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A

CONFERINȚĂ
ONLINE

intrat în viața noastră luna Martie, luna ce ne
aduce soarele mai aproape și ne umple sufletul
de bucurie. O astfel de căldură și bucurie sperăm
să vă aducă și cea de a XVII-a ediție a
Conferinței de Medicina Familiei, cu participare
internațională.

Pentru noi, organizatorii, conferința lunii martie este Mărțișorul nostru oferit cu drag în fiecare
an colegilor noștri medici de familie și asistenților medicali din cabinetele MF.
Dată fiind situația în care ne aflăm de aproape un an, trebuie să admitem cu tristețe că nu ne
întoarcem încă în sălile de conferință, atât de dragi nouă, dar promitem să vă aducem căldura și
forfota din săli pe micile ecrane.
Vom avea parte de un eveniment unic, de mare anvergură, care adună personalități din lumea
medicală ce vor conduce dezbateri sau vor prezenta teme de interes. Ne întâlnim virtual atât cu
medici de familie, care fie sunt membri ai catedrelor, fie sunt instructori-formatori, cât și cu numeroși
colegi din alte specialități, ce ne-au devenit prieteni și parteneri distinși de-a lungul timpului.
Fiecare dintre lectorii noștri ne onorează cu prezența și prin prestigiul lor aduc o contribuție
importantă lumii medicale.
În cadrul conferinței nu veți găsi secțiuni clar delimitate de patologie, ci mai degrabă probleme
interdisciplinare, fiindcă pacientul cu multiple patologii este centrul activității noastre, dar tot în centru
stau și omul sănătos și vârstnicul care are nevoie de îngrijiri speciale și copilul sănătos a cărui creștere
o urmărim constant și gravida care nu este bolnavă, dar constituie o categorie aparte. Precum bine
știți, Medicina Familiei este o specialitate deosebită. Ea circumscrie o mulțime de teme și subteme
medicale, dar și numeroase noțiuni nemedicale și care la o primă vedere nu ar fi necesare în studiu. Cu
toate acestea, în practica noastră ne lovim de ele zilnic și am considerat că este firesc și corect să fie
aduse laolată.
Așadar, zilele acestea ne întâlnim pe 24 martie la Conferința de Medicina Familiei, ce se va
desfășura exclusiv ONLINE, pe site-ul dedicat https://www.conferintemf.ro, în două săli virtuale, timp
de 4 zile pline de sesiuni interactive.
Și cum asta nu este de ajuns, duminică 28 martie am pregătit pentru toți două cursuri online
gratuite care vor fi creditate suplimentar!
Și cum în online aproape totul este posibil, fiind alături de noi veți vedea ce surprize v-am mai
pregătit!
Fiți bineveniți!
Dr. Sandra Alexiu & Echipa AMFB
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CONFERINȚĂ
ONLINE

PROGRAM ȘTIINȚIFIC
MIERCURI, 24 MARTIE
SALA VIRTUALĂ BUCUREȘTI
09:00 – 09:30

SESIUNE PLENARĂ: Aspecte de imunologie a COVID-19 și platformele de
vaccinare anti-SARS-CoV-2
Keynote – Prof. dr. Sorin Aramă, România

09:30 – 11:30

SESIUNEA 1
Moderator Dr. Rodica Tănăsescu

09:30 – 10:00

Terapia modernă a durerii – o nouă abordare
Dr. Szasz Simona

10:00 – 10:30

Profilul pacientului care are nevoie de protecție hepatică în perioada
actuală
Prof. univ. dr. Victoria Aramă

10:30 – 11:30

Insuficiența cardiacă, o boală cu risc vital. Cum ne putem proteja
pacienții?
Șef de lucrări dr. Vlad Vintilă
Rolul Medicului de Familie în Managementul Pacientului cu Insuficiență
Cardiacă și Prescrierea în Cost – Volum
Dr. Rodica Tănăsescu

11:30 – 12:00

Pauză

12:00 – 13:30

SESIUNEA a 2-a
Moderator Dr. Daciana Toma

12:00 – 12:30

Rolul medicului de familie în diagnosticul Trombocitopeniei Imune
Primare
Dr. Delia Dima
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12:30 – 13:30

Tratamentul simptomatic al durerii și febrei în contextul COVID-19
Prof. univ. dr. Victoria Aramă
ICRS: Între rezistența antimicrobiană și abordarea simptomatică
As. univ. dr. Gindrovel Dumitra

13:30 – 14:30

Pauză

14:30 – 16:00

SESIUNEA a 3-a
Moderator Dr. Daciana Toma

14:30 – 15:00

Hepatoprotectoarele, o abordare universală în afecțiunile cronice
hepatice
Prof. dr. Liana Gheorghe

15:00 – 16:00

SIMPOZION ASTRA ZENECA
Dapagliflozina sau cum putem proteja pacienții cu Dz2?
Dr. Manuela Stanciu
De ce și cum pot beneficia pacienții cu ICFEr de tratamentul cu
Dapagliflozin
Conf. dr. Oana Gheorghe-Fronea

16:00 – 16:30

Pauză

16:30 – 18:30

SESIUNEA a 4-a
Moderator Dr. Cătălina Panaitescu

16:30 – 17:15

Rolul Biofactorilor în menținerea sănătății
Importanța susținerii funcției hepatice la pacienții tratați cu AB, AINS
și/sau paracetamol
Dr. Daciana Toma
Beneficiile combinației de acid orotic și magneziu pentru pacientul cu HTA
Dr. Rodica Tănăsescu

17:15 – 18:00

Capcane de diagnostic pentru mucopolizaharidoze (MPZ) în practica
medicului de familie
Dr. Vasilica Plăiașu
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18:00 – 18:30

COVID 19 - Vitamina D, de la mit la realitate
Conf. dr. Daniel Grigorie

18:30 – 18:45

FINAL DE ZI, PUNCTUL PE I
(sesiune comună în sălile virtuale BUCUREȘTI și Ilfov)
cu dr. Rodica Tănăsescu și moderatorii zilei

SALA VIRTUALĂ ILFOV
09:00 – 09:30

SESIUNE PLENARĂ: Aspecte de imunologie a COVID-19 și platformele de
vaccinare anti-SARS-CoV-2
Keynote – Prof. dr. Sorin Aramă, România

09:30 – 11:30

SESIUNEA 1
Sesiunea Grupului de Vaccinologie al SNMF
Invitație în centrul de vaccinare - o poveste descâlcită
Povestitor Dr. Sandra Adalgiza Alexiu
Pregătirea pentru vaccinare
Consiliem gravida să se vaccineze sau nu? Funcționează protecția 2 în 1
în cazul vaccinurilor Covid-19?
Dr. Dorica Sanduțu, Dr. Ioana Budiu
Deschide ușa
Centrul de vaccinare Deleni, jud. Iași - organizare, suport legislativ
Dr. Dana Ștefana Popescu
Triajul
Despre efectuarea triajului în centrul de vaccinare
Dr. Daniela Ștefănescu
Despre vaccinarea pacientului oncologic
Dr. Mădălina Vesa
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Tehnica vaccinării
Despre tehnica vaccinărilor, metodologie, instruire
Dr. Cristina Barbu, Dr. Maria Lup
Despre vaccinarea pacientului aflat în tratament cu anticoagulante
Dr. Cosmina Berbecel
Pacientul după vaccinare
RAPI la vaccinurile Covid19 și raportarea reacțiilor adverse
Dr. Anca Deleanu
Managementul reacției anafilactice la vaccinare
Șef lucrări dr. Gindrovel Dumitra
Pacientul, un bun observator
Feedback cules de la pacienții vaccinați despre organizarea centrului,
tehnici folosite
Ovidiu Covaciu
11:30 – 12:00

Pauză

12:00 – 13:30

SESIUNEA a 2-a
Moderator Dr. Marina Pîrcălabu
Sesiunea Grupului de lucru Ginecologie și sănătatea reproducerii al SNMF

12:00 – 13:30

Contracepția în pandemie
Dr. Dan Pletea
Vaccinarea gravidelor și a lăuzelor în pandemie
Dr. Elena Popa
Nașterea normală sau prin cezariană, avantaje și dezavantaje
Dr. Toth Csongor
Semne și simptome (ginecologice) de ”alarmă” în cabinetul MF
Dr. Ana-Aurelia Chiș-Șerban
Prezentări de caz din cabinetele MF

13:30 – 14:30
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14:30 – 16:00

SESIUNEA a 3-a
Moderator Marina Pîrcălabu

14:30 – 14:45

Provocări în îmbunătăţirea calităţii vieţii la pacienţii cu Sindrom Ehlers
Danlos
Dr. Mădălina Antonescu, Dr. Elena Braha

14:45 – 15:15

Importanța vaccinării împotriva tusei convulsive în contextul COVID
Prof. dr. Doina Pleșca

15:15 – 15:30

Anizocoria și patologia pupilară acută – ce poate ascunde?
Dr. Ionela Iosub, Dr. Andreea Ciubotaru, Dr. Călin Ciubotaru

15:30 – 16:00

Exanteme infecțioase
Dr. Anca Drăgănescu

16:00 – 16:30

Pauză

16:30 – 18:30

SESIUNEA a 4-a
Moderator Dr. Daciana Toma

16:30 – 17:15

Opțiuni de tratament pentru vezica hiperactivă
Dr. Robert Stoica

17:15 – 18:30

Sesiune patologia vârstnicului
Cum abordăm pacientul cu demență – instrumente utile MF
Moderator Dr. Daciana Toma
Îngrijirea persoanelor cu tulburări cognitive (TC) în perioada pandemiei
Dr. Daniela Mihaela Balta, Dr. Georgeta Popovici, Dr. Daciana Toma, Psih.
Raluca Sfetcu
Proiectul INDEED – instrumente utile în practica MF - prezentarea proiectului
Dr. Georgeta Popovici
Cum gestionăm pacientul cu demență? Studiu de caz
Dr. Georgeta Popovici, Dr Daciana Toma, Psih. Raluca Sfetcu

18:30 – 18:45

FINAL DE ZI, PUNCTUL PE I
(sesiune comună în sălile virtuale BUCUREȘTI și Ilfov)
cu dr. Rodica Tănăsescu și moderatorii zilei
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JOI, 25 MARTIE
SALA VIRTUALĂ BUCUREȘTI
09:00 – 09:30

SESIUNE PLENARĂ: Clopidogrel și multiplele fațete ale aterotrombozei
Keynote - Dr. Cristian Udroiu, România

09:30 – 11:30

SESIUNEA 1
Moderator Dr. Daciana Toma

09:30 – 10:30

Excellence requires excellence
Șef lucrări dr. Mihaela Daniela Baltă, Șef lucrări dr. Claudiu Stoicescu

10:30 – 11:00

Managementul tusei productive. Cazuri clinice
Dr. Cristina Cutuhan

11:00 – 11:30

Rolul probioticului în practica clinică
Conf. dr. Alina Tanțău

11:30 – 12:00

Pauză

12:00 – 13:30

SESIUNEA a 2-a
Moderator Dr. Rodica Tănăsescu

12:00 – 12:30

Tratamente adjuvante în patologia ficatului gras non-alcoolic și în
abordarea pacienților cu dislipidemii
Dr. Rodica Tănăsescu

12:30 – 13:00

Actualități în managementul BRGE
Prof. univ. dr. Diculescu Mircea

13:00 – 13:30

Managementul pacientului cu ITU și ITR - o provocare permanentă
Dr. Cristian Mihăilescu

13:30 – 14:30

2021
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14:30 – 16:00

SESIUNEA a 3-a
Moderator Dr. Rodica Tănăsescu

14:30 – 15:15

Epilepsia- trecut, prezent și viitor
Dr. Daniela Reisz

15:15 – 15:45

Rinita alergică – mereu în actualitate. Particularități de diagnostic la
adulți și copii
Șef lucrări dr. Camelia Berghea

15:45 – 16:00

Impactul emoţional şi socio profesional generat de pandemia COVID-19
asupra medicilor de familie din România
Șef lucrări Dr. Celina Silvia Stafie, Dr. Lenuța Profire, Dr. Manuela Apostol,
Dr. Irina Iuliana Costache

16:00 – 16:30

Pauză

16:30 – 18:30

SESIUNEA a 4-a
Moderator Dr. Cătălina Panaitescu
Sesiune - Probleme ale tractului respirator

16:30 – 17:00

Imunomodularea și lupta antivirală - de la diagnostic la abordare
terapeutică - o provocare permanentă în practica medicului de familie!
Prof. dr Roxana Nemeș

17:00 – 18:00

SIMPOZION ASTRA ZENECA
Pentru pacienții cu ASTM și BPOC eficacitatea tratamentului contează
Dr. Cătălina Panaitescu
Astmul sever – cu ce ne confruntăm? Definiții, ghidul GINA și terapia
biologică antieozinofilică
Dr. Gina Ciolan

18:00 – 18:30

Infecțiile virale de tract respirator superior – profilaxie versus tratament
Prof. dr Roxana Nemeș
Terapia adjuvantă în rinita alergică
Șef lucrări dr. Camelia Berghea

2021
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18:30 – 18:45

FINAL DE ZI, PUNCTUL PE I
(sesiune comună în sălile virtuale BUCUREȘTI și Ilfov)
cu dr. Cătălina Panaitescu și moderatorii zilei

SALA VIRTUALĂ ILFOV
09:00 – 09:30

SESIUNE PLENARĂ: Clopidogrel și multiplele fațete ale aterotrombozei
Keynote - Dr. Cristian Udroiu, România

09:30 – 11:30

SESIUNEA 1
Moderator Dr. Marina Pîrcălabu

09:30 – 10:00

Vaccinarea antigripală a gravidei
Dr. Sandra Adalgiza Alexiu

10:00 – 11:00

Țintind dincolo de piele: tratamentul complet al bolii psoriazice
Prof. univ. dr. Daciana Brănișteanu, Conf. univ. dr. Andra Bălănescu

11:00 – 11:30

Oferta de servicii medicale și îmbunătățirea actului medical, în practica
medicului de familie („La târg cu medicul de familie”)
Dr. Eugenia Nica

11:30 – 12:00

Pauză

12:00 – 13:30

SESIUNEA a 2-a
Moderator Dr. Daciana Toma
Sesiunea Grupului GastRO MF al SNMF
Despre programul pilot de screening al cancerului colorectal - etapa de
formare a personalului implicat (ROCCAS 1)
Dr. Victoria Oprescu
Despre programul pilot de screening al cancerului colorectal - etapa de
testare (ROCCAS 2)
Dr. Mihaela Udrescu
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Istoria (ne)romanțată a pre și probioticelor
Dr. Ligia Moșneagă
Microbiota intestinală- prezent și viitor
Dr. Elena Pătrău
Familia Bioticelor: pre, pro, sim, post și neurobiotice
Dr. Roxana Chiruță
Aplicații clinice și noi opțiuni terapeutice ale probioticelor
Dr. Ligia Moșneagă
13:30 – 14:30

Pauză

14:30 – 16:00

SESIUNEA a 3-a
Moderator Dr. Daciana Toma

14:30 – 15:00

SIMPOZION ASTRA ZENECA
Importanța diagnosticului precoce în cancerul pulmonar
Dr. Renata Dediu

15:00 - 15:30

INVITAȚI DE LA SPITALUL ACIBADEM, ISTANBUL - TURCIA
Personalized treatment in non-small cell lung cancer
Conf. Dr. Leyla Özer, Departament oncologie medicală,
Acibadem Atakent University Hospital

15:30 –16.00

Advances in the management of rectal cancer
Conf. Dr. Erman Aytaç, Departament chirurgie generală,
Acibadem Atakent University Hospital

16:00 – 16:30

Pauză

16:30 - 18:30

SESIUNEA a 4-a
Moderator Dr. Rodica Tănăsescu

16:30 – 17:00

Ce poți face azi, nu lăsa pe mâine - Diagnosticul precoce al bolii
arteriale periferice
Dr. Sorin Băilă
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17:00 – 18:30

Lungul drum dintre cardiolog şi medicul de familie... şi neîmplinirile lui.
Cazul pacientului cu sindrom coronarian cronic
Moderator: Prof. dr. Dan Dobreanu
Țintele lipidice
Șef lucrări dr. Claudiu Stoicescu
Frecvența cardiacă
Şef lucrări dr. Vlad Vintilă
Metabolismul miocardic
Conf. dr. Anca Fărcaș

18:30 – 18:45

FINAL DE ZI, PUNCTUL PE I
(sesiune comună în sălile virtuale BUCUREȘTI și Ilfov)
cu dr. Cătălina Panaitescu și moderatorii zilei

VINERI, 26 MARTIE
SALA VIRTUALĂ BUCUREȘTI
09:00 – 09:30

SESIUNE PLENARĂ: Canalele nonclasice de comunicare, rolul instituțiilor
religioase în campaniile de sănătate publică
Keynote: Ștefan Dascălu, Cercetător la Universitatea Oxford, Anglia

09:30 – 11:30

SESIUNEA 1
Moderator Dr. Daniela Ștefănescu

09:30 – 09:45

Otita complicată la pacienții de vârstă pediatrică, studiu retrospectiv
Dr. Ana Simona Bocec, Dr. Mihaela Boancă, Dr. Dana-Teodora AntonPăduraru

09:45 – 10:30

Managementul HTA – simplificarea tratamentului: strategia terapeutică
într-un singur comprimat!
Prof. dr. Daniel Lighezan

10:30 – 11:00

Cum găsim calea în aventura fiecărei zile?
Prof. univ. dr. Mirela Manea

11:00 – 11:30

Depresia câștigă nopțile pe care ei le pierd
Dr. Daniela Sichitiu
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11:30 – 12:00

Pauză

12:00 – 13:30

SESIUNEA a 2-a
Moderator Dr. Daniela Ștefănescu

12:00 – 12:30

Importanța aportului de magneziu și potasiu la pacientul hipertensiv
Șef lucrări dr. Claudiu Stoicescu

12:30 – 12:45

Comunicarea medic-pacient, instrument pentru practică
Dr. Dana Ștefana Popescu

12:45 – 13:30

Controlul riscului cardiovascular lipidic
Riscul rezidual CV și implicaţiile în practica clinică
Șef lucrări dr. Ana Maria Vintilă
Non-HDL-C – un predictor mai bun al riscului CV
Șef lucrări dr. Anca Crăciun

13:30 – 14:15

Pauză

14:15 – 16:00

SESIUNEA a 3-a

14:15 – 15:00

SESIUNE PLENARĂ:
Moderator Dr. Sandra Adalgiza Alexiu
Nu toate mușcăturile de căpușă sunt la fel
Conf. dr. Victoria Bîrluțiu
Vaccinarea antimeningococică în contextul epidemiologic actual
Dr. Sandra Adalgiza Alexiu

15:00 – 16:00

SESIUNE PLENARĂ:
Talk-Show „ O suferință ascunsă, departe de linia întâi – Boala
Venoasă Cronică”
Moderator: Dr. Iulia Deac
Invitați: Dr. Daciana Toma, Dr. Toni Feodor, Dr. Alin Nicolescu

16:00 – 16:30

2021
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16:30 – 18:30

SESIUNEA a 4-a
Moderator Dr. Adela Iancu

16:30 - 17:15

Managementul pacienților cu boli respiratorii obstructive cronice.
Întrebări și răspunsuri
Dr. Rodica Tănăsescu, Șef lucrări dr. Adela Iancu

17:15 - 17.45

Corticoterapia în managementul rinitelor alergice
Dr. Violeta Perlea

17:45 - 18.15

Sindromul de apnee în somn de tip obstructiv și comorbiditățile sale
Dr. Elena Cardos-Roşca

18:15 - 18.30

Beneficiile terapiei cu aerosoli – soluții
Bogdan Santa

18:30 – 18:45

FINAL DE ZI, PUNCTUL PE I
(sesiune comună în sălile virtuale BUCUREȘTI și Ilfov)
cu dr. Daniela Ștefănescu și moderatorii zilei

SALA VIRTUALĂ ILFOV
09:00 – 09:30

SESIUNE PLENARĂ: Canalele nonclasice de comunicare, rolul instituțiilor
religioase în campaniile de sănătate publică
Keynote: Ștefan Dascălu, Cercetător la Universitatea Oxford, Anglia

09:30 – 11:30

SESIUNEA 1
Moderator Dr. Cătălina Panaitescu
Sesiunea Grupului RespiRO al SNMF și CNSMF
Managementul pacientului dificil în contextul pandemiei de COVID-19
Dr. Adriana Antohe
Sindromul postCOVID-19
Șef lucrări dr. Adela Iancu, Dr. Iliana Carmen Bușneag
Reabilitarea respiratorie la pacientul post-COVID-19
Dr. Iliana Carmen Bușneag, Șef lucrări dr. Adela Iancu
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Anatomia unei cercetări calitative - studiu de caz
Dr. Sergiu Chirilă, Dr. Adriana Antohe, Dr. Cristina Isar, Dr. Cătălina
Panaitescu
Managementul sinuzitei cronice în activitatea medicului de familie
Dr. Gabriela Comișel
11:30 – 12:00

Pauză

12:00 – 13:30

SESIUNEA a 2-a
Moderator Dr. Rodica Tănăsescu

12:00 – 12:30

”Vitamin D3 : that is what friends are for” Thyroid autoimmunity and
inflammation
Prof. dr. Leonidas Duntas, Atena, Grecia

12:30 – 13:00

Management of vitamin B12 (methylcobalamin form) deficiency in
everyday clinical practice
Prof. dr. Evangelos Liberopoulos, Atena, Grecia

13:00 – 13:30

Deficitul de hormon de creștere la copii - perspectiva endocrinologului
și rolul medicului de familie
Asist. univ. dr. Iuliana Gherlan, Șef lucrări dr. Adela Iancu

13:30 – 14:15

Pauză

14:15 – 16:00

SESIUNEA a 3-a

14:15 – 15:00

SESIUNE PLENARĂ
Moderator: Dr. Sandra Adalgiza Alexiu
Nu toate mușcăturile de căpușă sunt la fel
Conf. dr. Victoria Bîrluțiu
Vaccinarea antimeningococică în contextul epidemiologic actual
Dr. Sandra Adalgiza Alexiu

15:00 – 16:00

SESIUNE PLENARĂ
Talk-Show „ O suferință departe de linia întâi – boala venoasă cronică”
Moderator: Dr. Iulia Deac
Invitați: Dr. Daciana Toma, Dr. Toni Feodor, Dr. Alin Nicolescu
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16:00 – 16:30

Pauză

16:30 – 18:30

SESIUNEA a 4-a
Moderator Dr. Mihaela Daniela Baltă

16:30 – 17:00

Sindromul vertiginos – Ce tratăm? Cu ce?
Dr. Ioana Vodă Alexandru

17.00 – 18.30

Sesiune NEFROLOGIE
Coordonator Prof. dr. Liliana Tuță
Managementul HTA rezistente
Dr. Gener Ismail, Dr. Bogdan Obrisca
Diagnosticul precoce al Bolii cronice de rinichi în practica medicului de
familie
Dr. Cristina Căpușă
Al 2-lea stetoscop în practica medicului de familie: ultrasonografia
Dr. Mirela Gliga, Dr. Cristian Chirilă
Monitorizarea BCR moderate în echipa MF- nefrolog, în contextul pandemiei
Prof. dr. Liliana Tuță, Dr. Camelia Pană

18:30 – 18:45

FINAL DE ZI, PUNCTUL PE I
(sesiune comună în sălile virtuale BUCUREȘTI și Ilfov)
cu dr. Daniela Ștefănescu și moderatorii zilei

SÂMBĂTĂ, 27 MARTIE
SALA VIRTUALĂ BUCUREȘTI
09:00 – 09:30

SESIUNE PLENARĂ: Sunt medicii capabili să se schimbe?
Keynote: Dr. Cristian Sever Oană, România

09:30 – 11:30

SESIUNEA 1
Moderator Dr. Sandra Adalgiza Alexiu

09:30 – 10:00

O abordare rațională a artrozei
Conf. univ. dr. Florian Berghea

10:00 – 10:30

2021

Sunt toate mucoliticele la fel?
Prof. univ. dr. Roxana Nemeș
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10:30 – 11:30

Importanța vaccinării antipneumococice a pacientului adult
Boala pneumococică - O problemă de sănătate a adultului
Dr. Sandra Adalgiza Alexiu
Recomandări privind vaccinarea antipneumococică
Prof. univ. dr. Roxana Nemeș

11:30 – 12:00

Pauză

12:00 – 13:30

SESIUNEA a 2-a
Moderator Dr. Mihaela Daniela Baltă

12:00 – 12:30

SIMPOZION ASTRA ZENECA
Terapia dublă antiagregantă plachetară - 12 luni sau mai mult?
Șef lucrări dr. Ana Maria Vintilă
Apixaban – 10 ani de la publicarea studiului Aristotle
Prof. dr. Daniela Bartoș, Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu

12:30 – 13:30

13:30 – 14:30

Pauză

14:30 – 16:00

SESIUNEA a 3-a
SESIUNE PLENARĂ: Dezbatere - Medicina de familie - Amintiri despre viitor
Moderator: Dr. Marina Pîrcălabu
Invitați: Adrian GHEORGHE, președinte director general CNAS
Prof. dr. Daniel CORIU, președinte Colegiul Medicilor din România
Dr. Ioana MIHĂILĂ, secretar de stat în Ministerul Sănătății
Dr. Marius UNGUREANU, consilier personal al ministrului sănătății și
director educațional al departamentului de sănătate publică al UBB
Cluj-Napoca
Dr. Raluca ZOIȚANU, medic primar medicină de familie
Dr. Rodica TĂNĂSESCU, medic primar medicină de familie
Dr. Cristian Sever OANĂ, medic primar medicină de familie
Dr. Adrian GROM, medic primar medicină de familie

16:00 – 16:30

Pauză

2021
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16:30 – 18:30

SESIUNEA a 4-a
SESIUNE PLENARĂ:
Sistemul RENINĂ – ANGIOTENSINĂ – ALDOSTERON: Fapte sau Știri False?
Moderator Dr. Sandra Adalgiza Alexiu
Invitați: Șef lucrări dr. Ana Maria Vintilă , Prof. dr. Dragoș Vinereanu
Evaluarea dovezilor privind hipertensiunea arterială
Șef lucrări dr. Ana Maria Vintilă
Evaluarea dovezilor privind abordarea în cazul pacientului cu diabet
zaharat
Prof. dr. Dragoș Vinereanu

18:00 – 18:30

SESIUNE PLENARĂ:
Dialog deschis despre levotiroxina solubilă
Prof. dr. Georgescu Carmen, Prof. dr. Pașcanu Ionela, Prof. dr. Vlad
Mihaela, Dr. Sandra Adalgiza Alexiu

18:30 – 18:45

FINAL DE ZI, PUNCTUL PE I
(sesiune comună în sălile virtuale BUCUREȘTI și Ilfov)
cu dr. Marina Pîrcălabu și moderatorii zilei

SALA VIRTUALĂ ILFOV
09:00 – 09:30

SESIUNE PLENARĂ: Sunt medicii capabili să se schimbe?
Keynote: Dr. Cristian Sever Oană, România

09:30 – 11:30

SESIUNEA 1
Moderator Dr. Rodica Tănăsescu
Sesiunea Grupului de lucru Cardio MF al SNMF

2021

Recomandări privind reabilitarea cardiacă a pacientului post-sindrom
coronarian acut
Dr. Rodica Tănăsescu, Șef lucrări dr. Loredana Piloff, Dr. Oana Damian, Șef
lucrări dr. Mihaela Daniela Baltă
Reabilitarea pacientului cu sindrom coronarian cronic
Șef lucrări dr. Loredana Piloff, Dr. Rodica Tănăsescu, Dr. Oana Damian, Șef
lucrări dr. Mihaela Daniela Baltă
24 - 27
martie

www.conferintemf.ro

20

CONFERINȚA DE MEDICINA FAMILIEI
cu participare internațională

Ediția a XVII-a

CONFERINȚĂ
ONLINE

PROGRAM ȘTIINȚIFIC
Recomandări privind reabilitarea pacientului cu insuficiență cardiacă
Șef lucrări dr. Mihaela Daniela Baltă, Dr. Rodica Tănăsescu, Dr. Oana
Damian, Șef lucrări dr. Loredana Piloff
Recomandări privind reabilitarea pacientului cu aritmii și canalopatii
Dr. Oana Damian, Dr. Rodica Tănăsescu, Șef lucrări dr. Loredana Piloff,
Șef lucrări dr. Mihaela Daniela Baltă
11:30 – 12:00

Pauză

12:00 – 13:30

SESIUNEA a 2-a
Moderator Marina Pîrcălabu
Sesiunea Grupului de Excelență Ecografia MF al SNMF
Coordonator Dr. Mihai Iacob
Rolul „Point of care” ultrasonografiei în medicina de familie
Prof. Dr. Ioan Sporea
Screeningul ecografic multiparametric al ficatului pentru diagnosticul
precoce al steatozei (NAFLD) sau steatohepatitei non-alcoolice (NASH)
și noțiuni de morfometrie hepatică în practica medicului de familie
Dr. Mihai Iacob
Implicarea medicinei de familie în evaluarea riscului de cancer
tiroidian în masa populațională
Dr. Octavian Neagoe, Dr. Mihaela Ionică, Dr. Mihai Iacob, Dr. Octavian
Mazilu
Contribuția inteligenței artificiale la diagnosticul precoce a patologiei
tiroidiene difuze și focale și stratificarea riscului oncologic în practica
medicilor de familie
Dr. Mihai Iacob, Dr. Octavian Neagoe, Dr. Mihaela Ionică
Ultrasonografia mamară în practica medicului de familie, din
perspectiva ghidurilor EFSUMB
Prof. dr. Viorela Enăchescu

13:30 – 14:30

2021

Pauză
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14:30 – 16:00

SESIUNEA a 3-a
SESIUNE PLENARĂ: Dezbatere - Medicina de familie - Amintiri despre viitor
Moderator Dr. Marina Pîrcălabu
Invitați: Adrian GHEORGHE, președinte director general CNAS
Prof. dr. Daniel CORIU, președinte Colegiul Medicilor din România
Dr. Ioana MIHĂILĂ, secretar de stat în Ministerul Sănătății
Dr. Marius UNGUREANU, consilier personal al ministrului sănătății și
director educațional al departamentului de sănătate publică al UBB
Dr. Raluca ZOIȚANU, medic primar medicină de familie
Dr. Rodica TĂNĂSESCU, medic primar medicină de familie
Dr. Cristian Sever OANĂ, medic primar medicină de familie
Dr. Adrian GROM, medic primar medicină de familie

16:00 – 16:30

Pauză

16:30 – 18:30

SESIUNEA a 4-a

16:30 – 18:00

SESIUNE PLENARĂ:
Sistemul RENINĂ – ANGIOTENSINĂ – ALDOSTERON: Fapte sau Știri False?
Moderator Dr. Rodica Tănăsescu
Invitați: Șef lucrări dr. Ana Maria Vintilă , Prof. dr. Dragoș Vinereanu
Evaluarea dovezilor privind hipertensiunea arterială
Șef lucrări dr. Ana Maria Vintilă
Evaluarea dovezilor privind abordarea în cazul pacientului cu diabet
zaharat
Prof. dr. Dragoș Vinereanu

18:00 – 18:30

SESIUNE PLENARĂ:
Dialog deschis despre levotiroxina soluție
Prof. dr. Carmen Georgescu, Prof. dr. Ionela Pascanu
Prof. dr. Mihaela Vlad, Dr. Sandra Adalgiza Alexiu

18:30 – 18:45

FINAL DE ZI, PUNCTUL PE I
(sesiune comună în sălile virtuale BUCUREȘTI și Ilfov)
cu dr. Marina Pîrcălabu și moderatorii zilei
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CURS 1 ONLINE
DUMINICĂ, 28 MARTIE
Prevenția cancerului de col uterin și a altor cancere și leziuni
precanceroase cauzate de infecțiile persistente HPV
(cursurile se desfășoară în regim de plenară)
Directori de curs: Prof. univ. dr. Victoria Aramă, Dr. Sandra Adalgiza
Alexiu
09:00 – 11:00

SESIUNEA 1
Cancerul cervical - o problemă actuală de sănătate publică.
Definiții de termeni
Prof. univ. dr. Victoria Aramă
Cancerul cervical - problemă de sănătate publică în România și planul
de cancer la nivel european
Șef lucrări dr. Gindrovel Dumitra
Istoricul natural al infecției HPV și al cancerului de col uterin
Prof. univ. dr. Victoria Aramă
Impactul vaccinarii anti HPV asupra cancerului cervical și al celorlalte
tipuri de cancere asociate infecțiilor HPV.
Rolul screeningului la persoanele vaccinate.
Prof. dr. Radu Vlădăreanu
Strategii de prevenire a cancerului de col uterin
Șef lucrări dr. Gindrovel Dumitra

11:00 – 11:30

Pauză

11:30 – 13:30

SESIUNEA a 2-a
Integrarea strategiilor de prevenție cu programele de sănătate
Șef lucrări dr. Gindrovel Dumitra

2021
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Comunicarea între specialiști - cheia unui acces mai bun al pacientului
la sistemul de sănătate.
Strategii de comunicare medic - pacient în lupta cu patologiile
asociate infecțiilor HPV
Dr. Sandra Adalgiza Alexiu
Comunicarea eficientă cu părintele – cel mai important pas în lupta cu
patologiile asociate infecțiilor HPV?
Cine deține cheia succesului programului de vaccinare anti HPV?!
Dr. Sandra Adalgiza Alexiu
SESIUNE DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI
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CURS 2 ONLINE
DUMINICĂ, 28 MARTIE
Pacientul cardiovascular, de la dislipidemie la boala coronariană
ischemică
(cursurile se desfășoară în regim de plenară)
Directori de curs: Dr. Rodica Tănăsescu, Prof. dr. Dragoș Vinereanu,
Prof. dr. Cristian Guja, Prof. dr. Dan Dobreanu
14:00 – 16:00

14:00 – 14:10

14:10 – 14:20

14:20 – 14:40

14:40 – 15:00

15:00 – 15:25

15:25 – 15:50

2021

SESIUNEA 1
Pacientul dislipidemic, la intersecția dintre specialități.
Introducere generală, date epidemiologice
Cât de gravă este dislipidemia?
Datele epidemiologice, gravitatea problemei
Între diagnostic și prognostic
Dr. Rodica Tănăsescu
Categorii de risc CV, ținte și obiective terapeutice în ghidurile ESC
(ghidul ESC și al Societății Europene de Ateroscleroză de management
al dislipidemiei 2019)
Dr. Rodica Tănăsescu
Primul caz clinic - Cel mai frecvent pacient dislipidemic din cabinetul
de medicina familiei
Dr. Daciana Toma
Discuții, întrebări
Al doilea caz clinic - Pacienți dislipidemici în cabinetul de cardiologie
Dr. Andreea Ciobanu
Discuții, întrebări
Al treilea caz clinic - Cel mai frecvent caz în cabinetul diabetologului
Dr. Eduard Adamescu
Discuții, întrebări
Sesiune Q&A. Cât de des ajungem la țintele din ghiduri. Ce putem face?
Prof. dr. Dragoș Vinereanu, Prof. dr. Cristian Guja, Dr. Daciana Toma, Dr.
Eduard Adamescu, Dr. Andreea Ciobanu
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CURS 2 ONLINE
15:50 – 16:00

Încheiere sesiune, concluzii, mesaje de luat acasă
Dr. Rodica Tănăsescu

16:00 – 16:30

Pauză

16:30 – 18:30

SESIUNEA a 2-a
Boala cardiacă ischemică
Boala coronariană ischemică ucide
Ce spun ghidurile?
Prof. dr. Dan Dobreanu
Provocări pentru medicii de familie.
Date epidemiologice pentru România.
Dr. Rodica Tănăsescu
Caz clinic 1
Șef lucrări dr. Mihaela Daniela Baltă
Discuții, întrebări
Caz clinic 2
Șef lucrări dr. Mihaela Daniela Baltă
Discuții, întrebări
Mesaje cheie în abordarea bolii coronariene ischemice
Prof. dr. Dan Dobreanu
Concluzii.
Ce putem face în plus pentru pacienții noștri zi de zi de zi
Dr. Rodica Tănăsescu

16:30 – 16:50

16:50 – 17:10

17:10 – 17:25
17:25 – 17:35
17:35 – 17:50
17:50 – 18:00
18:00 – 18:15
18:15 – 18:30

18:30 – 19:00

2021

Final de Conferință, PunctȘiDeLaCapăt
Moderatorii Conferinței, membrii Consiliului de conducere al AMFB
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AL DOILEA STETOSCOP ÎN PRACTICA MEDICULUI DE FAMILIE: ULTRASONOGRAFIA
Mirela Gliga, Cristian Chirilă
UMFST ”George Emil Palade” Tg. Mureş, Compartiment Clinic Nefrologie Spital Clinic Judeţean
Mureş
Practica nefrologică actuală, de o complexitate în continuă creştere, impune obligativitatea
evaluării morfologice a rinichilor utilizând ultrasonografia (US), care este noninvazivă,
neiradiantă şi non-nefrotoxică. Modificările morfologice renale din cadrul definiţiei Bolii
Cronice de Rinichi pot fi evaluate foarte rapid uneori la primul contact cu pacientul, adică în
cabientul medicului de familie.
Termenul de stetoscop al mileniului trei atribuit US defineşte un instrument facil de “prelungire”
a examenului clinic, permiţând în unele situaţii diagnosticul definitiv. US este uşor accesibilă şi
pentru populaţia pediatrică, necesitând o minimă pregătire din partea pacientului.
Una dintre cele mai frecvente situaţii clinice întâlnite în practică este lombalgia uni- sau
bilaterală, asociată sau nu cu simptome urinare joase. Plasarea transductorului la nivel lombar
sau în flancuri permite identificarea rapidă a semiologiei ecografice renale şi a eventualei
prezenţe a dilataţiilor pielo-caliceale, mergând până la hidronefroză de diferite grade. Uneori,
concomitent cu aceasta, se pot pune în evidenţă şi factori de risc sau predispozanţi, cum ar fi
litiază, tumori, malformaţii.
Actualmente, US se utilizează practic în toate patologiile nefrologice, inclusiv în nefropatii
glomerulare, tubulo-interstiţiale sau vasculare, în vederea evaluării parenchimului. Metoda nu
oferă detalii funcţionale, dar este un excelent punct de pornire atât pentru continuarea
investigaţiilor cât şi pentru monitorizare ulterioară. Evaluarea axului lung al rinichilor, al indicelui
parenchimatos şi a modificărilor de ecogenitate corticală, medulară şi a sinusului renal pot fi
efectuate în siguranţă în cabinetul medicului de familie, după un program de pregătire mai
lung sau mai scurt, mergând până la obţinerea atestatului în ultrasonografie generală sau
ultrasonografia aparatului urinar.
REABILITAREA RESPIRATORIE LA PACIENTUL POSTCOVID-19
Conf univ dr. Iliana-Carmen Busneag- medic primar medicină de familie
Șef lucrari Mihaela Adela Iancu- medic primar medicină de familie
PostCovid-19, pacientul trebuie să pornească într-o călătorie pentru recuperarea sănătății
respiratorii iar reabilitarea respiratorie este o șansă important pentru a atinge acest deziderat.
Posibil a fi realizată chiar în cabinetul medicului de familie (coordonator de caz al pacienților cu
boli respiratorii cronice), recuperarea(reabilitarea) respiratorie insistă asupra unor tehnici
simple dar de o mare eficiență: tehnicile de drenare a secrețiilor bronșice (remanente mult
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timp după infecția cu virusul SARS-CoV 2), de dirijare a aerului la nivelul căilor aeriene
superioare, de inspir și expir executat corect și profund, de reeducare a respirației costale și
diafragmatice.
Toate aceste tehnici, inclusiv educarea tusei și a vorbirii, precum și antrenamentul dozat la efort
postCovid-19, vor fi și demonstrate practic în timpul prezentării.
ROLUL PROBIOTICULUI IN PRACTICA CLINICA
Conf. Dr. Tanțău Alina
Infecțiile virale sau bacteriene, tratamentul cu antibiotice, stresul sau o nutriție
necorespunzătoare, pot cauza dezechilibrul microbiotei intestinale.
Linex Complex susține recuperarea pacienților cu diaree acută si ajută la refacerea echilibrului
microbiotei intestinale. Concentrația ridicată de bacterii benefice Lactobacillus rhamnosus GG
contribuie la reducerea episoadelor de diaree acută si la ameliorarea simptomelor neplăcute.
Complexul de Vitamine B1, B2 si B6 reduce senzația de epuizare, iar Zincul ajută la suplinirea
necesarului de minerale al organismului afectat in cazul diareei acute.
CONTRACEPTIA IN PANDEMIE
1
1,2
Dan Pletea , Anca Deleanu, Elena Popa ,
1 - Medic de familie; 2 - Asist.Univ. UMF “Gr. T. Popa” Iaşi;
Cuvinte cheie: Contraceptie, bariere, telemedicina
Introducere:
1. Trei institutii mondiale au analizat influenta pandemiei Covid19 asupra
serviciilor de Sanatate a Reproducerii (SR). In majoritatea statelor exista o influenta negativa, o
parte din servicii s-au redus, aprovizionare cu produse contraceptive este influentata.
2. OMS, IPPF si UNICEF au elaborate seturi de recomandari privind imbunatatirea serviciilor de SR
pentru decidenti dar si furnizorii de servicii
Obiective: Autorii au analizat recomandarile OMS, UNICEF si IPPF referitoare la scaderea
numarului de servicii de sanatate a reproducerii, barierele create in aprovizionarea mondiala si
nationala, barierele in furnizarea serviciilor in Romania
Material si metoda: Autorii prezinta experienta serviciilor de SR (consiliere PF, servicii de
contraceptie, experienta unor ateliere pe zoom organizate pentru mame. Studiul s-a
desfasurat in doua workshopuri organizate de catre trei medici de familie. S-au inregistrat
nevoile educationale autopercepute, propuneri de noi ateliere pe zoom pe teme de
contraceptie, preventintie BTS si educatie sexuala.
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Resultate:
1. Autorii au remarcat influente negative asupra servciiilor SR din cabinetele MF in cursul anului
2020.
2. S-au remarcat noi modele de practica
3. S-au identificat metode de imbunatatire a comunicarii medic pacient prin utilizarea
telemedicinei in contextual pandemiei Covid19
Concluzii: Pentru a fi acceptate in societate si predate pacientilor mesajele de educatie sexual
si contraceptiva trebuie corect cunoscute de medici Educația sexuală și relațională (ESR)
implică învățarea tinerilor despre reproducere, sexualitate și sănătate sexuală. Nu promovează
acivitatea sexuală timpurie sau vreo orientare sexuală anume.
DEFICITUL DE HORMON DE CREȘTERE LA COPII - PERSPECTIVA ENDOCRINOLOGULUI ȘI ROLUL
MEDICULUI DE FAMILIE
Asist. univ. dr. Iuliana Gherlan, Șef lucrări dr. Adela Iancu
Suspiciunea de diagnostic GHD (deficit de hormon de creștere) în copilarie este o provocare
atât pentru medicul endocrinolog cât și pentru medicul de familie, în mare parte și datorită
lipsei de interes sau spirit de observație din partea părinților. Odată cu apariția ghidurilor de
diagnostic și tratament sarcina diagnosticului și a inițierii tratamentului cu hormon de creștere
revine medicilor endocrinolgi pediatri din anumite centre universitare, însă primul care ia
contact cu micuțul pacient și care ar putea să îl indrume spre aceste centre este medicul său
de familie sau medicul școlar .
Cel mai comun semn al deficitului de hormon de creștere este întârzierea creșterii în înălțime,
însoțită sau nu de tulburări ale metabolismului, traduse prin deviații ale BMI. Pentru
evidențierea cauzelor deficitului de crestere la copii, evaluarea GHD la copiii mici pentru vârsta
lor ar trebui precedată de excluderea altor cauze de statura mica: boli sistemice cronice, boli
digestive, malnutriția, insuficiențe ale altor glande endocrine.
La nou nascuți și copii mici, semnele și simptomele deficitului de hormon de creștere au
legătură în primul rând cu dezechilibre metabolice, însoțite frecvent de întârzieri psihomotorii,
pe când la copiii mai mari și adolescemți este mai evidentă înălțimea mică în comparație cu
alți copii de vârsta lor.
Este deosebit de important la medicii de familie sa aibă noțiuni de auxologie, să evalueze
pacienții copii în funcție de graficele de creștere adaptate țării noastre, măcar o dată pe an și la
orice suspiciune privind deficitul de hormon de creștere să trimită copilul către medicul
endocrinolog
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DIAGNOSTICUL PRECOCE AL BOLII CRONICE DE RINICHI ÎN PRACTICA MEDICULUI DE FAMILIE
Cristina Căpuşă, UMF „Carol Davila” Bucureşti, Dept. Nefrologie – Spit. Clinic Nefrologie „Dr. Carol
Davila”
Una dintre cele mai frecvente afecţiuni nefrologice întâlnite în practică este Boala cronică de
rinichi (BCR). Acesta este un concept epidemiologic care permite abordarea unitară a
pacienţilor cu boli de rinichi, indiferent de etiologie, deoarece include toate nefropatiile
persistente cu potenţial de declin progresiv al funcţiilor rinichiului, cu sau fără complicaţia lor
funcţională – insuficienţa renală cronică. Are o prevalenţă raportată în jur de 10% în întreaga
lume şi un impact major asupra morbidităţii şi mortalităţii bolnavilor.
Medicul de familie este, deseori, prima linie în depistarea şi îngrijirea pacienţilor cu BCR, iar
implicarea acestuia este necesară în toate etapele îngrijirii medicale a pacientului, de la
identificarea şi evaluarea celor cu factori de risc, la depistarea şi confirmarea diagnosticului
BCR, până la îngrijirea pacientului confirmat în colaborare cu specialistul nefrolog. Accentul
prelegerii de astăzi va fi asupra rolului medicului de familie în depistarea BCR, subliniind
principalii factori de risc, metodele de depistare activă a indicatorilor de afectare structurală şi
funcţională a rinichiului, categoriile de persoane cărora trebuie să le fie efectuate şi algoritmul
de confirmare a BCR.
Totodată, vor fi trecute în revistă câteva mijloace simple de evitare a acutizărilor BCR şi de
prevenire a degradării funcţionale a rinichiului, precum şi un model de predicţie a riscului de
progresie către decompensarea rinichiului al pacienţilor cu BCR stadiul G3 (filtrat glomerular
estimat între 30-59mL/min).
În final, vor fi enumerate criteriile de îndrumare a bolnavului către Nefrologie, diferenţiate în
trimitere imediată, de urgenţă sau planificată, în funcţie de severitatea situaţiei clinice a
bolnavului.
MANAGEMENTUL TUSEI PRODUCTIVE. CAZURI CLINICE
Dr. Carmen Cristina Cutuhan
În cabinetul medicului de familie un simptom foarte des întalnit în practica curentă este tusea,
simptom care, în condițiile pandemice actuale, este o provocare în ceea ce privește
tratamentul, necesitând o abordare practică, adaptată vârstei pacientului și simptomelor
conexe.
Administrarea precoce a acetilcisteinei în sindromul tusigen cu expectorație, permite, prin
efectul mucoreglator, antioxidant și antiinflmator, să reducă, în evoluție, apariția infiltratelor
traheobronșice în infecțiile SARS Cov 2 și traheobronșite, și, în acest fel, să evite administrarea
de antibiotice.
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În infecțiile virale ușoare, cu sindrom tusigen cu tuse productivă, formă ușoară, administarea
extractului uscat din frunze de iederă este un ajutor la îndemâna întregii familii , copil mic sau
vârstnic, uzitând administrarea facilă și dozele mici.
VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19 ÎN SARCINĂ ŞI ALĂPTARE
Elena Popa1,2, Dan Pletea1, Ana-Aurelia Chiş Şerban1,3
1- Medic primar MF, 2- Departamentul de Medicină Preventivă şi Interdisciplinaritate, UMF
"Gr.T.Popa" Iaşi, 3- Coordonator al Grupului de lucru ”Ginecologie si Sanatatea Reproducerii” al
SNMF
Cuvinte cheie:, gravidă, alăptare, Covid-19, vaccin.
Introducere: Femeile însărcinate cu forme severe sau critice de infecţie cu virusul SARS-Cov2
prezintă un risc crescut de naștere prematură și deces intrauterin. De asemenea, comparativ
cu femeile care nu sunt însărcinate, gravidele pot prezenta un risc mai mare pentru forme
grave și deces cauzate de COVID-19.
Scopul lucrării. În această lucrare ne-am propus sa realizam o sinteză a literaturii medicale
referitoare la vaccinarea anti-Covid-19 la femeia aflata in starea de graviditate sau lactaţie.
Proiectare şi metodă. Am efectuat o cercetare a bazelor de date medicale şi am selectat 72
articole ştiinţifice referitoare la tema lucrării.
Rezultate si discuţii. Vaccinarea la gravide este comună pentru prevenţia unor boli infecţioase
cum ar fi gripa sau tetanosul. În infecţia cu SARS-CoV-2, din cauza lipsei dovezilor privind
eficacitatea și siguranța vaccinului împotriva Covid-19 la femeia gravidă, recomandările din
partea organizaţiilor profesionale sunt limitate. Conform Declaraţiei OMS din 2021, gravidele cu
risc crescut de expunere la SARS-CoV-2 (ex.lucrătorii din domeniul sănătății) sau care au
comorbidități care se adaugă la riscul lor de boală severă pot fi vaccinate după consultarea
medicului curant.
Referitor la femeia care alăptează, este puțin probabil că lipidele din structura vaccinului ARNm
să intre în fluxul sanguin și să ajungă la nivelul glandei mamare. În caz contrar, este chiar mai
puțin probabil ca fie nanoparticulele intacte, fie ARNm să se transfere în laptele matern. Ca
urmare, femeile care alăptează și care fac parte dintr-un grup recomandat să primească un
vaccin COVID-19 (ex. personalul medical), pot alege să fie vaccinate.
Concluzii. În ultimul an, am învăţat multe despre efectele COVID-19 asupra femeii gravide sau
aflate în perioada postpartum; Rămân multe necunoscute, iar medicul de familie va trebui săşi actualizeze permanent cunoştinţele legate de managementul infecţiei cu virusul SARS-Cov2 şi implicit a modalităţilor de prevenţie a acesteia, care includ şi vaccinarea anti-Covid-19.
Autor corespondent: Dr. Elena Popa, MD, PhD, elenapopadr@yahoo.com, tel.0723635745.
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IMUNOMODULAREA ȘI LUPTA ANTIVIRALĂ - DE LA DIAGNOSTIC LA ABORDARE TERAPEUTICĂ;
O PROVOCARE PERMANENTĂ ÎN PARCTICA MEDICULUI DE FAMILIE!
Prof. Dr. Roxana Maria Nemeș
Lucrarea de față își propune să aducă în discuție provocările infecțiilor virale dar și aspecte
actuale, de interes, privind imunomodularea și răspunsul imun al organismului uman,
prezentând informații teoretice și practice în ceea ce privește liniile de apărare împotriva
agenților virali, direcționându-ne atenția apoi către mecanismul de acțiune al inosină
acedoben dimepranol și beneficiile acestuia, demonstrate clinic, în diferite infecții virale.”
SINDROMUL VERTIGINOS – CE TRATĂM? CU CE?
Dr. Ioana Alexandra Vodă
Lucrarea reprezintă un model de algoritm de diagnostic, clasificare și tratament rapid în
sindroamele vestibulare, cu exemplificări prin clipuri video. Sunt descrise mecanismele
fiziopatologice ale sindromului vestibular periferic unilateral și bilateral, precum și a
principalelor patologii asociate - ce reprezintă o urgență din perspectiva diagnosticării și
tratării, începând din cabinetul medicului de familie.
RINITA ALERGICĂ – MEREU ÎN ACTUALITATE. PARTICULARITĂȚI DE DIAGNOSTIC LA ADULȚI ȘI
COPII.
Șef. Lucr. Dr. Berghea Camelia
”Rinita alergică este o condiție inflamatorie cronica a mucoasei nazale, mediată de anticorpi
de tip imunoglobuliună E, cauzată de un alergen, cum ar fi polenul, praful, mucegaiul sau epitelii
ale animalelor de companie. Caracterizată prin strănut paroxistic repetitiv, rinoree apoasă și
blocaj nazal, este clasificată în forme intermitente sau persistente, ușoare sau
moderate/severe, în conformitate cu ghidurile actuale. Deși rinita alergică în sine nu pune viața
în pericol (dacă nu este însoțită de astm sau anafilaxie severă), morbiditatea poate fi
semnificativă. Prin masuri de tratament adaptate formei de manifestare, impactul este unul
favorabil atât pentru pacient cât si pentru sistemul de sănătate.”
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MANAGEMENTUL SINUZITEI CRONICE ÎN ACTIVITATEA MEDICULUI DE FAMILIE
DR COMISEL GABRIELA, medic primar medicină de familie, doctor în științe medicale, Cabinet
medical de familie dr. Comisel Gabriela SRL, Craiova, Dolj
Sinuzita este o inflamație a mucoasei din interiorul sinusurilor. Incidența sinuzitei cronice, în
Romînia: cea mai frecventă este sinuzita maxilară (42%), sinuzita etmoidală (27%), celelalte
forme fiind mai rare. Sinuzita cronică este mai frecventa intre 36-45 ani (30,85%), în special la
sexul masculin.
Factorii favorizanți: factori rinologici ce produc obstrucție nazală cronică; factori de mediu
(poluarea): noxe, praf, fum; factori infecțioși; focare dentare; factori traumatici; factori
tumorali; imunitate scazută din diferite cauze.
Cauzele sunt: reacțiile alergice, deviația de sept nazal sau blocaj al căilor de drenaj ale
sinusurilor, polipoza nazală, infecții ale căilor respiratorii superioare; virale, bacteriene, fungice;
traumatisme cranio- cerebrale cu fractură a oaselor nazale, complicații ale: fibrozei chistice,
refluxului gastro- esofagian, HIV și alte boli ale sistemului imunitar.
Simptomatologia sinuzitei cronice poate să lipsească mult timp și se acutizează, în special în
sezonul rece. Cele mai frecvente manifestări sunt: senzația de presiune la nivelul feșei, durere
de mica intensitate local sau la nivelul intregului cap (sub forma de migrene), obstrucție
nazală, rinoree mucopurulentă, uneori urât mirositoare, tulburari de miros, tuse matinală cu
expectoratie. În formele complicate, se poate asocia: oboseală cronică, tuse cu expectorație,
febra, ochi inflamați, durere de urechi, durere de dinți, tulburări de vedere, gât rigid
Diagnosticul pozitiv, în cabinetul medicului de familie se pune pe anamneză, examen clinic,
rinoscopie anterioară.
Investigațiile paraclinice se utilizează de medicii specialisti ORL, în formele complicate:
endoscopia nazallă, radiografia sinusurilor anterioare și posterioare faciale, tomografie sau
rezonanță magnetică, cultura secrețiilor faringiene și nazale, consult stomatologic, teste
alergice, uneori puncția sinusală.
Tratamentul sinuzitei cronice, pe prim plan, este tratamentul profilactic ce constă în evitarea
răcelilor și a contactului cu persoane răcite, suflatul corect al nasului, evitarea alergenilor,
asigurarea calității aerului respirat, dar și tratarea factorilor favorizanți.
Tratamentul medical constă în: dezobstruante nazale cu vasoconstrictoare, mucolitice,
vitamine si minerale, inhalatii, aerosoli cu substante antiinflamatoare, și doar în formele
suprainfectate bacterian, antibiotic cu spectru larg. Tratamentul chirurgical are drept scop
drenarea sinusului maxilar ; acest lucru se poate face pe cale endoscopica (meatotomie
medie) sau pe cale clasica in functie de fiecare pacient.
Evoluție și prognostic: netratată corect sinuzita cronică duce la: laringită, faringo-amigdalită,
traheo-bronșită, abces orbito- ocular sau cerebral, afectarea nervilor faciali până la paralizia lor.
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ANIZOCORIA ŞI PATOLOGIA PUPILARĂ ACUTĂ – CE POATE ASCUNDE?
IONELA IOSUB*, medic primar oftalmologie
ANDREEA CIUBOTARU*, medic primar oftalmologie, doctor în ştiinţe medicale
Preşedintele Societăţii Române de Strabologie si Oftalmopediatrie
CĂLIN CIUBOTARU *, medic primar medicină de familie
* Spitalul de Oftalmologie INFOSAN- Bucureşti, www.infosan.ro
Introducere. Anizocoria, inegalitatea diametrelor dintre cele două pupile reprezintă un semn
care ar trebui să alarmeze medicul de familie pentru că poate ascunde o patologie oculară
serioasă, cel mai frecvent de cauză tumorală (tumoră de vârf de plămân, neuroblastom
cervico-toracic), de cauză vasculară (disecţia de arteră carotidă, tromboza carotidiană,
anevrisme intracraniene, leziuni la nivelul sinusului cavernos, boala microvasculară
ischemică), secundar traumatismelor, infecţiilor, migrenei.
Scop şi Obiective. Lucrarea îşi propune evidenţierea principalelor afecţiuni oftalmologice ce
asociază inegalitatea diametrelor pupilare. Anizocoria este un simptom, care asociat cu alte
semne si simptome oculare si sistemice, poate orienta medicul de familie in privinţa etiologiei.
De asemenea, medicul de familie trebuie să cunoască momentul optim când pacientul ar
trebui îndrumat către oftalmolog, neurolog, dar şi implicarea într-o schemă complexă de
diagnostic, urmărire şi tratament pluridisciplinară.
Proiectare şi Metode. Sunt prezentate afecţiuni oculare ce asociază anizocoria, afecţiuni care
pot fi suspicionate sau chiar diagnosticate de către medicul de familie şi care trebuie
îndrumate de urgenţă către medicul oftalmolog. Anizocoria poate fi observată imediat la
naştere sau ulterior pe parcursul vietii. Se identifică pupila anormală prin examinare initială la
întuneric şi ulterior la lumină. Pentru măsurarea dimensiunilor pupilelor se utilizează o riglă.
Rezultate. O anamneză amănunţită poate orienta medicul de familie către ce specialitate
trebuie îndrumat de urgenţă pacientul cu anizocorie: neurologie, oftalmologie, imagistică sau
toate trei. Există situaţii care impun investigaţii imagistice în urgentă: pacient adult cu
anizocorie brusc instalată care asociază durere ipsilaterală de cap sau de ochi – se va
recomanda IRM/Angio IRM pentru a se exclude o disecţie/tromboză de carotidă; pacient
constient cu oftalmoplegie, ptoză şi midriază – se va recomanda Angio CT/Angio IRM pentru a
exclude un anevrism intracranian, pacient adult, fumator – se va recomanda CT/IRM toracic
pentru a exclude o tumoră de apex pulmonar. La copilul cu anizocorie brusc instalată se va
exclude patologia tumorală, în special neuroblastomul cervico-toracic.
Concluzii. Recunoaşterea la timp a modificărilor diametrelor pupilare şi cunoaşterea
momentului optim de trimitere la medicul specialist oftalmolog sunt esenţiale pentru salvarea
funcţiei vizuale şi chiar a vieţii pacientului.
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Bibliografie
1. Basic and Clinical Science Course – American Academy of Ophthalmology, sect. “Pediatric
Ophthalmology and Strabismus”, 2016-2017
2. Friedman – Kaiser – Trattler – Review of Ophthalmology, ed. Elsevier Saunders, 2013
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4. Tratat de Pediatrie, sub redacţia Florea Iordăchescu, 2020
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Tema “ISTORII ȘI ACTUALITĂȚI DESPRE FAMILIA PROBIOTICELOR”- dr. Ligia Mosneaga, dr. Elena
Patrau, dr. Roxana Chiruță cuprinde 4 lucrări care încearcă să pună în lumină un subiect de
mare actualitate și interes în lumea medicală.
“ Istoria (ne)romanțată a probioticelor” -incearca sa raspunda unor intrebari,cum ar fi: Cât
de vechi e conceptul de” functional food”, cum vindeca lactatele,ce este fermentarea ca
metoda de conservare,care au fost primele tulpini bacteriene descoperite si cind s-au facut
primele tratamente prin transplant fecal,precum si o scurta istorie a termenelor de aliment
sau produs probiotic.
„Microbiota intestinala-prezent si viitor”-isi propune sa defineasca corect termenii larg
utilizati-microbiom,microbiota,disbioza si eubioza, biofilmul,precum si rolul acestora in
pastrarea starii de sanatate si afectiunile legate de modificarea starii de eubioza.
Familia Bioticelor: pre, pro, sim, post și neurobiotice – definitiile corecte si rolul fiecarei
categorii in prevenirea aparitei bolilor sau in tratamentul acestora. Modificarea calitativa sau
cantitativa a microbiotei modifica balanta imuna si este implicata in aparitia bolilor hepatice,
gastrointestinale, neurologice, dermatologice, autoimune -ce putem utiliza pentru a preveni
sau trata aceste afectiuni.
Ultima parte a prezentarii-Aplicații clinice și noi opțiuni terapeutice ale probioticelor- vizeaza
modul in care prescriem aceste produse-ce tulpina, in ce doza,in ce afectiuni,recomandari ,de
asemenea,bazate pe studii clinice sau metaanalize,acolo unde exista.
Documentate pe studiile publicate in literatura medicala, pe consensurile in vigoare,
prezentarile urmaresc sa defineasca ce rol are microbiota in reglarea imunitatii, a inflamatiei,
sau in susceptibilitatea la infectii respiratorii si daca exista legaturi intre microbiom si boli
precum dementa tip Alzheimer, bolile cardiovasculare, diabetul, diferite tipuri de cancer sau
bolile autoimune.
Se poate face o prescriere corecta si tratament tintit in anumite afectiuni? Se va face in viitorul
apropiat/indepartat screeningul unor afectiuni gastro-intestinale studiind doar microbiomul
pacientului? Multe intrebari, deocamdata putine raspunsuri.
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PROVOCĂRI ÎN ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII LA PACIENŢII CU SINDROM EHLERS DANLOS
Dr. Antonescu Mădălina1 , Dr Elena Braha2
Sindromul Ehlers Danlos reprezintă un grup de afecţiuni genetice, complexe, cu tablou clinic
variabil şi afectare multisistemică, destul de dificil de diagnosticat datorită numeroaselor
tipuri, nu mai puţin de 13.
Prevalenţa medie a bolii este ~ 1 la 5000. Toate aceste forme prezintă anumite grade de
hiperlaxitate articulară, în anumite teritorii, care se însoţesc de afectări diverse de organ, ce
pun provocări de diagnostic şi tratament. Este posibil ca unul din pacienţii cu entose sau luxaţii
repetate sau cu cifoscolioză sau cu picior plat, hallux valgus să prezinte Sindrom Ehlers Danlos,
dar şi afectările cardiace, vasculare, oculare, dentare, cutanate, musculare sau osoase pot fi
prezente.
Pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii acestor pacienţi, care presupune o diagnosticare corectă şi
prevenţia complicaţiilor, este necesară comunicarea în echipa multidisciplinară, din care
medicul de familie nu poate lipsi. Este important ca aceşti pacienţi să primească din copilărie
tratament preventiv şi să fie consiliaţi să-şi adapteze stilul de viaţă, astfel încât să prevină
eventualele complicaţii ce pot apare pe parcursul vieţii.
Bibliografie
https://www.orpha.net/data/patho/PNDS/Syndrome_d_ehlers_danlos_non_vasculaire_FR
_fr_PNDS.pdf
https://www.nature.com/articles/ejhg2009227,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1244,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541503
Autori :
1 Dr. Antonescu Mădălina, rezident Genetică medicală, Spitalul Clinic de Urgenta "BagdasarArseni" şi medic specialist medicină fizică şi reabilitare medicală
2 Dr Elena Braha medic primar genetică medicală şi specialist endocrinologie, Institutul
Naţional Parhon Bucureşti
MANAGEMENTUL HTA REZISTENTE
Gener Ismail, Bogdan Obrisca, Disciplina Nefrologie, Institutul Clinic Fundeni
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București
În ciuda progreselor din ultimii ani privind patogeneza și tratamentul hipertensiunii arteriale,
30%-60% din pacienții hipertensivi nu ating țintele valorilor TA și prezintă un risc foarte ridicat de
morbiditate și mortalitate mai ales cardiovasculară. Hipertensiunea arterială rezistentă se
definește ca niveluri ale TA, confirmate atât de valorile determinate în cabinet, cât și în afara
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cabinetului, care depășesc valorile țintă în cazul unui pacient care este în tratament cu cel
puțin trei antihipertensive, inclusiv un diuretic. Medicii care tratează pacienți cu fenotipuri
neobișnuite de hipertensiune arterială ar trebui să fie familiarizați cu tendințele în diagnosticul
și tratamentul personalizat al hipertensiunii arteriale. Un pacient cu hipertensiune arterială
rezistentă trebuie să fie supus unei evaluări atente a aderenței la recomandările dietetice și ale
stilului de viață precum și la medicația antihipertensivă. În cazul acestor pacienți trebuie
căutate potențiale cauze secundare ale hipertensiunii arteriale. În această prezentare se va
discuta despre managementul bazat pe dovezi al hipertensiunii arteriale rezistente cu accent
asupra diferențelor de abordare între pacienții cu și fără BCR, inclusiv rolurile specifice ale
inhibitorilor SRA, diureticelor și antagoniștilor de receptor mineralocorticoid și locul actual al
terapiilor emergente precum chronoterapia. Este necesară utilizarea unei abordări
sistematice pentru a îmbunătății managementul acestui grup de pacienți vulnerabili, care
prezintă un risc ridicat de evenimente renale și mai ales cardiovasculare.
MANAGEMENTUL PACIENTULUI DIFICIL IN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID-19
Adriana Antohe - medic specialist MF, medic specialist MM, formator medicina familiei,
membru al Grupului RespiRO
Introducere
Medicii de familie din intreaga lume ofera consultatii care se sfarsesc cu sentimentul de
frustrare al medicului. Procentul acestui tip de consultatii nu este mic, ci variaza intre 15 si 30%.
Sunt multi factori care contribuie la acest tip de deznodamant si ei pot tine de medic, de
pacient, de situatie sau de combinatia acestor factori. Nici pacientul nu se simte mai implinit
dupa o consultative dificila. Pentru a putea gestiona eficient consultatiile dificile medicul
trebuie sa identifice toti factorii care contribuie la dificultatea consultatiei, incepand cu propria
evaluare a situatiei curente. Este esential sa intelegem ce (ni) se intampla pentru ca nu exista o
metoda mai buna de a gestiona o consultatie dificila decat utilizand abilitatile potrivite fiecarei
situatii in particular: ascultare activa, care nu judeca, atitudinea “imi pasa de tine”, setarea
limitelor personale si comunicarea centrata pe pacient pentru stabilirea unui plan agreat de
ambii participanti la dialog. Scopul acestu process de “disectie” in vederea intelegerii in
profunzime este eficienta acestui tip de consultatie si nu in ultimul rand satisfactia ambilor
parteneri de discutie.
Obiective educaționale
La sfârșitul prezentării participanții vor înțelege că pot contribui la schimbarea situatiei actuale
privind consultatiile dificile, cu atat mai important in anul al 2-lea al pandemiei:
·factorii care tin de medic cuprind factori stresori situationali, lipsa de somn, burnout, perceptia
lipsei de timp, dificultatea de a exprima empatia, abilitati reduse de comunicare, bias negativ
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legat de anumite patologii
· factorii care tin de pacient: satisfactie redusa in legatura cu sistemul de sanatate, utilizare
intense a serviciilor de sanatate, status functional redus (divort, lipsa de support social),
severitate declaar a simptomelor cu agravare in timp, somatizare intensa (mai mult de 5
simptome somatice), tulburari de personalitate si boli cum sunt anxietatea, depresia sau
tulburarile de dispozitie,
· factori situationali: tulburari de limbaj, tulburari de auz, aglomerarea cabinetului de consultatii,
comunicarea unei vesti rele, factori de mediu
· abilitatile medicului de a gestiona consultatia dificila: ascultarea activa care nu judeca,
toleranta si rabdarea, istoricul medical amanuntit pentru a intelege pacientul, comunicarea
directa, utilizarea umorului si a unor dezvaluiri personale selective
Metode: Sesiune în plen interactivă ce îmbină scurte prezentări cu demonstrații video.
Concluzii: Identificarea factorilor care determina dificultatea consultatiei este o abilitate care
se poate antrena si reprezinta o nevoie personala si sociala.
Proiectul “Sunt DOCTOR, deci am grija de mine” derulat in perioada 21 septembrie – 2
noiembrie” in parteneriat cu un psiholog din Cluj a oferit medicilor participanti o perspectiva
realista asupra nevoilor unui lucrator medical in pandemie, mai ales cand rolurile de prieten,
manager, parinte, sot, copil si frate au fost si ele provocatoare, intr-un an pandemic.
Medicina de Familie este o specialitate grea si frumoasa si interventiile posibile in cabinetul
medicului de familie permit sprijinirea pacientilor pana la accesarea echipelor de specialitate
de care este nevoie dar nu trebuie sa fie un factor de risc pentru burnout.
https://www.aafp.org/afp/2013/0315/p419.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3652533/
https://academic.oup.com/jid/article/220/Supplement_2/S62/5552356
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11206657/
https://depts.washington.edu/bhdept/ethics-medicine/bioethics-topics/detail/60
https://www.cmpa-acpm.ca/en/advice-publications/browse-articles/2020/difficultpatient-encounters-what-you-can-do-to-prevent-manage-and-de-escalate
file:///C:/Users/Dr%20Antohe/Downloads/ioi80572.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/485035
https://www.jabfm.org/content/19/6/533
https://www.mdedge.com/familymedicine/article/76648/practice-management/how-canwe-better-manage-difficult-patient?sso=true
https://www.aafp.org/fpm/2012/0700/fpm20120700p17.pdf
https://www.ausmed.co.uk/cpd/guides/communication-skills
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DESPRE PROGRAMUL PILOT DE SCREENING AL CANCERULUI COLO-RECTAL - ETAPA DE FORMARE
A PERSONALULUI IMPLICAT (ROCCAS 1)
Oprescu Maria-Victoria, medic specialist medicina de familie, Craiova
Grupul GastRo al SNMF
Lucrarea de fata isi doreste sa aduca informatii despre parteneriatul dintre Institul Clinic
Fundeni si Institutul National de Sanatate Publica (ROCCAS 1) si sa arate ca exista o astfel de
nevoie, fie macar din perspectiva datelor care arata ca, in 2018, in lume, cancerul colo-rectal
era a treia cauza de mortalitate si a patra cea mai diagnosticata forma de cancer (1) , iar in
Romania, in 2019 a doua cauza de mortalitate dupa cancerul bronho-pulmonar.(2)
Ce este ROCCAS 1? – este ocazia pacientilor de a accesa servicii medicale de calitate, pe de o
parte si, ocazia de crestere a nivelului de pregatire medicala dedicata, pe de alta parte.
Cui se adreseaza? – celor 400 membri ( medici gastroenterologi, oncologi, anatomopatologi,
medici de familie si asistentilor medicali implicati in toate specialitatile) din regiuni mai putin
dezvoltate ( NV, NE, SV, Vest, Central, SE, S-Muntenia) alaturi de Bucuresti – Ilfov pe de o parte ,
dar si persoanelor eligibile, tinta ( 50 – 75 ani cu risc mediu sau crescut).
In concluzie parteneriatul intre Institutul Clinic Fundeni si Institutul National de Sanatate Publica,
este o oportunitate atat pentru personalul medical implicat cat si pentru populatia la nevoie.
Cuvinte cheie: parteneriat, specialisti, pacienti
Bibliografie:
1. GLOBOCAN, 2018
2. INSP – CNCISP, 2019
DESPRE PROGRAMUL PILOT DE SCREENING AL CANCERULUI COLO-RECTAL ETAPA DE TESTARE
(ROCCAS 2)
Dr. Mihaela Udrescu medic primar MF, medic specialist gastroenterologie, medic formator
București
Proiectele "Servicii medicale performante de prevenție, diagnostic și tratament endoscopic în
cancerul colorectal" reprezintă proiecte pilot de screening ale cancerului colorectal și sunt
reunite sub denumirea generică de ROCCAS II.
Aceste proiecte se adresează populației din regiunile mai puțin dezvoltate respectiv Nord-Est,
Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia și București-Ilfov.
Ele reprezintă etapa de screening propriu-zisă a cancerului colorectal și vizează ca obiectiv
facilitarea accesului populației din aceste regiuni, la servicii medicale de înalta calitate,
orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al
leziunilor precanceroase colorectale.
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Implementarea la nivel de zonă defavorizată va avea impact asupra unui numar de 50.001
persoane per regiune care vor intra în procesul de screening, cu vârste între 50-74 de ani, dintre
care minim 53% aparțin grupurilor vulnerabile.
Acest lucru se va realiza și prin implicarea medicului de familie.
Lucrarea de față își propune să prezinte locul și rolul medicului de familie în ROCCAS II.
MONITORIZAREA BOLII CRONICE DE RINICHI MODERAT-SEVERE ÎN ECHIPA MF- NEFROLOG, ÎN
CONTEXTUL PANDEMIEI
Liliana Tuță, Camelia Pană
Universitatea Ovidius din Constanța, Facultatea de Medicină, Secția Clinică de Nefrologie,
Spital Clinic Județean de Urgență Constanța
Este cunoscut faptul că o strânsă colaborare a medicului de familie cu ceilalți specialiști este
absolut benefică pentru managementul bolnavilor, în special al celor cronici. Acest lucru este
valabil, bineînțeles, și pentru pacienții cu Boală cronică de rinichi ușoară-moderată, mai puțin
pentru cei în stadii avansate ale bolii, mai ales în contextul pandemiei cu care ne luptăm de mai
bine de 1 an de zile, iar tele-medicina și o mai strânsă comunicare și colaborare reciprocă,
centrată pe pacient, nu poate fi decât benefică.
Colaborarea medicului de familie cu medicul nefrolog este esențială în încetinirea progresiei
bolii renale cronice, va îmbunătăți calitatea și durata vieții pacienților, prin reducerea
morbidității și mortalității asociate, cu diminuarea numărului de spitalizări și a cheltuielilor de
sănătate. Prezentarea trece în revistă principalele situații în care pacientul cu BCR se poate
decompensa: introducerea recentă în schema de tratament de IECA/sartani în combinație cu
(auto)administrarea de AINS, antibiotice, alte medicamente nefrotoxice sau la care este
necesară ajustarea dozei la rata filtrării glomerulare, riscul de hiperpotasemie și moarte subită,
monitorizarea post-Covid a funcției renale. Aceste situații trebuie depistate cât mai precoce și
necesită îndrumare către nefrolog, preferabil cu comunicare directă, pentru evitarea
prelungirii nejustificate a intervalului de timp până la consult.
Deoarece în ultimul an pacienții cronici sunt monitorizați mult mai frecvent de către medicul de
familie, bolnavii fiind temători în a se prezenta la control în spitale în contextul sus-menționat,
se propun soluții de management comun, în beneficiul bolnavilor, dar și al ambelor specialități.
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OTITA COMPLICATĂ LA PACIENŢII DE VÂRSTĂ PEDIATRICĂ -STUDIU RETROSPECTIV
Asist. univ. dr. Bocec Ana Simona, Asist. univ. dr. Boancă Mihaela,
Șef lucrări dr. Anton-Păduraru Dana-Teodora
Scopul şi obiectivele: Un procent semnificativ dintre infecțiile tractului respirator superior
(aproximativ 30%) este reprezentat de otitele medii acute, adesea acestea fiind o complicație
a altor patologii respiratorii. Scopul acestui studiu a fost de a evalua prezenta in lotul de studiu a
principalilor factori de risc pentru apariţia otitei medii acute - descrisi in literatura, complicaţiile
acesteia şi patologia asociata.
Material şi metoda: Studiul a inclus 104 pacienţi care s-au externat în perioada ianuarie 2015 ianuarie 2017 din Secţia clinică Pediatrie III - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sfânta
Maria” Iaşi cu diagnosticul “Otită medie acută (OMA)”. Pe acest lot am efectuat un studiu
retrospectiv având la bază datele înscrise în foile de observaţie ale copiilor, cautand să identific
factorii de risc la care au fost expuşi acestia, prezenta anumitor boli care cresc riscul aparitei
OMA, dar si prezenta complicatiilor.
Rezultate: Factorii de risc pentru apariţia OMA identificaţi la acest lot au fost: sezonul rece (62%),
sexul masculin (63%), fumatul pasiv (60.50%), greutatea mică la naştere (8.60%), alimentaţia
artificială în primul an de viaţă (48.50%), diversificarea incorectă a alimentaţiei (27%), intrarea
în colectivitate a copilului (68%), anemia (40%), alte infecţii de tract respirator (71%), deficitele
imune (25%). Complicaţiile otitei medii regasite la pacienţii studiati au fost: hipoacuzie (11,53%),
mastoidită (9,63%), etmoidită (1,92%), tromboză venoasă cerebrală (1,92%), abces cerebral
(1,92%) şi sepsis (3,85%). Dintre cei 32 pacienţi care au prezentat complicaţii am constatat că la
momentul internării 90.60% au asociat diferite infecţii respiratorii dintre care 43.75% adenoidită,
34.76% malnutriţie protein- calorică, 31.25% anemie, 31.25% deficite imune, 12.50% rahitism, iar
21,88% au prezentat două sau mai multe complicaţii asociate.
Concluzii: Majoritatea pacientilor cu OMA au prezentant factori de risc numerosi si patologie
asociata infectioasa si carentiala. Totodata am regasit complicatii intra si extracraniene, dar si
pe termen lung (hipoacuzie), acest aspect sugerand ca este esenţială urmărirea pacientilor
prin colaborarea medicului de familie cu medicul pediatru şi specialistul ORL pentru a asigura
preventia si tratamentul precoce.
Referenite: 1. Allison P. Gremba , Seth M. Weinberg, J. Douglas Swarts, Margaretha L. Casselbrant.
Craniofacial shape in children with and without a positive otitis media history. International Journal
of Pediatric Otorhinolaryngology, Volume 84, May 2016, 110–115. 2. Anne Vergison, Ron Dagan,
Adriano Arguedas, Jan Bonhoeff er, Robert Cohen, Ingeborg D. Hooge, Alejandro Hoberman,
Johannes Liese, Paola Marchisio, Arto A Palmu, G Thomas Ray, Elisabeth A M Sanders, Eric A F
Simões, Matti Uhari, Johan van Eldere, Stephen I Pelton. Otitis media and its consequences: beyond
the earache. Lancet Infect Dis 2010; 10: 195–203. 3. Bluestone CD. -Clinical course, complications and
sequelae of acute otitis media. Pediatr. Infect Dis. J May 2000;19(5): S37-46.
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PREZENTĂRI DE CAZ
Membri ai Grupului de Lucru SNMF-Ginecologie / Sănătatea Reproducerii
coordonator Dr. Ana-Aurelia Chiș-Șerban
Introducere. Lucrarea aduce în discuție cazuri clinice,rare sau particulare,întâlnite în cabinetele
medicilor de familie.
Scopul lucrării. Experiența unor medici atenți la detalii și pasionați de un domeniu neglijat în
prezent,aduce multă informație medicală,care poate fi în folosul tuturor.
Rezultate și discuțiile. Membrii grupului de lucru au ales cele mai sugestive cazuri clinice
întâlnite în cabinet,dovadă că medicina de familie este o continuă provocare ,necesită
pregătire medicală continuă și variată.
TRATAMENTUL SIMPTOMATIC AL DURERII ȘI FEBREI ÎN CONTEXTUL COVID-19
Prof. Univ. Dr. Victoria Aramă – medic primar boli infecțioase I.N.B.I. "Matei Balș" București,
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila" București
COVID-19 poate determina simptome generale, de căi aeriene inferioare și superioare. Până la
98% dintre pacienți prezintă febră, dar există și cazuri în care simptomatologia de debut nu este
marcată de febră, ci de tuse, dificultăți în respirație, rinoree, odinofagie. La acestea se pot
adăuga dureri musculare, oboseală, dureri de cap, dureri în gat și mult mai rar simptome
precum greață, vărsături, diaree.
La începutul anului trecut au apărut rapoarte contradictorii, care au ridicat întrebarea dacă nu
cumva medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene sunt asociate cu agravarea infecției
COVID-19.
Ținând cont de toate informațiile disponibile, Agenția Europeană a Medicamentului (EMEA),
Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA)
din SUA au concluzionat că nu există dovezi științifice care să facă legătura între utilizarea AINS
și agravarea simptomelor COVID-19, și au emis recomandări pentru pacienții și profesioniștii în
domeniul sănătății de utilizare a ibuprofenului pentru tratamentul simptomelor COVID-19
precum febra sau durerea.
În lumina acestor date, la începutul lunii decembrie a anului trecut a intrat în vigoare un nou
protocol de tratament al infecţiilor cu noul coronavirus, odată cu publicarea Ordinului
Ministerului Sănătăţii în Monitorul Oficial al României. Printre noile recomandări este precizat
faptul că în tratamentul COVID-19 este rațional să se administreze în scop simptomatic AINS,
inclusiv ibuprofen. Mai mult decât atât, pacienților aflați în tratament cu AINS le este
recomandată continuarea terapiei dacă nu există interacțiuni majore cu medicația folosită în
această infecție virală.
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ICRS ÎNTRE REZISTENȚA ANTIMICROBIANĂ ȘI ABORDAREA SIMPTOMATICĂ
As. Univ. Dr. Gindrovel Dumitra, medic primar MF, preşedintele Grupului de Vaccinologie din
cadrul Societății Naționale a Medicilor de Familie
Infecțiile acute ale căilor respiratorii sunt unele dintre cele mai frecvente afecțiuni cu care se
confruntă îngrijirea primară. Pentru că majoritatea inflamațiilor faringiene au etiologie virală și
nu necesită antibiotic, tratamentul simptomatic local și sistemic reprezintă cea mai potrivită
alegere. Cu toate acestea, utilizarea istorică, experiența anterioară, percepția greșită a
așteptărilor pacienților sau timpul limitat, îndeamnă medicul la supraprescrierea antibioticelor
pentru infecțiile căilor respiratorii. Din nefericire, utilizarea acestor medicamente minunate a
fost însoţită de apariţia rapidă a tulpinilor bacteriene rezistente şi de erodarea utilităţii clinice.
Flurbiprofenul a demonstrat siguranță și eficacitate în peste 25 de studii clinice și 20 de ani de
utilizare în managementul faringitei. Proprietățile antiinflamatoare și analgezice ale acestuia
vizează inflamația subiacentă responsabilă pentru simptomele faringitelor și a demonstrat
eficacitate împotriva simptomelor faringitei indiferent de etiologie atât în monoterapie, cât și
asociat tratamentului cu antibiotice.
Actualități în managementul BRGE
Prof. Univ. Dr. Mircea Diculescu - medic primar gastroenterologie si medicina interna, Centrul de
Gastroenterologie si Hepatologie, Institutul Clinic Fundeni București, Facultatea de Medicină,
UMF " Carol Davila" București
Tabloul clinic al bolii de reflux este relativ tipic, cu regurgitaţii sau/şi senzaţii de arsură
retrosternală cu caracter continuu sau discontinuu, pentru care unii dintre pacienți primesc
terapie de supresie acidă cu inhibitori de pompă de protoni. În ciuda tratatamentului IPP, unii
pacienţi continuă să prezinte simptome de reflux sau să aibă aspect endoscopic de esofagită,
estimandu-se că până la 40% dintre pacienţii cu BRGE nu răspund la doza standard de IPP.
Aceste simptome reziduale, tratate de cele mai multe ori cu superficialitate, pot avea un
impact negativ semnificativ asupra calității vieții pacienților.
Profesionistul din domeniul sănătății trebuie să identifice situațiile în care medicamente
precum IPP-urile sunt supraprescrise și să militeze pentru deprescrierea acestora. Motivele
care susțin renunțarea la administrarea nenecesară de IPP sunt atât economice, dar și clinice,
deoarece IPP-urile au reacții adverse importante la folosirea îndelungată. Pentru acești
pacienți, alginații reprezintă soluția terapeutică eficace și sigură pentru tratarea
simptomatologiei BRGE contribuind la îmbunătățirea a calității vieții prin controlul
simptomelor.

2021

24 - 27
martie

www.conferintemf.ro

43

CONFERINȚA DE MEDICINA FAMILIEI
cu participare internațională

Ediția a XVII-a

CONFERINȚĂ
ONLINE

REZUMATE
IMPACTUL EMOŢIONAL ŞI SOCIO PROFESIONAL GENERAT DE PANDEMIA COVID-19 ASUPRA
MEDICILOR DE FAMILIE DIN ROMÂNIA
Celina Silvia Stafie*1, Lenuta Profire2, Manuela Apostol3, Irina Iuliana Costache4
1 Departamentul de Medicină Preventivă și Interdisciplinaritate, Facultatea de Medicină
Generală, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, str. Universității 16,
700115 Iași, România
2 Departamentul de Științe Farmaceutice I, Facultatea de Farmacie, „Grigore T. Popa
”Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, str. Universității 16, 700115 Iași, România
3 Centrul Medical Prolife Clinics, Strada Anastasie Panu 28, Iași, România
4 Departamentul de Științe Medicale I, Facultatea de Medicină Generală, Universitatea„ Grigore
T. Popa ”din Medicine and Pharmacy of Iasi, str. Universității 16, 700115 Iasi, Romania
Rezumat. Scopul acestui studiu a fost de a evalua impactul psiho-emoțional și gradul de
ajustare a medicilor de familie din România în contextul pandemiei generate de noul
coronavirus COVID-19. Cu un design transversal, studiul a inclus 677 medici de familie cărora li
s-a trimis un chestionar validat bazat pe diferiți itemi care vizează trei factori: sarcina de
prevenire, prezența simptomelor de stres și adaptarea la pandemie. Rezultatele studiului au
arătat că efortul suplimentar pentru munca de prevenţie și efortul de adaptare la pandemie au
fost resimțite semnificativ mai mult de către medicii de familie de sex feminin și de către
medicii care lucrează în cabinetele grupate. Calitatea definiției cazului, sprijinul primit din
partea autorităţilor, schimbările survenite în viața profesională și simptomele stresului s-au
dovedit a fi principalii predictori pentru adaptarea la pandemie.
Chestionarul de măsurare a ajustării poate fi utilizat în studii ulterioare pentru a identifica cele
mai favorabile practici de sănătate publică în contexte epidemiologice dificile.
Cuvinte cheie: COVID-19; stres;
SEMNE/ SIMPTOME „DE ALARMĂ” OBSTETRICO-GINECOLOGICE ÎN CABINETUL MEDICULUI DE
FAMILIE
Ana-Aurelia Chiș-Șerban- medic primar MF(Hunedoara),instructor-formator MF, coordonator
GL-SNMF ginecologie/ sănătatea reproducerii
Elena Popa- medic primar MF,asistent universitar UMF”Gr.T Popa” Iași
Introducere. În condițiile actuale, când se acordă o atenție redusă pregătirii în sănătatea
reproducerii a studenților mediciniști și a rezidenților MF, tot mai multe semne și simptome de
alarmă,tind să scape vigilenței medicilor.
Se acordă o importanță exagerată imagisticii, greu accesibilă în zone izolate, iar pentru
rezultate pozitive, imagistica trebuie coroborată cu clinicul.
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Scopul lucrării. Ne-am propus să aducem în discuție importanța semnelor și/sau simptomelor
de alarmă,ușor accesibile în orice cabinet MF,ieftine,care de multe ori pot face diferența dintre
viață și moarte.
Proiectare și metodă. Am efectuat o cercetare a bazelor de date medicale și am selectat 52
articole științifice și ghiduri de bună practică ,plus experiența clinică a unor membrii ai grupului
de lucru.
Rezultate și discuții. Din discuțiile cu tinerii medici MF,a rezultat necesitatea reconsiderării
clinicului( fără a ignora paraclinicul),cu accent pe semne și simptome ce pot reprezenta
urgențe medicale sau anunța boli grave.
Se tot spune că „e mai ușor să previi decât să tratezi”,dar,din păcate,au rămas doar vorbe.
Concluzii. Reconsiderarea clinicului nu poate avea decât efecte benefice,cu costuri mici,ușor
accesibil.
Autor corespondent. Dr.Ana-Aurelia Chiș-Șerban, drcsaa@yahoo.com,tel.0744612974
Cuvinte cheie : semne,simptome,alarmă,obstetrică,ginecologie
ANATOMIA UNEI CERCETĂRI CALITATIVE -STUDIU DE CAZ
1,2
2,3
2,3
2,3
S.L. Dr. Sergiu Chirilă , Dr. Adriana Antohe , Dr. Cristina Isar , Dr. Cătălina Panaitescu , Dr. Alice
Malpass4
1. Facultatea de Medicină, Universitatea „Ovidius” din Constanța
2. Grupul RespiRO
3. Cabinet Medical Individual
4. Bristol Medical School, University of Bristol
Context. Cercetarea calitativă reprezintă o metodă valoroasă de înțelegere profundă a
comportamentelor umane și a motivațiilor care stau la baza acestora și o opțiune interesantă
pentru investigarea modelului bio-psiho-social în medicina de familie.
Scopul și obiectivele prezentării. Scopul prezentării este acela de a susține utilitatea acestei
metode în explorarea cunoștințelor, atitudinilor și comportamentelor cu impact asupra stării
de sănătate și apariției bolii. Obiectivele vizează înțelegerea, de către auditoriu, a contextelor
care permit folosirea cercetării calitative și însușirea noțiunilor principale cu privire la specificul
și etapele acesteia.
Metode. Se va folosi spre exemplificare cazul concret al cercetării calitative pe care grupul
RespiRO o desfășoară în prezent, având că temă ”Influența promovării produselor cu tutun
încălzit asupra tinerilor din România”. Utilizând expunerea, dar și interacțiunea cu auditoriul, vor
fi prezentate etapele parcurse: identificarea temei și a relevanței acesteia, criteriile care au stat
la baza alegerii cercetării calitative ca metodă de cercetare, strategiile de selectare a
populației incluse în studiu, tipul de date colectate și metoda folosită, analiza acestora și
perspectivele în funcție de concluziile care se vor desprinde.
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Rezultate. La sfârșitul prezentării, participanții vor ști să identifice domeniul de aplicabilitate al
cercetării calitative, să aleagă formularea corectă a unor teme de cercetare calitativă și să
enumere avantajele și dezavantajele acesteia.
Concluzii. Specificul specialității de medicina familiei este favorabil cercetării calitative.
Aceasta impune însă, ca și cercetarea cantitativă, rigoare teoretică și metodologică.
Referințe bibliografice
1. Liira H, Brand G, Thulesius H, Qualitative research thrives in primary care with the support of
research training and mentoring, Scand J Prim Health Care 2017 Dec; 35(4): 307 – 308, doi:
10.1080/02813432.2017.1398935
2. Cristancho SM, Goldszmidt M, Lingard L, Watling C, Qualitative research essentials for medical
education, Singapore Med j, 2018; 59(12): 622-627, doi: 10.11622/smedj.2018093
Lucrarea nu a mai fost listată.
Lucrarea va fi prezentată în cadrul sesiunii Grupului RespiRO.
TERAPIA MODERNĂ A DURERII – O NOUĂ ABORDARE
Dr. Szasz Simona
Cel mai frecvent simptom care determină pacientul să se prezinte la medic este durerea. De
cele mai multe ori in practica medicală avem pacienți cu durere cronică, durere care are
impact asupra calității vieții pacientului, afectându-l din punct de vedere fizic, psihic, social și
profesional, determinând în unele patologii impotență funcțională, dizabilitate si handicap.
Este foarte important ca durerea să fie investigată la timp, ceea ce inseamnă un diagnostic
precoce și o rată mult mai bună de răspuns la tratament.
Durerea musculoscheletală, patologia degenerativă articulară ia amploare, datorită creșterii
speranței de viată și a unui complex de factori. Cheia succesului tratamentului durerii constă
dintr-o abordare multidisciplinară, ceea ce face să se înțeleagă mai bine complexitatea
mecanismelor patologice și întocmirea unui plan complex de tratament.
Ameliorarea insuficientă a durerii sau persistența ei în timp are ca și cauză de multe ori
monoterapia, lipsa de asociere a unor clase farmacologice, cu un mecanism sinergic de
acțiune, ceea ce înseamnă o mai bună și rapidă ameliorare a durerii și un profil de siguranță
mai bun, prin reducerea dozelor necesare și a timpului de administrare.
Durerea este o problemă de sănătate publică și constituie una din cele mai mari provocări, nu
doar din punct de vedere medical, ci și din punct de vedere economic, prin costurile mari pe
care le induce, directe prin asistența medicală necesară și prin costurile indirecte, reflectate în
plan profesional.
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NAȘTEREA NATURALĂ VS NAȘTEREA PRIN CEZARIANĂ
Toth Csongor, medic primar medicină de familie, formator medicină de familie
Dr. Toth Praxis S.R.L.
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad
Societatea de Medicină de Familie/Medicină Generală Arad
Scop și Obiective. Lucrarea reprezintă o analiză a ghidurilor de bună practică și a literaturii de
specialitate comparativ cu analiza statistică din 15 cabinete MF, pentru perioada 1 ian 2020-1
ian 2021 a modului de naștere. În această lucrare se dorește prezentarea succintă nu doar a
tendințelor prin care gravida împreună cu medicul obstetrician decide asupra tipului de
naștere, ci analizează și motivele acestor alegeri.
Rezultate. S-au studiat cele mai utilizate ghiduri de bună practică ale societăților profesionale
care se ocupă cu alegerea tipului de naștere recomandat în funcție de riscurile pe care le
prezintă gravida.
Concluzii. S-a analizat tipul de naștere din punct de vedere statistic în 15 cabinete MF, pentru
perioada 1 ian 2020- 1 ian 2021, printr-un chestionar și s-a comparat cu analiza efectuată la
nivelul Secției de Obstetrică –Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență
Arad. Din punct de vedere statistic s-a observat o reducere drastică a tipului de naștere natural,
motivul principal fiind comoditatea atât pentru gravidă cât și pentru medicul obstetrician.
Impactul în practica de zi cu zi. Sarcina este o stare fiziologică normală, care nu trebuie
percepută ca și o patologie de către medicul curant. Conform rezultatelor obținute în cadrul
studiului literaturii de specialitate, între 5-20% sarcina se poate complica rezultând o sarcina cu
risc și care are impact direct asupra fătului și/sau asupra gravidei. În România, în ultimii 15 ani,
în ceea ce privește monitorizarea sarcinii există o tendința în creștere de a elimina medicul de
familie din cadrul echipei medicale. Decizia privind modul prin care se realizează nașterea în
majoritatea cazurilor nu se realizează prin analiza tuturor riscurilor, respectiv și a celor tardive ci
se urmărește în primul rând confortul gravidei și a medicului obstetrician. Peste această
tendință în creștere se adaugă și măsurile impuse de condițiile de pandemie pentru infecția cu
SARS-COV-2, care aproape a eliminat din practica curentă nașterea pe cale naturală.
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