţiilor etc. Problemele cronice care se pot îmbunătăţi
includ artrita, osteoporoza, hipertensiunea arterială, sau oboseala
cronică.

Colagenul hidrolizat (are o greutate molecular mică ceea ce înseamnă că este absorbit în proporţie
de 70-90%). Colagenul hidrolizat
tip II oferă un grad ridicat de condroitin sulfat A, care este cel mai
eficient antiinflamator, fără efecte
secundare, ce îmbunătățește structura și funcționalitatea articulară și
contribuie de asemenea la reducerea durerilor.

Colagenul hidrolizat tip II din
Muvon se asimilează rapid şi este
stimulat şi potenţat de glucozamină şi vitamina C, care pe de o parte
îmbunătățește asimilarea colagenului, iar pe de altă parte stimulează
sinteza de colagen nou în organism.

O dată ce corpul obține noi depozite de colagen, se pot observa
îmbunătățiri la nivelul mai multor
sisteme și organe: tonus muscular,
tonifiere piele, reconstrucţia şi con-

Combinația puternică din
Muvon (vitamina C, collagen tip
II și glucozamină) îmbunătăţeşte
mobilitatea şi flexibilitatea articulară, Muvon fiind considerat un
supliment sigur pentru utilizarea
în tratamentul de lungă durată al
afecțiunilor articulare cronice, dar
şi împotriva îmbătrânirii premature
a pielii.
În plus, Muvon se dizolvă ușor în
apă călduță şi are gust plăcut.

Compoziţie:
•• Peptide de colagen – 9,087 g
•• Glucozamină – 450 mg
•• Vitamina C – 62 mg

Mod de utilizare:
•• Oral – 1 plic pe zi. Un plic se dizolvă în 200ml apă călduță și se
consumă imediat.
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Noutăţi în domeniul
Terapiei Ocupaţionale
În luna iulie a acestui an a apărut primul buletin informativ APTOR
(Asociaţia Profesională a Terapeuţilor Ocupaţionali din România), pe care îl puteţi consulta în varianta sa integrală, pe site-ul
asociaţiei (www.terapieocupationala.ro). Am spicuit câteva dintre cele mai interesante informaţii apărute în acest număr.

Mirela Carmen
Burllau

Preşedinte APTOR

Daiana Popa

Vicepreşedinte
onorific APTOR

T

erapia ocupaţională, profesia de terapeut ocupaţional nu este, cum s-ar putea crede, un produs la lumii moderne, ci va împlini în 2017, 100 de ani de
cînd un grup de profesionişti, de origine anglo-saxonă, au reuşit să găsească soluţii inovative vis-a-vis de dinamica unei societăţi
umane în continuă schimbare. Ca profesie
de îngrijire a sănătății, terapia ocupațională
a răspuns prompt şi eficient, în cei aproximativ 100 de ani de existență şi identitate
profesională, la problemele ivite în starea
de sănătate a populației. Sfîrşitul de secol
19 şi începutul de secol 20 a provocat-o cu
sănătatea mentală, atrăgînd-o în azile, cen-
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tre psihiatrice şi instituții/şcoli educaționale
speciale. Secolul 20 o aduce, în principal, în
cadrul asistenței medicale înalt specializate
din spitale şi centre de recuperare, destinate
persoanelor cu dizabilități fizice. Provocatorul secol 21, prin schimbările impuse de
problemele demografice actuale (îmbătrînirea populației, refugiații şi “migrația creierelor“, afecțiunile cronice şi cele generatoare de
tulburările de vorbire, obezitatea infantilă,
copii cu dizabilități şi tinerii adulți aflați în
situații de risc, impactul tehnologiei şi al lumii virtuale, forța de muncă ieftină) îi solicită sprijinul şi asumarea responsabilității în
sfera serviciilor medico-sociale comunitare
şi a asistenței medicale primare, cu accent
pe prevenție şi reabilitare.
Fructuoasa colaborare din ultimii 50
de ani dintre WFOT (Federația Mondială
a Terapeuților Ocupaționali)1, Organizația
Mondială a Sănătății şi Națiunile Unite
(organisme internaționale ce răspund de
politicile globale de sănătate) reprezintă o
recunoaştere, de către OMS a contribuţiei
terapiei ocupaţionale, care în «Raportul
Mondial al Dizabilității» (Cap.4: Reabilitarea) menționează că „răspunsurile politice... la incluziunea socială... trebuie să pună
accent pe creşterea resurselor umane pentru reabilitare... care conferă calificări specifice în fizioterapie şi terapie ocupaţională,
protetică, ortotică şi logopedie…“.
“Perspectiva internațională asupra sănătăţii, vieții sociale şi educației“ (International

Health, Social & Education Perspectives.
WHO, 2013; UNESCO, 2011; OECD, 2011)
este noua paradigmă a societății umane actuale, globalizate, care ghidează, explorează şi
oferă o bază pentru rezolvarea problemelor
demografice, atît din perspectiva politicilor
cît şi a practicii şi programelor de educație
profesională, care trebuie să găsească soluții
cost-eficiente şi cu beneficii durabile.
In ceea ce priveşte educația profesională, recenta întâlnire din Columbia (martie,
2016) a Executivului WFOT2 cu asociațiile
profesionale membre pune accent şi aduce
în discuție recentul document revizuit, ratificat şi aprobat al «Standardelor Minime
pentru Educație în Terapie Ocupațională /
MSEOT» (elaborat în 1958, revizuit recent
în 2016) cu scopul de a asigura şi garanta
calitatea, supravegherea şi monitorizarea
educației profesionale la nivel internațional.
Documentul conține conceptele ce fundamentează primul nivel de studii în pregătirea profesională specifică, concepte ce trebuie puse în practică prin acțiuni specifice,
atît de către asociațiilor profesionale (prin
programe de învățare pe tot parcursul vieții
şi diseminarea informației), cît şi de către
universități (prin actualizarea curriculei, a
stagiilor de practică profesională, a metodele
de predare şi învățare, a supervizării practicii studenților de către personal adecvat).
MSEOT-WFOT©2016 este influențat de
documente internaționale precum: “Drepturile omului“ (ONU), “Raportul Mondial al
Dizabilității“ (OMS, 2011b & 2014) şi “Ghidul orientativ pentru programele de educație
în Terapie Ocupațională la nivelul țărilor europene“ (ENOTHE - COTEC, 2006 & 2008)
Planului Strategic al WFOT pentru
2019–2024 îşi propune să-i confere terapeutului ocupațional bine-meritatul loc în cadrul
asistenței medicale primare, de prevenție şi
de reabilitare; acesta se fundamentează pe
cunoscutele beneficii şi soluţii cost-eficien-

www.revistamedicalmarket.ro

Fig. 1. Componentele
programului educațional
în terapie ocupațională
(WFOT © 2016)

te pe care profesia le-a adus deja, în cadrul
serviciilor medico-sociale comunitare: programele «reablement model»3 şi “Independence at home“4; abordarea dizabilității în
concordanță cu strategia “Community-based Rehabilitation“5; adaptarea mediului fizic şi architectural în colaborare cu arhitecți
şi ingineri, facilitarea accesului la cursuri

online, cu tematici ce abordează situații şi
probleme reale, contemporane6: “Disaster
Management for Occupational Therapists:
Online module“; promovarea acțiunilor ce
sprijină dreptul la un loc de muncă sigur şi în
concordanță cu abilitățile individuale.
Terapeutul ocupațional al acestui început de secol 21 trebuie să beneficieze de o

educație şi experiență profesională bazate
pe o teorie şi practică solidă, dar mai simplificată, care să-i permită să fie încrezător
şi asertiv în a accepta schimbările şi a promova sănătatea în contextul sistemului de
îngrijire medicală primară.
Preşedinta WFOT, Marilyn Pattison
afirmase recent în Columbia: “secolul 21 va
fi secolul medicinei de reabilitare şi al terapiei ocupaționale“. Vom şti că este astfel,
dacă în anul 2018, cînd se va face revizuirea
în cadrul clasificărilor ocupațiilor pe plan
internațional (ILO – ISCO) şi european
(ESCO), profesia de Terapeut Ocupațional
va avea un cod separat şi independent de
“Alte profesii aliate sănătății“.
Asociația Profesională a Terapeuților Ocupaționali din România:
6 ani de existență şi experiență
În România, în anul 2006, apare primul grup de absolvenţi în cadrul unui
proiect european de educaţie profesională
în terapie ocupaţională. Le este sugerată,
de către iniţiatorii proiectului, o formă de
asociere profesională care să se integreze
mediului profesional global, cu tot ceea ce
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înseamnă aceasta: legislaţie, educaţie, apărarea intereselor profesionale, colaborarea
cu organismele naţionale în elaborarea
programelor de educaţie specifică.
În 2010, un grup de 6 membri, decid înfiiţarea APTOR, după ce, în prealabil, s-a lucrat doi ani la constituţia agreată de WFOT.
În 2012, APTOR devine membră a
WFOT, fiind singura entitate naţională abilitată să reprezinte profesia de terapeut ocupaţional, în accepţiunea forului mondial. Încă
din prima etapă a activităţii, obiectivele APTOR au fost pe termen mediu şi lung, lucru
care se întîmplă şi azi, cînd asociaţia a cooptat peste 40 de membri, studenţi şi absolvenţi
ai programelor naţionale de terapie ocupaţională, precum şi cinci membri de onoare,
personalităţi marcante a spaţiului academic
şi clinic internaţional.
Obiectivele APTOR s-au îndreptat, în
special, pe situaţia şi recunoaşterea profesiei în ţară. WFOT, forul care stabileşte
standardul educaţional la nivel mondial,
colaborează cu APTOR în elaborarea strategiilor prin care profesia şi educaţia terapeutului ocupaţional din România să fie
conform standardelor internaţionale general-acceptate. Desigur, e nevoie de o schimbare de paradigmă în sistemul educaţional
naţional, acest lucru fiind posibil doar prin
colaborarea tuturor factorilor implicaţi: legislativ, mediu universitar, societate.
APTOR se constituie juridic în anul 2010,
ca asociaţie profesională, voluntară, independentă şi non-profit, la iniţiativa unui număr
de 6 membri ce fac parte din prima generaţie
de terapeuți ocupaţionali educaţi în România,
în cadrul unui proiect inițiat de ENOTHE în
anul 2003 în parteneriat cu Universitatea de
Vest din Timişoara (www.terapieocupationala.ro/proiectul-fpypdee/). Proiectul a avut
ca obiectiv principal implementarea învăţământului superior de terapie ocupaţională în
România, Ungaria şi Bulgaria.
APTOR se racordează la organizaţiile profesionale internaţionale, dobîndind
în anul 2012 calitatea de membru asociat
WFOT, pe baza aprobării constituţiei asociaţiei.
Anii 2013 – 2014 se caracterizează prin
dezvoltarea şi întărirea relațiilor asociației
cu cei ce promovează, oferă servicii, educă sau desfăşoară o activitate profesională în domeniul terapiei ocupaționale, în
țară: universități, ONG-uri ce lucrează cu
terapeuți ocupaționali internaționali, alte
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categorii profesionale (psihologi, psihopedagogi, logopezi, art-terapeuți, etc.). Se
conturează imaginea terapiei ocupaţionale,
care în România, datorită pionieratului şi
stadiului incipient de dezvoltare în care se
află această profesie, continuă să genereze
confuzii şi divergențe cu privire la ce este
şi ce oferă. Colaborăm fructuos cu membrii onorifici ai asociației, o parte din acei
terapeuți ocupaționali internaționali, care
imediat după 1990 aduc o contribuție personală deosebită şi continuă la dezvoltarea şi
promovarea profesiei la noi în țară: Hanneke
van Bruggen, Dr. Mary-Margaret Windsor,
prof. Sharon Cermak, Dr. Renne McDannels
şi Paul Himschoot.
În 2015, APTOR lansează programul de „Educație profesională continuă”
pentru studenții şi absolvenții în terapie
ocupațională, în cadrul căruia am organizat 2 cursuri de «Terapie Ocupațională
pentru copiii cu multiple nevoi speciale»,
în colaborare cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău - Facultatea de Ştiinţe
ale Sportului, Mişcării şi Sănătăţii (Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională); şi Universitatea „1 Decembrie
1918” din Alba-Iulia, Facultatea de Drept
şi Ştiinte Sociale, Departamentul de Ştiinţe Sociale, specializarea Terapie Ocupaţională, precum şi o săptămînă de ateliere
de lucru, întîlniri şi discuții, mentorate de
dr. Mary-Margaret Windsor, ScD, OTR/L
(Washington DC / SUA), pentru terapeuții
ocupaționali din Oradea.
La Bacău, cursul s-a desfăşurat pe durata a 2 săptămâni, cu sprijinul FSSMS
din cadrul Universității “Vasile Alecsandri“, al Asociației Betania - Centrul de zi
“Delfinul“şi al Centrul Rezidențial “Henri
Coandă“. A fost un curs interdisciplinar,
destinat atât studenților de la specializarea
de „terapie ocupațională” cât şi celor de la
„kinetoterapie”. Având ca instructori de
curs pe Dr. Mary-Margaret Windsor (ScD,
OTR/L. SUA), Barbara Hodge (Fizioterapeut. NDT/C; NDTA Pediatrie. SUA) şi Isabelle Beaudry Bellefeuille (MScOT - Spania), scopul principal al acestuia a fost dezvoltarea abilităților practice a viitorilor specialişti în domeniul serviciilor pentru copii
cu dizabilități, abordați din perspectiva a
două dintre cele mai cunoscute şi fundamentate ştiințific modele teoretice: «Terapia
de Integrare Senzorială/ Sensory Integration Treatment» şi «Învățarea motorie şi Te-

rapia de dezvoltare neurologică (cunoscută
sub denumirea de „Neuro-developmental
Treatment (NDT)”, versiunea actualizată de
şcoala americană a terapiei Bobath).
Săptămâna 9 - 13 noiembrie, 2015, de la
Oradea, s-a desfăşurat sub forma unor ateliere de lucru, întîlniri şi discuții pentru şi
împreună cu cei ce lucrează ca şi terapeuți
ocupaționali, în diverse domenii. Dr. MaryMargaret Windsor (ScD, OTR/L - APTOR),
Mirela Burllău (TO - APTOR), dr. Daiana
Popa (MD – APTOR), Liliana Vidican (TO
- APTOR) şi Dawn Hoffman (OTR/L - APTOR) au mentorat această săptămînă exclusiv practică, în care s-au evaluat şi observat
activități şcolare, în cadrul „Centrului Școlar
pentru Educație Incluzivă nr.1 - Oradea”, s-a
discutat despre alegerea şi utilizarea unor
instrumente de evaluare (FIM™: Functional
Independent Measurement) pentru adultul cu dizabilitate fizică, în cadrul „Spitalul
Clinic de Recuperare Medicală Băile-Felix”
şi s-au evaluat şi implementat strategii de
intervenție terapeutică, în cadrul „Secției de
recuperare pentru copii, Băile 1 Mai”.
La Alba-Iulia, dr. Mary-Margaret
Windsor, Elizabeth Joy Shaffer (OTR/L,
Bucureşti - APTOR) şi Mirela-Burllău (APTOR)au susținut un curs de cinci zile destinat cu precădere studenților şi absolvenților
„Facultății de Drept şi Științe Sociale, specializarea – Terapie Ocupațională”, din cadrul
«Universității 1 Decembrie 1918», precum
şi părinților sau altor categorii profesionale,
care oferă servicii copiilor cu multiple nevoi
speciale, aflați în tratament în «Centrul Maria Beatrice» din Alba-Iulia.
Prin aceste programe educaționale, APTOR îşi propune să contribuie la reducerea
decalajul față de ceea ce se petrece în lume în
domeniul profesiei de terapie ocupațională
pentru a putea avea şi în România terapeuți
ocupaționali educați şi pregătiți conform
standardelor internaționale.
1. www.wfot.org/groups/worldhealthorganisationwho.aspx
2. us3.campaign-archive1.com/?u=a5775c1daeae28b1411a
3d373&id=112ef218b6&e=6ab53bd593
3. www.opm.co.uk/wp-content/uploads/2014/01/NEIEPreablement-guide.pdf
4. www.independenceathome.org.uk/index.html
5. www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en/ și www.
who.int/disabilities/cbr/en/
6. www.youtube.com/watch?v=zoHhDvAswR4
7. www.google.ro/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=WFOT.
org+and+Disaster+management
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Principiile reabilitării medicale
în arteriopatiile obliterante periferice cronice
În timp ce bolile cardiovasculare de cauză aterosclerotică reprezintă cea mai frecventă cauză
de deces, leziunile vasculare periferice cronice, de regulă cu o evoluţie îndelungată în timp,
reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze de dizabilitate, având asfel un impact negativ asupra calităţii vieţii bolnavului. Arteriopatiile obliterante periferice cronice (AOPC) au o
evoluţie progresivă care se manifestă la adult sau vârstnic mai devreme sau mai târziu printr-o varietate de aspecte patologice cu o simptomatologie intricată diferită sau coexistentă,
cota de participare a fiecareia în parte necesitând o cuantificare exactă în tabloul clinic.
Pe de altă parte, leziunile şi complicaţiile bolilor arteriale periferice, uneori asimptomatice
pentru o lungă perioadă de timp, au consecinţe extrem de variate carepot merge până la
amputarea de membru sau chiar deces în ischemiile acute neglijate.
Adrian Bighea

Universitatea de Medicină
și Farmacie din Craiova

Simona Pătru

Universitatea de Medicină
și Farmacie din Craiova

I

nstituirea cât mai precoce a tratamentului adecvat are importanţă
esenţială pentru beneficii terapeutice mai bune șipentru șansa frânării evoluției arteriopatiilor. Din nefericire, această perioadă de maximă
eficienţă terapeutică cu mijloace terapeutice simple ne scapă de multe ori
din cauza neglijenţei bolnavului sau
medicului sau a modului de debut,
adesea cu o simptomatologie moderată şi necaracteristică.Interpretarea
greşită a manifestărilor iniţiale sau
faptul că destul de des, arterele sunt
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deja profund alteratecând apar primele manifestări contribuie de asemenea la întârzierea tratamentului.
Arteriopatia obliterantă este o
boală cronică, cu evoluţie anatomoclinică stadializată, deci ca la orice
boală cronică progresivă, asistenţa
medicală se va îndrepta către măsurile de profilaxie secundară şi recuperare, programele fiind diferenţiate în
funcţie de cele patru stadii evolutive.
Beneficiază de terapie recuperatorie arteriopatiile obliterante de
cauză aterosclerotică, trombangeita obliterantă, dar în cazul acesteia,
atingerea distală şi afectarea venoasă,
limitând eficacitatea antrenamentului la mers, precum şi pacienţii după
revascularizare a arteriopatiilor.

Modificarea
factorilor de risc
AOPC este un sindrom aterosclerotic şi de aceea incidenţa sa este dependentă de clasicii factori de risc ai
aterosclerozei cu putere de predicţie
asupra prezenţei afectării circulaţiei
arteriale coronariene şi cerebrale. Fumatul şi diabetul zaharat sunt factorii

de risc cu cea mai mare valoare predictivă, urmaţi de hipertensiunea arterială, dislipidemie (în special un nivel scăzut al HDL-C) şi modificări ale
metabolismului homocisteinei.Niciun
trial clinic randomizat, prospectiv nu
a studiat efectele opririi fumatului
asupra riscului de evenimente adverse
cardiovasculare la pacienţii cu AOPC.
Studiile observaţionale au găsit că riscul de deces, infarct miocardic şi amputaţie este substanţial mai ridicat la
cei care continuă să fumeze faţă de cei
care au renunţat la acest obicei.
Nu știm dacă un tratament agresiv
în vederea optimizării nivelului glicemiei scade riscul de evenimente adverse cardiovasculare la pacienţii cu arteriopatii la nivelul membrelor. Pentru
reducerea complicaţiilormicrovascula
re,Asociaţia Americană de Diabet recomandă scăderea nivelului de hemoglobină glicozilată sub 7%. La cei cu
arteriopatii şi diabet concomitent, un
control susţinut al tensiunii arteriale (o
medie de 128/75 mmHg), reduce semnificativ riscul de complicaţii cardiace.
Tratamentul dislipidemiei reduce riscul de evenimente adverse cardiovasculare la pacienţii cu ateroscleroză.
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Clopidogrelul este singurul agent
antiagregant plachetar aprobat de
FDA cu scopul de a reduce riscul de
IM, AVC şi moarte cardiacă la pacienţii cu AOPC.Studiile clinice actuale
nu furnizează dovezi suficiente pentru susţinerea recomandărilor tratamentului cu anticoagulante orale cu
scopul de a reduce complicaţiile cardiovasculare la pacienţii cu AOPC.

Programul
de reabilitare
La nivel mondial, în ultimii ani se
caută cele mai bune metode de tratament fizical, medicamentos, de revascularizare, în vederea încetinirii sau
opririi progresiei AOPC. Tratamentul
actual, precum şi criteriile de selecţie
a pacienţilor, sunt clar standardizate
prin ghiduri de tratament alcătuite pe
baza rezultatelor multor trialuri clinice. Cu toate acestea, în mod curent
în România indicaţia pentru kinetoterapie la pacienţii cu AOPC este: ”să
mergeţi mult pe jos”, fără ca pacienţii
să fie orientaţi măcar asupra parametrilor intensitate, durată, frecvenţă,
sau să fie chemaţi la control, de aici şi
complianţa foarte scăzută a acestora
la acest tip de tratament.
Identificând programul optim de
exerciţii pentru ameliorarea capacităţii funcţionale, rezultatele obţinute
vor avea substanţiale implicaţii clinice şi asupra sănătăţii publice pentru
milioane de pacienţi cu AOPC.
Mijloacele de tratament includ
pe lângă medicamente caSulodexid,
Cilostazol, Pentoxifilin, Tanakan, analgezice, şi tratament igieno-dietetic,
fizical-kinetic, balnear şi chirurgical.
Tratamentul fizical-kinetic cuprinde
proceduri de electroterapie, termoterapie, hidrotermoterapie, masaj,
mecanoterapie, ergoterapie, kinetoterapie. Se utilizează diferite forme de
curenţi pentru efectul reflex, la distanţă, simpaticolitic, vasodilatator şi
de favorizare a circulaţiei colaterale.
În procedurile de termoterapie sunt
incluse băile de lumină parţiale, Solux, împachetări cu parafină, sau cu
nămol terapeutic, aplicate pe zonele
reflexe, abdominal, lombar, tot pentru

efectul simpaticolitic. În tulburările de
circulaţie locală, aplicarea directă de
căldură poate să crească metabolismul local, cu accentuarea consumului
de oxigen şi deci a ischemiei, lucru ce
poate fi evitat prin utilizarea băilor ascendente Hauffe de mâini sau la membrul inferior contralateral sănătos,
prin reacţiile consensuale rezultând
efectul vasodilatator la distanţă.
Este indicat masajul ascendent,
trofic, utilizând tehnici ca effleurage, petrisaj în timp ce mecanoterapia
face apel la aparatele pneumatice care
cresc întoarcerea venoasă.
Terapia ocupațională urmăreşteaceleaşi obiective și recurge la profesii
sau îndeletniciri obișnuite cum ar fi
tâmplăria, olăritul, mersul pe bicicletă cu durată progresivă, foarte util în
obstrucţiile înalte.
În decursul timpului s-au încercat
diverse tehnici care să ducă la dezvoltarea circulaţiei colaterale în teritoriile
deficitare, cele mai utilizate fiind: gimnastica de poziţie Buerger, contracţiile
analitice de tip intermediar la nivelul
grupelor musculare ale membrelor
inferioare, exerciţiile de creştere a de-

Concluzii
Pentru majoritatea pacienţilor cu
AOPC, recunoaşterea claudicaţiei
intermitente este primul pas spre
iniţierea unei terapii medicale
comprehensibile, obiectivul primar
al tratamentului în acest caz
fiind acela de a ameliora statusul
funcţional şi a reduce dizabilitatea.
Totuşi clinicianul trebuie să recurgă
la măsuri efective de ameliorare
parţială sau chiar completă a
simptomatologiei claudicaţiei, şi
apoi să îmbunătăţească abilitatea
mersului şi să menţină cât mai mult
posibil autonomia pacientului şi
calitatea vieţii.
Îmbunătăţirea mersului conduce la
o creştere a capacităţii pacientului
de a-şi desfăşura cât mai complet
activitățile vieţii zilnice şi deci
la o ameliorare a calităţiivieţii.
Antrenamentul fizic contribuie de
asemenea la scăderea valorilor

bitului cardiac şi a tensiunii arteriale,
implicit a presiunii de perfuzie periferică, şi cea mai fiziologică metodă de
dezvoltare a circulaţiei periferice- mersul codificat. O componentă aparte a
programului kinetic este reprezentată
de practicarea unor sporturi ca: înotul în apă la peste 22°C, ciclism, volei,
tenis de masă, badmington. Indicaţiile de trimitere la tratament balnear se
fac mai ales în stadiile 1 şi 2, în staţiuni cu profil cardiovascular ca Buziaş,
Covasna, Tuşnad, Vatra Dornei, unde
pacienţii beneficiază de mofetoterapie
şi balneaţie în ape carbogazoase.Alte
staţiuni ca Herculane, Pucioasa, Călimăneşti, sunt recomandate pentru
balneația cu ape sulfuroase.
Indicaţia de elecţie a tratamentului
recuperator este reprezentată de obstrucţiile arteriale mijlocii. În obstrucţiile înalte este indicat întâi tratamentul chirurgical şi apoi recuperarea, iar
în obstrucţiile joase, tratamentul chirurgical fiind ineficace, recuperarea
este indispensabilă, dar cu rezultate
limitate. Programele de recuperare
sunt particularizate derulându-se pe o
perioadă de 6-12 săptămâni.
tensionale, îmbunătăţirea profilului
lipidic, la un control mai bun al
glicemiei, reducerea obezităţii
centrale, reducerea riscului de
complicaţii cardiovasculare şi
creşterea duratei de viaţă.
În
concluzie,
tratamentul
arteriopatiilor obliterante periferice
este unul complex, care necesită o
abordare multidisciplinară, niciodată
obţinându-se rezultate bune doar
cu tratamentul medicamentos,
sau numai cu tratamentul fizical.
De asemenea este necesară o
evaluare corectă a pacientului,
pentru determinarea rezervelor
funcţionale şi a complianţei sale la
tratament. Rezultate bune se obţin
în stadiile 1şi 2 de boală, în stadiile
3 şi 4 ameliorările fiind greu de
obţinut. Poate la fel de important
este şi comportamentul corect al
pacientului la domiciliu, în viaţa de
zi cu zi.
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Despre sarcopenie şi îmbătrânire
Noţiune medicală relativ nouă, sarcopenia s-ar traduce etimologic printr-o sărăcire a masei musculare, o
„topire” a muşchilor care are drept consecin ă o afectare a aparatului muscular şi ulterior a celui articular şi
osos astfel încît mai devreme sau mai tîrziu survine o disfuncţie severă cu afectarea sănătăţii şi a calităţii vieţii.

Salvina Mihalcea
Medic primar Spitalul Clinic
de Recuperare Medicală Băile-Felix,
Vicepreşedinte ASPOR

Î

mbătrînirea este inerentă cursului natural al vieţii şi este o fericire atunci
când se produce treptat ca încununare a unei vieţi lungi şi pline de evenimente, atunci când, îmbatrânind frumos
ne putem păstra autonomia, cheful de viaţă şi activitate fizică şi nu în ultimul rând
capacitatea de socializare.
Îmbătrînirea este o provocare nu numai pentru fiecare dintre noi cît mai ales
o provocare pentru societatea noastră,
sistemul de sănătate şi autorităţi, dat fiind
cheltuielile de îngrijire enorme pe care o
societate din ce în ce mai îmbătrânită trebuie să le suporte.
Sarcopenia, un status sau condiţie
obişnuită dar nu obligatorie a bătrâneţii
şi îmbătrânirii este mai nou asociată cu
numeroase afecţiuni cronice (osteoporoza
severă cu fracturi de fragilitate, diabetul
zaharat, cardiopatii, boli autoimune şi neurodegenerative ş.a.) şi implicată direct în
alterarea calităţii vieţii.
Definită ca o condiţie de sănătate caracterizată prin scăderea masei musculare, a forţei musculare şi a performanţelor
fizice sarcopenia este de fapt o condiţie
precară de sănătate determinată de anumiţi factori de risc şi care poate agrava,
complica sau chiar declanşa anumite afecţiuni redutabile.
Există modalităţi de screening şi metode de investigare şi, cu siguranţă, cunoaşterea şi mai ales utilizarea acestora
în practica clinică curentă ar determina
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o ameliorare a sănătăţii populaţiei şi o
scădere a costurilor de îngrijire a acestui
segment de populaţiecu risc major de sarcopenie.
SARCOPENIA nu este o boală dar
reprezintă o condiţie precară de sănătate
care odată existentă agravează orice altă
boală şi este definită prin:
•• Masă musculară scăzută
•• Scăderea forţei musculare
•• Performanţe fizice limitate
Informarea asupra acestui concept, diagnosticul şi managementul corect şi la timp
al sarcopeniei vor reprezenta cu siguranţă
un criteriu obligatoriu de ameliorare a performanţelor fizice ale unor bolnavi cu diferite afecţiuni debilitante dar şi ale unor vârstnici sănătoşi şi va contribui la o mai bună
stare de sănătate a populaţiei vârstnice.
Mecanismul de producere al sarcopeniei este reprezentat de pierderea progresivă a masei musculare prin îmbătrânire
şi/sau boli sau o alterare progresivă a calităţii acestei mase musculare.Sărăcirea
cantitativă şi calitativă a musculaturii
scheletice este factorul cheie al acestei
condiţii de sănătate care produce debilitate şi alte îmbolnăviri.
Această pierdere de masă musculară
este multifactorială şi încă puţin înţeleasă
fiind implicaţi numeroşi reglatori ai procesului, pozitivi şi negativi, endogeni şi
exogeni.
În decursul vieţii avem şansa ca, determinat de zestrea noastră genetică dar şi de
stilul de viaţa să ajungem la un anumit vârf
de masă musculară, masă musculară pe
care în decursul vieţii adulte o prezervăm
şi de care avem mare nevoie într-un proces
de îmbătrânire care survine după 40 de ani.
În menţinerea masei musculare la un
nivel optim adecvat unei stări de sănăta-

te bune intervin numeroşi reglatori, unii
pozitivi alţii negativi.Echilibrul între acţiunile subsumate ale acestor reglatori este
vital pentru menţinerea masei musculare
la un nivel optim.
Ca reglatori pozitivi, care cresc
masa musculară putem enumera:
•• Hormoni anabolizanţi-insulina,
androgeni
•• Factori de creştere-IGF-1, HGF, FGF
•• Vitamina D
•• Activitatea fizică
•• Aportul de proteine
Prin multiple mecanisme aceşti reglatori acţionează benefic în favoarea masei
musculare.
Există desigur şi reglatori negativi
care prin acţiunea lor duc la scăderea
masei musculare sau la alterarea
calităţii sale cum ar fi:
•• Mediatorii inflamaţiei
•• Hormoni catabolizanţi-glucagon,
corticoizi
•• Myostatina
•• Îmbătrânirea
•• Obezitatea
•• Osteoporoza şi artrozele
•• Polimedicaţia
Aceşti reglatori intervin asupra masei
musculare în sens pozitiv sau negativ cel
mai adesea prin intermediul sintezei şi
distrugerii proteinelor dar şi prin alte mecanisme complexe care asigură echilibrul
şi buna funcţionare a acestei maşinării
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complexe care este corpul uman.
În apariţia sarcopeniei sunt
incriminaţi mai mulţi factori de risc şi
unii dintre aceştia sunt recunoscuţi în
lumea medicală:
•• Vârsta peste 40
•• Sedentarismul
•• Malnutriţia
•• Dieta dezechilibrată
•• Inflamaţia cronică
•• Obezitatea
•• Factori genetici
•• Boli cronice consumptive
•• Osteoporoza severa cu fracturi majore
Aceşti factori de risc ne arată un risc
sau o vulnerabilitate la un proces de pierdere de masă musculară care ar putea determina sarcopenie şi, de aceea, cunoaşterea şi mai ales depistarea lor în populaţia
generală şi la anumiţi bolnavi printr-o
atitudine proactivă ar contribui desigur la
ameliorarea stării de sănătate a populaţiei
şi la evitarea unor condiţii precare de sănătate şi a unor costuri enorme de îngrijire.
Diagnosticul sarcopeniei înseamnă de
fapt demonstrarea obiectivă, prin intermediul unor măsurători, investigaţii, teste
agreate din punct de vedere ştiinţific a existenţei unei mase musculare reduse şi a scăderii forţei musculare acestea având drept
consecinţă scăderea performanţelor fizice.
Există un consens asupra criteriilor
diagnosticului pozitiv precum şi a metodelor şi mijloacelor de măsurare şi investigare între principalele organisme ştiinţifice internaţionale implicate în cercetarea
sarcopeniei şi anume, EWGSOP-Grupul
European de Lucru asupra Sarcopeniei la
Vârstnici, ESPEN-SIG-Grupul Special de
Interes al Societăţii Europene de Nutriţie
şi Metabolism şi IWGS-Grupul Internaţional de Lucru asupra Sarcopeniei.
În viziunea acestor trei organisme
există trei criterii diagnostice de
certitudine, şi anume:
1. masă musculară scăzută
2. forță musculară deteriorată
3. performanță fizică precară şi
insuficientă.
DIAGNOSTIC POZITIV se va pune
numai în prezenţa masei musculare scăzute asociată cu o scădere a forţei musculare şi/sau deteriorarea performanţelor
fizice existând şi noţiunea de sarcopenie
severă când sunt îndeplinite toate cele trei
condiţii de mai sus.

Există metode multiple de diagnostic
şi investigaţie dar consensul internaţional
a restrâns numărul acestora şi le-a sistematizat astfel încât pot fi utilizate şi în
practica clinică curentă, chiar şi în România. De fapt ne-am şi axat în acest articol
pe acele investigaţii utilizate în practica clinică care pot fi efectuate cu puţină
voinţă şi noroc în multe spitale din ţara
noastră.
Metode de măsurare a masei
musculare în practica clinică sunt:
•• OSTEODENSITOMETRIA (DXA)
•• Analiza impedanţei bio-electrice (BIA)
•• Măsurători antropometrice
•• Metode de măsurare a masei
musculare, aplicabile în cercetare sunt:
•• Tomografia Computerizată - CT
•• Rezonanţă magnetică - MRI
•• DXA
•• Măsurarea concentraţiei de potasiu,
pe unitate de ţesut gras
•• BIA
Evaluarea forţei musculare, în practica clinică, se face prin măsurarea forţei de
prehensiune, cu ajutorul unui dinamometrul hidraulic, iar în cercetare se pot utiliza
şi forţa de flexie extensie a genunchiului,
precum şi amplitudinea fluxului expirator.
Există numeroase teste de măsurare
a performanţelor fizice scăzute din sarcopenie, dar cele mai utilizate în practica
clinică sunt viteza de mers şi măsurarea
timpului de ridicare şi pornire din poziţie
şezândă parcurgând un anumit numar de
paşi, respectiv testul „Stand up and go”.
S-a ajuns la un consens pentru utilizarea în practica clinică a unui diagnostic
pozitiv simplificat care necesită obligatoriu investigarea şi măsurarea masei musculare scăzute, prin intermediul DXA, a
forţei musculare prin intermediul forţei
de prehensiune măsurată cu dinamometrul hidraulic precum şi a performanţelor
fizice apreciate prin investigarea vitezei de
mers sau a testului „Stand up and go”.
Există actualmente un consens şi în
privinţa valorilor acestor măsurători care
duc la un diagnostic pozitiv al sarcopeniei.
Valori de consens pentru diagnostic pozitiv sunt:
•• DXA < 7, 26kg/mp - la bărbaţi
•• < 5, 45kg/mp - la femei
•• viteza de mers măsurată pe o distanță
de 4 metri - între 0, 8 şi 1 m/s
•• Testul „Stand up and go” < 12 secunde

•• forța de prehensiune a mîinii - testată
cu dinamometrul < 30 kg bărbaţi < 20
kg femei
În practica clinică internaţională
sunt utilizaţi numeroşi algoritmi de
management şi fiecare dintre aceştia
au la bază consensul de mai sus. Un
exemplu de astfel de algoritm de management al SARCOPENIEI ar fi:

Menţionăm că în ultimul timp se preferă utilizarea testului” Stand up and go”
în detrimentul vitezei de mers care este
considerată a nu fi destul de sensibilă.
În Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile-Felix utilizăm ambele metode
pentru măsurarea performanţei fizice şi
sperăm ca în următorii ani să putem documenta deosebirile dintre cele două investigaţii, în cadrul unor cercetări, pe care
le derulăm pe această temă.
Important pentru practicienii şi pacienţii din ţara noastră este faptul că există
atât acces la osteodensitometrie DXA cât
şi posibilitatea de efectuare a celorlalte
teste necesare diagnosticului pozitiv al
sarcopeniei, actualmente fiind nevoie numai de informarea corectă a personalului
medical şi al pacienţilor, determinare şi
atitudine proactivă.
Asocierea dintre sarcopenie şi alte
comorbidităţi, în contextul procesului de
îmbătrânire va creşte aceste costuri de îngrijiri, ducând la alterarea calităţii vieţii
celor afectaţi şi la o povara socială uriaşă
pentru societatea modernă. Informarea
corectă şi la timp este primul pas spre
rezolvarea unei probleme şi de aceea vă
invităm sa vizitaţi www.aspor.ro şi www.
osteofound.org sau www.frailty-sarcopenia.org pentru mai multe informaţii pe
această temă.
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Câteva considerații privind corelația dintre clinică
și imaginea RMN în hernia de disc lombară
Hernia de disc reprezintă una dintre cele mai frecvente patologii cu care ne confruntăm în cabinetele noastre de specialitate. Incă
de când ne pregăteam pentru examenul de medic specialist, am acordat multăatenție acestei afecțiuni, știind ca ne vom confrunta
adesea cu ea. Colegii din generația mea știu bine ca laînceputul parcursului nostru în specialitate, puneam cel mai mare accent pe
evaluarea clinicăşireușeam să stabilim cu acuratețe, sau cel puținașa credeam, un diagnostic corect, de cauzalitate a durerii de spate.
în acele timpuri se apela și la mielografie pentru a avea un diagnostic mai aproape de realitate și pentru a ușura munca neurochirurgului. Era un pas înainte pentru obținerea unui diagnostic cu acuratețe. Dar consecințele acestei investigații erau foarte neplăcute
pentru pacient. Arahnoiditele lipiodolice, cumanifestări diverse, persistente, chinuitoare supuneau la o grea suferințăpacienții; cu alte
cuvinte, dupăintervenția chirurgicalascăpau de durerile lombo-radiculare, dar rămâneau cu dureri și disestezii vertebrale.
Dr. Iulia Belc
Medic primar, Director medical BioOrtoclinic

D

iagnosticul clinic al herniei de disc
urma algoritmul celor 5 sindroame:
vertebral, dural, radicular, miofascial
și neuropsihic. Am crezut și cred în
continuare în ele, chiar în era RMN-ului,
pe care o trăim azi.Metodă salutară, fidelă,
neinvazivă,
netraumatizantă,fărăurmări,
cu foarte puține inconveniente şilimitări,
între care se numără implanturile metalice,
stimulatoarele cardiace, claustrofobia si, în
unele cazuri, obezitatea extremă.
Fiecare medic este fericit când are la
îndemânainvestigații paraclinice care să îi
susțină diagnosticul pozitiv. Dar, cu timpul, pe măsură ce numărulpacienților cu
investigațieRMN a crescut, m-am confruntat cu „surprize”. De cele mai multe ori,
cånd eram sigură cămă aflu în fața unei
lombalgii vertebrogene, spondilogene, statico-posturale, saumiofasciale, imaginea
RMN evidenția una sau mai multe hernii de
disc cu protruzii, prolaps, extruzie sau sechestru. în mintea mea s-a ridicat întrebarea: „cele 5 sindroame si-au pierdut valabilitatea?”. Continui sămăîncăpățânez să cred
că nu. În multe situații, durerile manifestate
de pacienți erau ocazionale,uşoare, de tip
mecanic, strict localizate, percepute mai
mult ca o redoare. Pe parcursul a doi ani miam propus să urmăresc concordanța de diagnostic și am avut surpriza să constat că este
de doar 65%; adică nu foarte mulțumitoare.
Cele mai multe surprize au venit din partea
persoanelor tinere, sub 30 de ani, cum este
exemplul unui adolescent de 19 ani, la care
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RMN-ul a evidențiat 3 hernii de disc lombare. O primă observație: incidența herniei
de disc este mult mai mare decât aparența
clinică.Se ridică întrebarea: cât de mare e
incidența formelor asimptomatice?
Căutând în literatura de specialitate am
întâlnit mai multe studii ale unor confrați
confruntați şi ei cu aceeași „surpriză”.Dr.
DouglasM.Gillarda strânsinformațiile din
diferite studii și a făcut o compilație interesantă. Au luat persoane cu vârsta medie de
45 ani, fără profesii cu solicitări de ridicare, purtare de greutăți, nesupuşi vibrațiilor,
sau fără profesii statice; toate persoanele
investigate prin RM lombar nu avuseseră
niciodată vreo durere lombară sau radiculară, 38% dintre ei prezentau bombări
ale discului, 29% protruziidiscale, 10% extruzii, 0% sechestrusi 4% compresie radiculară discală. Cu alte cuvinte, 60% dintre
adulțiiinvestigațiaveau hernii lombare total
asimptomatice!
Îmi permit să extrapolez acest rezultat, care confirmă observațiile mele. Dacă
incidența herniilor asimptomatice este atât de
mare, persoanele desfășurându-și o viața absolut normală, înseamnă că se poate trăii cu
această boală, chiar în absența tratamentului
conservator. Mergând mai departe pe firul
logic, înseamnă că un număr însemnat de
hernii discale manifeste pot fi tratate conservator, fără intervenție chirurgicală. Noi, specialiştii în reabilitare medicală ştim acest lucru,
dar nu rare ori ne confruntăm cu indicația
intervenționistă a neurochirurgilor, cu dilema
pacienților şi aparținătorilor.
Puterea de convingere, experiența, profesionalismul nostru pe de o parte și frica, refuzul
intervenției de către pacient conduc la alegerea
tratamentului conservator, cu mare succes în
multe cazuri. Modalitățile de tratament sunt

diverse, funcție de dotarea fiecărui centru.
Cu o experiență de 10 ani în tratamentul
conservator al herniei de disc, BioOrtoclinicconfirmă succesul tratamentului conservator în cazul pacienților cu modificări semnificative imagistice, cu protruzii, extruzii, compresii radiculare.Pacienții clinicii sunturmăriți
periodic timp de cel puțin un an, timp în
care se consolidează rezultatele obținute în
urma primei sesiuni de 14 zile de tratament.
Pregătirea țesuturilor prin proceduri de electro- şitermoterapie, urmate de decompresii,
mobilizări vertebrale, kinetoterapie, la care în
unele cazuri se asociază înfiltrațiile periradiculare sub ghidaj, reprezintă o metodologie
de succes. în plus, prin echipamentele computerizate David, se obține o evaluare corecta a
mobilității vertebrale, la toate segmentele şi în
toate planurileşi o măsurare a forței în toate
grupele musculare care performeazămişcările
vertebrale. Ulterior, exercițiile bisăptămânale
pe aceste echipamentetonifică musculatura profundă, multifizii, conferind stabilitate
coloanei. Echipamentele oferă posibilitatea
de monitorizare permanentă acapacității
de mișcare, înlocuind modalitățile subiective ale pacientului de a-şi urmări propriile
performanțe. Înregistrările grafice de la evaluarea inițială şi de la sfârşitul perioadei de recuperare stau mărturie succesului terapeutic.
Pentru specialitatea de Reabilitare Medicală, hernia de disc va rămâne o permanentă
provocare în condițiile în care tehnicile chirurgicale minim invazive se perfecționează,
informarea pacientului și accesarea acestor
servicii devin mai facile. Pe de altă parte
ştim tot din experiență că există recidive
după intervenții. Ca urmare, să avem încredere în terapiile noastre, să le perfecționămşi
sa le oferim pacienților toată priceperea şi
dăruirea profesională.
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În cadrul centrului
Aria, mai exact în Aria
Reabilitare se realizează
urmatoarele proceduri
de reabilitare medicală:
• Electroterapie
• Hidroterapie
• Hidrokinetoterapie
• Kinetoterapie
• Magnetoterapie
• Masaj terapeutic
• Terapie Laser
• Termoterapie
(namol de Techirghiol
si Parafina)
• Bazin cu apă sarată
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Articole de specialitate

Costurile îngrijirilor medicale pentru
pacienţii cu leziuni medulare
Leziunile medulare reprezintă stări patologice complexe care afectează profund viaţa indivizilor. Până nu de
mult, leziunile medulare se asociau cu o rată crescută de mortalitate, dar în zilele noastre, cu precădere în
ţările cu nivel ridicat de trai, leziunile medulare nu mai sunt privite ca situaţii terminale sau care afectează
profund viaţa activă, ci mai degrabă ca o provocare personală ce poate fi depăşită cu succes.
Daiana Popa

Secretar General
SRRM

A

ceastă schimbare de optică reflectă
o capacitate mult mai bună a sistemului medical, în măsură să asigure supravieţuirea şi chiar o viaţă rezonabilă după injuria iniţială, atât datorită
creşterii considerabile a eficacităţii medicinei de urgenţă şi de reabilitare, a diversităţii tehnologiilor de asistenţă, precum şi
existenţei unei reţele de servicii sociale şi a
unui mediu de viaţă mult mai accesibil. Ca
rezultat, vieţile acestor indivizi sunt salvate, iar funcţionarea este maximizată. Mulţi
dintre supravieţuitorii unei leziuni medulare au o aşteptare de viaţă prelungită, o
viaţă independentă şi chiar productivă.
Deoarece leziunile medulare afectează
în cea mai mare măsură persoane tinere,
care ar fi avut în faţă perspectiva unei durate lungi de viaţă productivă, incapacitatea de a aloca resurse suficiente pentru
reabilitare determină pierderi sociale substanţiale ce pot fi evitate prin măsuri cost
– eficiente.
Costurile de îngrijire a leziunilor medulare sunt extrem de variabile şi există
foarte puţine date în această privinţă. Nivelul şi gravitatea leziunii medulare influenţează semnificativ costurile. Costurile
directe ating un maxim în primul an de
la debut, în timp ce în fazele avansate ale
bolii, costurile indirecte le depăşesc semnificativ pe cele directe. Pentru a evalua
impactul economic şi social al leziunii
medulare, ar fi important să se cunoască
costurile reale, atât directe cât şi indirec-
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te, pe care le necesită îngrijirea acestor
pacienţi. Costurile directe includ serviciile medicale de urgenţă şi reabilitare,
transportul medicalizat, asistenţa personală, tehnologiile de asistenţă, în timp ce
costurile indirecte sunt legate de scăderea
productivităţii, datorate dizabilităţii şi
izolării sociale. Costurile directe sunt larg
influenţate de o serie de factori: natura injuriei iniţiale şi starea de sănătate anterior
producerii LM, durata spitalizării iniţiale,
precum şi a respitalizărilor datorită complicaţiilor sau afecţiunilor asociate, necesarul de tehnologie de asistenţă (în special
fotoliu rulant, ventilatoare).
Costurile leziunilor medulare nontraumatice tind a fi mai mici, comparativ
cu cele pentru leziuni traumatice, mai ales
datorită vârstei mai înaintate a debutului.
Singura excepţie o face spina bifida, care
presupune costuri mari nu numai datorită
faptului că debutează la vârsta copilăriei,
ci şi pentru că presupune costuri crescute
pentru îngrijirea multidisciplinară.
Costurile directe pentru leziunile
medulare sunt maxime pe parcursul primului an de la debut, dar continuă să rămână crescute comparativ cu alte boli, pe
tot parcursul vieţii, datorită tehnologiei
de asistenţă, asistentului personal, locuinţelor adaptate şi serviciilor comunitare
adiacente.
Se fac eforturi tot mai mari la nivel
internaţional pentru o estimare realistă
a resurselor necesare în îngrijirea acestor
indivizi şi pentru a oferi decidenţilor cele
mai credibile dovezi pentru evaluarea cost
– eficienţei. Studii comparative de cost
– eficienţă clasifică costurile necesare îngrijirii acestor pacienţi, în costuri directe,
care includ costurile aferente numărului
de zile de spitalizare, costurile medicaţiei,
costurile specialiştilor implicaţi în echipele

multidisciplinare, precum şi costuri indirecte legate de pierderea productivităţii,
plata concediilor de invaliditate, costurile
de transport, costurile pentru îngrijitori,
dispozitive medicale, adaptări ale locuinţei
sau ale locului de muncă.
Studiile economice comparative se grupează în 3 categorii: studii de cost – beneficiu, studii de cost – eficacitate şi studii de
cost – utilitate. Studiile de cost – beneficiu
exprimă costurile în bani ale intervenţiilor
medicale necesare pentru leziunile medulare faţă de un comparator “rezonabil”. În
studiile de cost – eficacitate rezultatele nu
pot fi exprimate în unităţi monetare, ci în
rezultate clinice. Aceste studii sunt limitative datorită comparabilităţii limitate între
diferite grupe de vârstă şi a variabilităţii
instrumentelor de evaluare folosite. Studiile de cost – utilitate folosesc un etalon
comun ca unitate de măsură a schimbării,
cum sunt scalele de calitate a vieţii. Valoarea acestor scale, măsurată în mod repetat
de-a lungul timpului se înmulţeşte cu numărul de ani de speranţă de viaţă pentru a
determina numărul de ani de viaţă ajustaţi
pentru calitate (quality adjusted life year
- QALY). Combinarea celor trei tipuri de
studii asigură o vedere de ansamblu asupra
întregului spectru de parametri economici
pe care îl impune îngrijirea pacienţilor cu
leziuni medulare.
Compararea acestor studii la nivel
mondial este relativ dificilă datorită diferenţelor mari între sistemele de sănătate şi
costurile alocate în diverse ţări. Există puţine ţări la nivel mondial care au date disponibile cu privire la aceste costuri. Între
acestea se numără Australia, Belgia, Canada, Nigeria, Spania, Taiwan şi Statele Unite
ale Americii. De exemplu, în Statele Unite
costurile medii se ridică la aproximativ 250
000 de dolari în primul an şi câte 77 000 de
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dolari pentru următorii ani. Costul estimat
pe parcursul întregii vieţi la un individ de
25 de ani variază între 898 000 de dolari şi
3 000 000 de dolari, în timp ce pentru un
individ de 50 de ani, costurile pe parcursul
întregii vieţi se estimează a fi între 678 000
de dolari şi 1700 000 dolari, în funcţie de
localizarea geografică şi severitate leziunii.
La capătul opus al spectrului se situează
tările foarte sărace, cum este Nigeria, unde
costurile directe de spitalizare în 2009,
de exemplu, au fost suportate în cea mai
mare parte de familie şi pacienţi şi au fost
estimate la o medie de 270 de dolari/an, în
timp ce costurile indirecte care se referă
la pierderea veniturilor au fost estimate la
1530 de dolari/an.
Între ţările europene menţionăm
exemplul Belgiei, în care un studiu efectuat
în 2006 estimează costurile medii pentru
reabilitarea în spital la aproximativ 33 000
de dolari şi în ambulator la aproximativ
5700 de dolari/an pentru pacienţii cu paraplegie, în timp ce pentru pacienţii cu tetraplegie costurile medii au fost de 51 000
de dolari/an pentru reabilitarea în spital şi
respectiv 7700 de dolari pentru tratamentul ambulator.
După cum se poate observa, nivelul şi
severitatea leziunii influenţează semnificativ costurile; astfel, din datele furnizate
de National Spinal Cord Injury Statistical
Center din SUA, rezultă costuri duble pentru tetraplegie, comparativ cu paraplegia
(costurile de sănătate pe tot parcursul vieţii unui pacient de 25 de ani, cu tetraplegie
înaltă, au fost estimate la 4,6 milioane de
dolari, faţă de 2,3 milioane de dolari pentru un pacient de aceeaşi vârstă cu paraplegie). În Australia, costurile pentru un pacient paraplegic sunt estimate la 5 milioane
de dolari, comparativ cu 9,5 milioane de
dolari pentru un pacient tetraplegic.
Cu toate viciile în metodologia realizării acestor studii, precum şi a aplicabilităţii
lor limitate, datorate diferenţelor între diferite sisteme de sănătate şi a variabilităţii
standardelor economice, se poate desprinde concluzia că aceste costuri sunt semnificative, motiv pentru care se impune la nivel mondial o strategie de sănătate bazată
pe principii de cost – eficienţă pe termen
lung din care beneficiază toţi factorii implicaţi; atât persoanele cu leziuni medulare
şi familiile acestora, cât şi furnizorii şi finanţatorii serviciilor medicale.
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Probabil vă veţi întreba cum stau lucrurile în ţara noastră; din păcate, îngrijirea medicală a persoanelor cu leziuni medulare, ca şi a tuturor celorlalte persoane
cu disabilităţi este departe de a reprezenta
o prioritate a sistemului medical din România. La ora actuală, datorită politicilor
de sănătate în domeniul disabilităţii, sau
mai bine-zis, datorită absenţei acestora,
dar şi datorită modalităţilor de raportare
practicate în sistemul public de sănătate, nu dispunem de instrumente fezabile
pentru evaluarea acestor costuri. Oricum,
lipsa totală de date statistice cu privire la
acestă categorie de pacienţi, atât în domeniul medical cât şi în domeniul asistenţei
sociale, ne pune în imposibilitatea de a
face orice fel de estimări. Este demonstrat
faptul că un management eficace al acestei
patologii din care nu ar trebui să lipsească
reabilitarea, în toate fazele ei, de la stadiul
post-acut, la cel cronic, iniţiat in spital şi
continuat, pe termen lung, în ambulator,
ca şi extinderea serviciilor de reabilitare în
comunitate, împreună cu planuri de prevenţie secundară şi de reinserţie socială
nu fac decât să scadă semnificativ cheltuielile globale şi să le facă acestor indivizi,
viaţa suportabilă.
Cheltuielile pe servicii medicale şi pe
reabilitare reprezintă resurse bine investite, dar mai mult decât atât, salvarea vieţii,
promovarea calităţii vieţii şi redarea productivităţii la această categorie de indivizi,
deziderate ce reprezintă imperative sociale
şi umanitare .
Suntem tentaţi să credem că că factorii de decizie nu doresc să se confrunte cu
aceste realităţi şi să facă eforturile necesare
pentru a scădea povara socială generată de
leziunile medulare, precum şi de a acorda
şansa unei vieţi demne acestor persoane.
In încercarea de a surmonta aceste
dificultăţi şi de a veni în sprijinul, atât a
pesoanelor cu leziuni medulare cât şi a societăţii, obligată să susţină nevoile acestor
pacienţi şi să prevină excluziunea socială,
SRRM s-a implicat activ în proiectul internaţional The Learning Health System for
Spinal Cord Injury (LHS-SCI), un proiect internaţional comun al Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii, ISPRM (Societatea
Internaţională de Medicină Fizică şi Reabilitare) si ISCOS (International Spinal
Cord Society) coordonat de către Swiss
Paraplegic Reseach. Proiectul îşi propu-

ne punerea în aplicare a Planului Global
de Acţiune al OMS pentru persoanele cu
dizabilităti datorate unor leziuni medulare,
concretizat prin îmbunătăţirea accesului la
serviciile de sănătate si dezvoltarea/ consolidarea serviciilor de reabilitare medicală.
S-au ales leziunile medulare, pentru că reprezintă un model pilot pentru cercetarea
şi identificarea celor mai bune metode de
a aborda nevoile persoanelor care trăiesc
cu dizabilităţi. Se speră că cercetătorii şi
părţile interesate din ţările participante
vor învăţa din experienţele avute, pentru a
dezvolta un plan comun de cercetare care
va duce la imbunătăţirea capacităţii de a
oferi serviciile medicale şi sociale necesare.
Se urmăreşte, printre altele, colectarea
si compararea datelor la nivel internaţional, precum si corelarea lor cu statisticile
naţionale de sănătate şi de dizabilitate. Ulterior se vor organiza dialoguri naţionale
ale părţilor interesate, pe baza celor mai
bune dovezi descrise în raportul IPSCI
(International Perspective on Spinal Cord
Injury, publicat de OMS în 2013) în scopul
de a creşte vizibilitatea acestei minorităţi,
de a formula politicile şi de a lua măsurile
necesare pentru a susţine reabilitarea precoce şi pe termen lung, menţinerea stării
de sănătate şi ameliorarea calităţii vieţii
acestor indivizi.
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Mijloace de reabilitare medicală
în disfuncțiile vezicale neurogene
Vezica neurogenă (VN) poate fi definită ca o disfuncție a actului micțional voluntar
determinată de afecțiuni traumatice sau nontraumatice ale sistemului neurologic.

Florina Ligia Popa
Universitatea „Lucian Blaga”
Sibiu, Facultatea de Medicina
„Victor Papilian”, Spitalul Clinic
Judetean de Urgenta Sibiu,
Clinica Reabilitare Medicala I

E

xistă diferite forme de VN în
funcție de locația anatomică
și tipul disfuncției micționale.
Hiperreflexia detrusoruluisau hiperactivitatea neurogenă a
detrusorului (HND) reprezintă o
vezică hiperactivă care se contractă
reflex, involuntar; se asociază frecvent cu presiune vezicală crescută (peste 40cm H2O). Dissinergia
sfincteriană a detrusorului (DSD)
implică probleme combinate, o vezică cu hiperactivitate involuntară
a detrosorului care se contractă simultan cu sfincterul uretral pentru a inhiba fluxul urinar. Frecvent
presiunea detrusor este peste 40cm
H2O. HND și DSD apar în cazul leziunilor neuronului motor central
(NMC) rezultând VN de NMC. Le-

ziunile neuronului motor periferic
(NMP) se manifestă prin hipoactivitatea detrusorului sau prin detrusor acontractil, rezultând VN de
NMP (Tabel nr. 1).
Cauzele VN sunt prezentate în
Tabelul nr. 2.
Vezica hiperactivă idiopatică
(VHA) reprezintă un sindrom complex caracterizat prinimperiozitate
micțională, cu sau fără incontinență
urinară prin imperiozitate, urinare
frecventăși nocturie. Aceste simptome apar în absența unor condiții
patologice sau metabolice care ar
putea explica această simptomatologie și vorbim de peste 8 micțiuni
/ 24 de ore, cu volume pe micțiune
sub 200 ml.
Hiperactivitatea detrusorului
are 2 cauze interdependente: neurogenă și miogenă. Anomalii neuronale induc modificări ale inervației
cu apariția a unor noi căi neuronale
și mecanisme de control; totodată
induc modificări ale proprietăților
celulelor musculare netede. Anomalii miogene sunt susținute de

Tabel nr. 1 Clasificarea vezicii neurogene
în funcție de localizarea anatomică
Localizarea anatomică
Tipul de vezică neurogenă
Cortex cerebral
Vezicã NMCcuHND
(deasupra centrului micțional pontin)
Măduva spinării
Vezicã NMCcuHND și DSD
(între centrul micțional pontin și cel sacrat)
Sacrum
(la nivelul sau sub centrul micțional sacrat
Vezicã NMPcuhD
saucozii de cal)
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cuplările electrice extinse observate în celulele musculare netede,
de hipersensibilitatea la stimularea
muscarinică și depolarizarea sporită pentru K+.
Tratamentul VN vizează reducea complicațiile secundare și
anume:hidroureter, hidronefroză,
infecții urinare recurente, litiază renală sau vezicală, afectarea funcției
renale.
Opțiunile de tratament în
retenția de urină sunt: sonda urinară permanentă, cistostomia percutană suprapubiană, cateterizarea intermitentă, golirea reflexă și tehnici
de stimulare vezicală.
Cateterizarea intermitentăajută la menținerea capacității și
complianței vezicale. Auto-cateterizarea intermitentă la 4-6 ore se
asociază cu administrarea de medicamente anticolinergice pentru
relaxarea hiperactivității detrusorului, menținerea presiunii vezicale
și pentru prevenirea incontinenței
între cateterizări.
Golirea reflexă și tehnici de stimulare vezicalăîn general nu mai
sunt recomandate.
Golirea reflexă se poate realiza
prin manevre de declanșare cum ar
fi compresiune manuală hipogastrică, lovirea feței interne a coapsei. Este necesară monitorizarea
funcției vezicale pentru a asigura
golirea completă, drenajul la presiune scăzută și pentru a reduce riscul
infecțiilor urinare și deteriorarea
tractului urinar superior. Manevrele Valsalva sau Crede (presiuni asu-
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Tabel nr. 2 Diagnosticul diferențial al cauzelor vezicii neurogene
AVC
Boala Parkinson
Supraspinale
Leziuni cerebrale (traumaticesau nontraumatice)
Hidrocefalie
Traumatisme vertebro-medulare
Leziuninontraumaticemedulare
Spinale
Defecte congenitale aletubului neural
Protruzii discale
Fracturi vertebrale sau ale pelvisului
Sclerozămultiplă
Sistemice
Diabet zaharat
Neurosifilis
Infecțioase
Herpes zoster
Boala Lyme
Obstrucțiiuretrale
Mecanice
Hipermobilitateuretrală
pra vezicii urinare) sunt descurajate
deoarece pot produce presiune intravezicală crescută și risc crescut
de complicații pe termen lung.
Tratament farmacologic(Tabel
nr. 3)reprezintă alegerea tipică pentru managementul medical inițial.
Medicația este determinată de tipul
disfuncției identificate. Pe lângă
medicația orală pot fi avute în vedere și instilațiile vezicale (Oxibutin
transdermal). Instilațiile vezicale
cu vaniloizi(capsaicin, resiniferatoxin)sunt eficiente în HND – inhibă
fibrele C care asigură contracțiile
involuntare ale detrusor (inactive la
persoanele normale).
Există și alte clase de medicamente care pot fi recomandate.
Deschizători ai canalelor de potasiu: retigabine, un antiepileptic
care reduce frecvența micțională
prin creșterea capacității vezicale și
reducerea presiunii micționale.
Antagoniștii de neurokinine determină depresia reflexului
micțional. Studiile au evidențiat o
eficacitate inferioară anticolinergicelor deși sunt bine tolerate.
Substanțele cu acțiune centrală
au efecte favorabile în disfuncțiile
vezicale neurogene. Cizolirtine este
un analgezic care augmentează nivelul extracelular de norepinefrină
și serotonină. Duloxetin este un
antidepresiv, inhibitor al recaptării
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serotoninei și noradrenalinei. Gabapentin are efect de desensibilizare centrală la aferențele primare.
Tramadolul are efect inhibitor de
recaptare a serotoninei și noradrenalinei.

Proceduri
intervenționale
Utilizarea toxinei botulinice
tip A prin cistoscopie reprezintă
o opțiune în tratamentul HND și
DSD. Injectarea detrusorului cu toxină botulinică reduce hiperreflexia
prin inhibarea acțiunii acetilcolinei
asupra mușchiuluineted. Injectarea
sfincterului uretral extern cu toxină
botulinică reduce simptomele DSD
prin inhibarea contracției musculaturii scheletale prin inhibarea
eliberării de acetilcolină la nivelul
joncțiunii neuromusculare. Sunt
necesare evaluări frecvente ale reziduului post-micțional. Este posibilă
apariția retenției de urină, fiind necesară auto-cateterizarea.
Procedurile chirurgicalese pot
efectua în funcție de tipul VN.
Pot fi menționatesfincterotomia
transuretrală prin cistoscopie,
stentul uretral, cistoplastia de
augmentare, stimularea electrică
funcționalăvezicală prin implantarea chirurgicală de electrozi pe
nervii sacrați după o rizotomie dor-

sală, neurostimularea sacrată prin
implantarea subcutanată a unui
neurotransmițător în regiunea sacrată care trimite impulsuri electrice moderate nervului sacrat.
Pot fi amintite și tratamentele
adiționale chirurgicale: creare chirurgicală a reflexului micțional sacrat, proteză sfincteriană uretrală,
deviere urinară.
Când capacitatea este foarte
mică, prin contracții foarte intense,
se poate transforma vezica spasticăîn vezică flască, prin lezarea neuronului motor inferior sau a arcului
reflex, practicindu-se rhizotomie
anterioară (T12-S5), neurotomie
sacrată (S2-S4) sau injecții subarahnoidiene cu alcool absolut, ce distrug conul medular si coada de cal.
Terapia comportamentală presupune antrenament vezical, strategii de control vezical, antrenament
muscular al planșeului pelvin, managementul consumului de lichide.
Pot fi asociate cu tratament farmacologic, terapiile combinate fiind
mult mai eficiente.
Modificarea stilului de viață
în VHA presupune: menținerea
greutății corporale/slăbire în greutate, consum adecvat de lichidecu
reducerea în condiții de siguranță
a aportului cu 25%, evitarea consumului de cafeină și alcool, băuturi carbogazoase, renunțarea la
fumat, desfășurarea zilnică de activitate fizică, exerciții, combaterea
constipației, renunțarea la obiceiul
de a merge la toaletă mai des decât
este necesar (vezica se obișnuiește
să stocheze o cantitate mai mică de
urină), utilizarea de tampoane absorbante.
Antrenamentul vezicalare ca
obiective:modificarea funcției vezicale, reducerea golirii frecvente,
creșterea capacității vezicale și eliminarea hiperactivității detrusorului prin utilizarea anulării programate a evacuăriiîn loc de anularea
evacuării ca răspuns la micțiunea
imperioasă.
Este necesară completarea unui
calendar micțional care este revizuit împreună cu pacientul și se
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Tabel nr. 3 Medicație utilizatã în tratamentul vezicii neurogene
Clasa de medicamente
Indicații
Efecte adverse
Agenți anticolinergici
Gură uscată, vedere
(oxibutina, tolterodina,
HND
neclară,confuzie,
trospium, solifenacina)
constipație
Amețeli, somnolențã,
Blocanți ai receptorilor a-1DSD
hipotensiune arterialã,
adrenergici
slãbiciune
Agoniști ai β3Efecte secundare
adrenoreceptorilor
HND
cardiovasculare
(mirabegron)
(tahicardie, FiA)
Durere pelvinã, hematurie,
Toxina botulinicã
HND, DSD
retenție urinarã tranzitorie
Durere, disreflexie
Compuși vaniloizi
HND
autonomã
alege cel mai lung interval confortabil între două evacuări. Pacienții
sunt instruiți să urineze dimineața
la trezire, în timpul zilei la intervalul stabilit inițial și seara înainte de
culcare. Dacă apare o micțiune imperioasă, pacienții sunt instruiți să
utilizeze tehnici de suprimare: distragere a atenției, relaxare, declarații
auto-afirmative. După fiecare 1-2
săptămâni se crește intervalul cu 15
minute. Durata este de minim 6 săptămâni pentru a observa beneficiile.
Tonifierea musculaturii planșeului pelvin cu sau fără biofeedback/ electrostimulare are ca
obiectivîmbunătățirea controlului
prin educarea pacientului de a-și
inhiba sau întrerupe contracțiile
detrusorului. Un exercițiu eficient
pentru vârstnici: contracția și relaxarea timp de 2 secunde, 15 repetiții,
de 3 ori pe zi; creșterea progresivă
a duratei cu 1 secundă/săptămână
până la 10 secunde de contracție și
relaxare; se continuă cu 10 repetiții
o dată pe zi. Când apare senzația de
micțiune imperioasă se contractă
planșeu pelvin fără relaxare până
când dispare senzația. Durata antrenamentului este de 3 luni (procent de îmbunătățire de 65-75%).
Electrostimularea
musculaturii planșeului pelvinare cascop
sensibilizarea musculaturii, de a
învăța o contracție musculară eficientă, de a crește presiunea periuretrală și de a inhiba contracția
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detrusorului. Tipurile de curenți
utilizate sunt curenții alternativi,
curenții continui (faradic), curenții
interferențiali. Electrozii se aplică în
regiunea perineală, suprapubiană,
sacrată S2-S3, endocavitar (vaginal,
anal, vezical). Durata tratamentului
este de 3-4 luni cu 1-2 aplicații pe
zi. Caefecte secundare se pot aminti
durerea, iritația locală, tulburările
psihologice.
Stimularea electrică perifericăare la bază principiulactivării unei
căi de conducere nervoasă pentru a
stimula sau inhiba conducerea unei
alte căi. Stimularea nervului tibial
posterior (nerv mixt format din rădăcinile L3-S3, implicat în inervația
perineală și vezicală)Activează impulsurile aferente permițând modularea reflexului vezical. Este o
metodă sigură și eficientă de tratament. Indicațiile sunt hiperactivitatea vezicală refractară idiopatică și
neurogenă la adulți și copii.
Există două căi pentru electrostimulare: calea percutană (PTNS)
cu electrod implantat sau calea
transcutană (TTNS) cu 2 electrozi
adezivi deasupra și dedesubtul maleolei interne. Electrozii sunt cuplați
la un stimulator extern portabil. Parametrii utilizați sunt: o frecvență
de 10-20 Hz, intensitate infradurerosă (0-20 mA pentru PTNS; 0-70
mA pentru TTNS), impulsuri de
200 μs în mod continuu. Durata
stimulării este de 20 minute zilnic

timp de 3 luni în cazul TTNS sau
de 30 minute, 1-3 ori/săptămână,
minim 12 ședințe în cazul PTNS.
Contraindicațiile metodei sunt leziunile cutanate, implanturile metalice în regiunea stimulată, neuropatiile periferice, stimulatorul cardiac.
Stimulare magnetică extracorporalăse realizează cu ajutorul unuifotoliu pentru stimulare magnetică.
Crează un câmp magnetic pulsatil
care ajunge simultan la mușchii și
nervii planșeului pelvin pentru a
controla continența urinară și de
fecale. Nu există efecte secundare.
Contraindicațiile sunt pace-makerul și implanturile metalice.
Terapiile complementare (relaxare, meditație, hipnoză, acupunctură) pot fi amintite dar ele nu și-au
dovedit eficacitatea(grad de recomandare C, D).

Concluzii
Disfuncțiile vezicale neurogene
au un impact major asupra calității
vieții pacienților. Managementul
corect presupune asocierea mijloacelor farmacologice, intervenționale
– chirurgicale și a celor de reabilitare medicală. Terapiile combinate
sunt mult mai eficiente.
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Sistem de recuperare virtuala pentru aplicatii
ON SITE și TELE-RECUPERARE
VirtualRehab este o platforma videogame
validata clinic și certificata CE,
complementara terapiilor de recuperare
fizica pentru patienti cu diferite grade
de dizabilitati: stroke, traumatisme
cerebrale, boli neurodegenerative (scleroza
multipla, boala lui Parkinson, boala lui
Alzheimer, scleroza laterala amiotrofica,
tulburari neuromusculare, geriatrie).
Utilizeaza tehnologia de captura a miscarii
de la senzorii Microsoft® Kinect și Leap
Motion și transforma pacientul intr-un
protagonist al jocurilor video 2D și 3D.
Aplicatia permite:
- personalizarea terapiilor prin diverse exercitii editabile de catre terapeut, adaptate
nevoilor fiecarui pacient.
- urmarirea și monitorizarea progreselor facute de fiecare pacient prin modulul de analiza
complexa din programul VirtualRehab.
- VirtualRehab BODY

- VirtualRehab HANDS

In Romania, www.sanorama.ro, e-mail: office@sanorama.ro
Cluj Napoca, str. G-ral Traian Mosoiu nr 76
Tel/ Fax: +40 264 440 386
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Băile Felix – trecut prezent şi viitor
Apele minerale termale au fost utilizate in scop terapeutic încă din antichitate. Printre acestea se numără și apele termale de la Băile Felix. În jurul lor
s-a format și dezvoltat stațiunea Băile Felix care esteatestatadocumentar
de secolesi a cunoscut de-a lungultimpului o dezvoltaresinuoasă.
Dorina Maria Fărcaș
Facultatea de Medicină
și Farmacie Oradea,
Hotel Lotus Therm, Băile Felix

E

xistenţa şi dezvoltarea staţiunii Băile Felix
este legată direct de izvoarele naturale termale din zonă şi de efectele benefice ale
apelor geotermale pentru sănătate.
Cea mai veche mărturie legată de prezența
apelor minerale termale din zonă datează din
1221 cănd acestea erau denumite „Thermae
Varadiensis”. Unul dintre primele documente
cunoscute, care certifică faptul că apele din Felix sunt binecunoscute şi apreciate în Europa
datează din 1405 fiind reprezentate de o scrisoare a Papei Inocentiu al VII-lea.O altă mențiune
importantă din 1658 face referire la construirea
la solicitarea lui Racoczi Gheorghe a unei băi separate, fapt care certifică importanța acestora în
perioada respectivă. O dezvoltare și modernizare
importantă a stațiunii este menționată în perioada 1711 – 1722, fiind datorată lui Heltcher Felix.
O altă mărturie publicată în 1777 în lucrarea
“Thermae Varadiensis” certifică efectele benefice ale apelor geotermale, căt și faptul că în acea
perioadă stațiunea Felix cunoștea o dezvoltare
înfloritoare. La Expoziţia Mondială din 1896,
apele geotermale din Felix, cunoscute pe atunci
ca “Băile Episcopale” au fost premiate cu medalia
de aur şi diploma de onoare.
În legătură cu numele stațiuniiau fost făcute
numeroase supoziţii. Unii cercetători au considerat că fericirea pacienţilor însănătoşiţi i-a dat numele; alţii au asociat numele staţiunii cu numele
primului său superintendent- Helcher Felix.
Staţiunea Băile Felix este cea mai mare staţiune balneară din România. Se situează în partea
de N-V a României, la 9 km de municipiul Oradea şi la 20 km de graniţa cu Ungaria. Se află în
Câmpia Crişurilor la o altitudine de 140 m. Are
o temperatură medie anuală de 10,4ºC(media
lunii iulie: 21,3ºC, a lunii ianuarie:-2,1ºC). Precipitaţiile sunt reduse; deoarece vremea este în
general destul de stabilă, iar aclimatizarea paci-
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enţilor nu ridică probleme.Climatul este sedativ
– indiferent,de coline.
În clasificarea apelor minerale, apele geotermale din Băile Felix aparţin grupului de ape
akratoterme. Au o concentraţie minerală totală/l
de sub 1g şi o temperatură la izvor între 32°C la
izvorul Felix şi de 49°C la izvorul Balint.
Prima analiză a acestor ape a fost elaborată
de dr. Francisc Grebb din Oradea în 1731, iar alte
analize consemnate, datează din anul 1763.
Concentraţia solidelor totale dizolvate este
de până 1300 ppm, mai ales de tipul calciu-sulfat-bicarbonat, cele mai importante elemente
prezente fiind Ca, Mg, Na, K, Li, Mn, Fe. Sunt
prezente de asemenea cantităţi mici de gaze necondensabile dizolvate (până la 200ppm), mai
ales CH4 şi CO2. O mică cantitate de radon
(aprox. 23 – 70pCi/l) contribuie la efectele terapeutice ale apelor din Felix.
Acţiunea apelor geotermale din Felix asupra
organismului uman este generată de 3 factori:
termal, chimic şi mecanic.
Factorul termalse datorează temperaturii apei. Apa este utilizată la o temperatură de
aprox. 36 - 37°C în cură externă, în bazine sau
văni. Are efecte benefice multiple,cum sunt cele
asupra cordului,crescăndfrecvenţa cardiacă cu
până la 20 – 30 bătăi/min; creşte debitul cardiac prin creştereafrecvenţei cardiace şi a debitului bătaie;asupraaparatului respirator,frecvenţa
respiratorie creşte moderat ceea ce nu modifică
pH-ul sanguin; diminueazăcontracturile şi spasmele musculare prin relaxarea muşchilor scheletici, ceea ce va duce la îmbunătățirea mobilității
articulare; amelioreazădurerea cronică osteoarticulară, periarticularăşi a ţesuturilor moi; controlează edemele cronice inflamatorii şi de stază;
reechilibrează SNV prin controlarea simpaticotoniei.
Factorul chimiceste reprezentat de elementele chimice prezente în apă.Mineralizarea scăzută
nu scade valoarea farmacodinamică a elementelor sale, prezenţa radonului creşte disociaţia
electrolitică a apelor şi le face farmacodinamic
foarte active.
Factorul mecaniceste reprezentat(în piscine
şi bazine) de către presiunea hidrostatică conform principiului lui Pascal, precum și de forţa

de împingere în sus conform, legii lui Arhimede.
Aceasta determină efecte benefice în special asupra sistemului locomotor şi aparatului cardiovascular.Asupra sistemului CV – scăderea greutăţii
corpului în apă va diminua forţa necesară mişcării, va micşora efortul cardiac.Presiunea hidrostatică este mai mare la baza piscinei şi scade spre
suprafaţă, astfel presiunea va acţiona ca o pompă
de reântoarcere în circulaţia venolimfatică.Presiunea asupra cavităţii abdominale şi toracice va
facilita reântoarcerea venoasă din aceste teritorii
şi va tonifia muşchii inspiratori.
Principaleleindicaţii terapeutice ale apelor
geotermale din Felix sunt:afecţiuni reumatismale
inflamatorii, afecţiuni reumatismale degenerative, afecţiuni reumatismale abarticulare, afecţiuni
posttraumatice, afecţiuni neurologice centrale şi
periferice, afecţiuni asociate – boli metabolice şi
de nutriţie, boli endocrine,căt și în profilaxie.
Stațiunea Băile Felix a cunoscut de-a lungul
timpului o dezvoltare sinuoasă.
În 1918 Băile Felix era una dintre puţinele
staţiuni unde tratamentul se continua şi în timpul iernii. Între 1962 – 1985 stațiunea a cunoscut
o extindere şi modernizare datorită practicării unui turism de masă, cererilor crescânde de
cură balneară şi a sporirii debitelor de apă termală obţinute prin mai multe forări.După perioada de decădere din 1989, caracterizartă prin
scăderea dramatică a numărului de pacienţi, a
scăderii calităţii serviciilor oferite, în ultimii ani
stațiunea a început săcunoscă o nouă perioadă
de înflorire.S-au făcut investiţii importante, iniţial în aparatura medicală din bazele de tratament,
dar și în infrastructură, fiind renovate complet
mai multe hoteluri(Termal, Nufărul, Poienița,
Internațional, Lotus).
În Băile Felix funcționează un Spital Clinic
de Recuperare Medicală, modern, căt și numeroase hoteluri de 2, 3, 4 stele, iar în ultimul an s-a
dat în folosință complexul balnear de 5 stele, Lotus Therm, care se bucură în prezent de un real
succes.
Prin investiţiile masive în curs de derulare se
încearcă alinierea la standardele internaţionale
de calitate a serviciilor, dezvoltarea şi diversificarea unor programe medicale noi, conform
trendurilor pe plan mondial şi atragerea de noi
pacienţi atât români cât şi străini.
Efectele terapeutice ale apelor geotermale
din Băile Felix sunt binecunoscute şi benefice.
Merită acordată o atenţie mai mare tratamentului diferitelor afecţiuni în această minunată şi
străveche staţiune.
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Noţiuni de prevenţie şi tratament al
leziunilor traumatice musculo-scheletale
Farmacist Izaura Niţoi
Sales & Marketing Manager
0732.190.075

Societatea pune accent din ce în ce mai
pregnant asupra obținerii și menținerii
unei forme fizice și mobilități optime indiferent de vârstă.
Exercițiile aerobice (activitate fizică ce presupune creșterea ritmului cardiac) la intervale
regulate ajută la:1
•• reducerea sau menținerea greutății corporale
•• reducerea riscului de boli cardiovasculare, accident vascular cerebral și diabet
•• controlul nivelului de zahăr din sânge (beneficiu pentru bolnavii de diabet)
•• menținerea mobilității și forței musculare
•• îmbunătățirea stării de spirit
•• Menținerea unei vieți active este cu atât mai
importantă pentru persoanele care suferă de
afecțiuni reumatice inflamatorii, pentru că
ajută la îmbunătățirea tonusului muscular și la

Entorse și tensiuni dureroase (întinderi) 7-9
Cauze

Suprasolicitarea articulațiilor prin întindere, rãsucire și deformare în afara spectrului obișnuit de mișcãri.
Se pot referi și la supraextensia sau tensionarea mușchilor, ligamentelor și tendoanelor.

Simptome

Durere în zona articulației sau mușchiului afectat, tumefiere, echimoze, sensibilitate dureroasã,
hematom cu aspectul unei echimoze de mari dimensiuni, de culoare roșu închis.

Prim ajutor

Se implementeazã „RICE”. Ulterior, se aplicã un unguent pe zona afectatã,
apoi o compresã și se protejeazã zona cu un bandaj elastic strâns.
Pe lângã acestea, administrarea unor analgezice poate diminua durerea și reduce inflamația.

matorie majoră, inflamația fiind o parte esențială
a procesului de vindecare.
Exemple de leziuni traumatice obișnuite,
simptomele acestora și sfaturi de prim ajutor:
Alte leziuni traumatice frecvente:
•• inflamarea tendonului lui Ahile
•• bursita
•• cotul tenismenului (epicondilita)
•• tenosinovita
INFLAMAȚIA – este răspunsul organismului la apariția leziunilor articulare și musculare
și poate limita și proteja împotriva extinderii
acestora. Este de asemenea o parte esențială a
procesului de recuperare, și fără un anumit nivel de inflamație vindecarea este compromisă.
Inflamația excesivă poate însă încetini procesul
de vindecare şi produce durere.

Se implementează
Rest

Odihnã

Pentru partea corpului care a suferit leziunea

Ice

Gheațã

Se aplicã gheațã pisatã înfãșuratã într-un prosop umed pe zona afectatã
câte 10 minute cu 10 minute de pauzã, ceea ce ajutã la reducerea umflãturii şi a durerii

Compression

Compresiune

Se utilizeazã un bandaj circular pentru a reduce edemul şi disconfortul

Elevation

Ridicare

Ridicarea segmentului corporal afectat, pentru a ajuta limitarea afectãrii

Heat

Cãldura

Bãile fierbinți, saunele sau împachetãrile calde cresc tensiunea arterialã și sporesc inflamația

Alcohol

Alcoolul

Consumul de alcool creștefluxul sangvin în aria afectatã și încetinește procesul de vindecare

Re-injury

Recidiva

Se evitã orice formã de efort fizic care ar putea cauza o extindere a leziunii

Massage

Masajul

Dacã este început prea devreme dupã producerea unei leziuni, masajul poate extinde leziunea prin
creşterea circulației sangvine și favorizarea edemelor.

Se evită

menținerea mobilității articulare.
Uneori, pot apărea leziuni în timpul executării activităților sportive sau de zi cu zi.
Tratamentul inițial (primele 72 de ore) pentru leziunile traumatice / inflamatorii este bazat
pe principiile implementării „RICE – Rest, Ice,
Compression, Elevation” şi evitării „HARM –
Heat, Alcohol, Re-injury, Massage”
Tipuri de leziuni traumatice
•• „acute”, care survin brusc, precum entorsa
gleznei sau ruptura musculară
•• „cronice”, care sunt rezultatul exercițiilor fizice
prea intense, suprautilizarea unei articulații,
mușchi sau tendon, dezechilibre musculare,
purtarea unor pantofi cu suport neadecvat etc.
Ambele forme includ o componentă infla-
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Citokinele sunt proteine din organism care
pot crește (citokine pro-inflamatorii) sau reduce
(citokine antiinflamatorii) inflamația. Inflamația
excesivă în leziunile traumatice/inflamatorii și în
episoadele acute ale afecțiunilor reumatice inflamatorii este cauzată de un dezechilibru la nivelul
citokinelor pro-inflamatorii și antiinflamatorii.
Ce este Traumeel?
•• Traumeel este un tratament natural eficient
care ajută la ameliorarea durerii și inflamației
de la nivelul articulațiilor și mușchilor, indiferent de localizarea sau cauza acestora
•• Conține 14 ingrediente naturale, fiecare cu un
rol benefic recunoscut în cazul inflamațiilor
sau în cadrul procesului de vindecare.
Traumeel® nu este un medicament anti-in-

flamator nesteroidian (AINS); cu toate acestea,
este la fel de eficient în reducerea simptomelor de inflamație precum AINS, ex. diclofenac.
Traumeel® poate avea un efect inhibitor asupra
mediatori pro-inflamatori . Nu este cunoscut ca
Traumeel® să interacționeze cu alte medicamente
și este bine tolerat, cu efecte secundare minime.
Efectul terapeutic se datorează unei interreglări,
fină și complexă, a procesului inflamator acut,
prin următoarele acțiuni:
•• Stimularea citokinelor antiinflamatoare
•• Inhibarea citokinelor proinflamatoare
•• Funcțiile de apărare ale granulocitelor, limfocitelor, trombocitelor și prezervarea celulelor
endoteliale.
Dezvoltarea unui algoritm de tratament
(Traumeel) pentru afecțiunile musculo-scheletice oferă o metodă de a aplica în practica clinică cotidiană rezultatele studiilor clinice asupra
Traumeel. O echipă internațională de experți au
evaluat locul Traumeel în terapia pe baza dovezilor din studiile clinice și experiența personală
cu produsul
Traumeel combină o serie de ingrediente naturale ce au ca țintă inflamația și susțin recuperarea în moduri diferite, complementare.
Traumeel se poate utiliza în cazul:
•• Tensiunilor dureroase (întinderilor) și entorselor
•• Leziunilor acute musculare și articulare
•• Echimozelor
•• Artritei
•• Durerilor lombare
•• Tensiunilor dureroase repetate și durerilor
la nivelul tendoanelor
De ce să alegem Traumeel?
•• Traumeel este un mod echilibrat de tratare a
durerilor musculare și articulare
•• Traumeel funcționează asupra inflamației
în moduri diferite, complementare, ameliorând simptomele pentru a permite reluarea
activității
•• Traumeel te pune pe picioare mai repede decât medicația convențională anti-inflamatorie
nesteroidiană
•• Traumeel acționează eficient, aduce beneficii
antiinflamatorii însă nu are nici un efect advers precum medicația tradițională
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Dorna turism

pentru sănătate şi suflet
Bine aţi venit la Vatra Dornei!
Vatra Dornei este cunoscută ca •• namolul de turbă din zona Poiana
Stampei.
o staţiune pentru toate vârstele,
adresându-se atât persoanelor OFERTĂ DE TRATAMENT
care doresc să-şi fortifice organFăcând parte din acelasi complex, cu
ismul prin ascensiunile montane acces direct din/spre cele doua hoteluri,
sau prin sporturile de iarnă, sau baza de tratament şi agrement a fost recent
modernizată şi dotată cu aparatucare doresc să se odihnească extinsă.
ră medicală de ultimă generaţie. Combinaîntr-un bioclimat tonic stimulent ţia de culori calde şi vesele, acoperişurile
cu influenţă benefică asupra de sticlă tip piramidă, muzică ambientală,
luminozitatea spaţiilor creează o stare de
sistemului nervos.
confort, de bună dispoziţie tuturor turiştiPentru refacerea sănătăţii, Vatra Dornei
oferă factori naturali de cură cum sunt:
•• izvoarele cu apă minerală carbogazoasă, atermale, bicarbonatate, calcice,
magnezice şi sulfuroase
•• mofete naturale de săruri de mare puritate şi concentraţie de CO2

lor, fie ei şi cu probleme de sănătate.
Desigur terapiile noastre se adresează şi
persoanelor sănătoase şi foarte active, supuse permenent stresului şi suprasolicitării,
prin proceduri de relaxare şi destindere:
•• hidrokinetoterapia în piscina încălzită
•• duş subacval şi duş Jacuzzi

•• dus scoţian
•• masaj general
•• solar
•• saună
•• sală de fitness
Suntem la dispoziţia turiştilor noştri
şi cu posibilitatea realizării de explorări
Hotel Bradul

funcţionale cu aparatură nouă, ultraperformantă;
•• electrocardiografie
•• oscilometrie
•• osteodensitometrie
•• testare glicemie

Indicaţii terapeutice
Profilaxie: persoane sănătoase şi aparent sănătoase cu factori predispozanţi
pentru îmholnăvire, persoane cu surmenal
fizic şi intelectual, cu fond nervos hiperac-
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masajul manual si masajul limfatic, cura de
teren, mofetele.
În funcţie de afecţiunile prezente, aceşti
factori de tratament naturali şi artificiali se
combină de către personalul medical sub
forma unui plan de cură la care se adaugă
dietoterapia, cura de teren în aer liber, excursii în zonele turistice din Bucovina.
Adresa: Str.Republicii, Nr.5,725700, Vatra
Dornei, Jud.Suceava

tiv, cu sedentarism, noxe etc.
Afecţiuni ale aparatului cardiovascular: boala cardiacă ischemică şi infarctul
miocardic sechelar necomplicat, boli vasculare simple, hipertensiune arterială, ateroscleroză, boli ale arterelor periferice şi
ale venelor.
Afecţiuni ale aparatelor locomotorii
artroze şi spondiloze, reumatism inflamator stabilizat, reumatism ab-articular;
afecţiuni post traumatice, post protezare;
afecţiuni neurologice <pareze, paralizii,
nevrite, nevralgii, etc >, hernie de disc şi
lombosciatică secundară.
Afecţiuni asociate: boli ale aparatului
respirator (bronşite cronice, astmul bronşic, boli profesionale, ale aparatului digestiv, boli ginecologice (sterilitate şi afecţiuni
inflamatorii), nevroze, anemii, diabet şi
obezitate.
Aceste afecţiuni beneficiază de cură
externă şi în principal sub formă de băi
carbogazoase, băi de plante medicinale,
duşuri la care se adaugă termoterapia (Împachetări cu nămol şi parafină), electroterapia şi fototerapia, pulmonoterapia (aerosoli cu apa sulfuroasa, medicamente, gimnastică respiratorie). Un capitol important
îl reprezintă kinetoterapia la sală sau bazin,

Telefoane: 0230/375314,
374525,374526, 371150
Tel/Fax: 0230/371778
E-mail: info@dornaturism.ro
rezervari@dornaturism.ro
office@dornaturism.ro
Hotel Calimani
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