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CUVÂNT ÎNAINTE
Dragi colegi,
Acești doi ani au fost un adevărat război, dus de “soldații în halate albe” ai Lumii
medicale, cu un inamic nevăzut, necunoscut, soldat din păcate cu prea multe
pierderi de vieți omenești, cu traume fizice, psihice și cu răni care se vor vindeca
cu cicatrici adânci în Sufletele multora.
La momentul la care scriu aceste rânduri, o altă amenințare întunecă Orizontul
Cunoașterii umane: la granițele noastre se duce un război, de astă dată real,
crunt, în urma căruia, deja sunt mii de victime, mii de oameni care suferă. Mai
mult ca oricând, avem nevoie să fim solidari, să-i sprijinim pe cei în suferință.
Avem nevoie să găsim în noi resurse, forța interioară pentru a face față noilor
provocări.
Rămâne Speranța că Rațiunea va învinge iar Suferința celor nevinovați va fi
oprită pe căi diplomatice.
Sub aceste auspicii, chiar dacă pare doar un vis mult dorit, sper ca la momentul
în care vom
derula a-VII-a Conferință Națională a Asociației Române pentru Educație
Pediatrică în Medicina de Familie (AREPMF)- 24-27 martie ac., în mediul
online, acești ani dificili, încărcați, duri cu o lume întreagă, să înceapă să
rămână doar un capitol al istoriei vieților noastre.
Avem Credință, avem Speranță și purtăm în sufletele noastre Dragoste - care
poate schimba universul întreg într-un loc mai sănătos, condus de grijă mai
multă față de cel de lângă noi, aplecare mai multă spre nevoile celor dragi,
schimbarea comunității în care trăim într-un loc mult mai bun, mai sigur, mai
frumos. Forța gândului nostru, Dorința de a găsi starea de normalitate, Munca
pentru care ne-am pregătit o viață și o dăruim semenilor noștri, sunt cele care
vor porni, în mod cert, motoarele acestui timp spre vindecare.
Ne vom întâlni la începutul acestei primăveri pentru a împlini nevoia minții de a
învăța, nevoia sufletului de a proiecta viitorul, și a inimii de a ști că bucuriile cele
mai mari se traduc prin momentele petrecute alături de cei dragi!

Cu drag și respect în numele Echipei AREPMF,
Dr. Valeria Herdea
Președinte AREPMF
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PROGRAM JOI - 24 MARTIE 2022
INTERVAL
ORAR

SALA

SESIUNE

11.00-12.00

TIMING

TEMĂ

SALA

SALA A

Practica de cabinet între
ghiduri și realități
CURS
PRE-CONFERINȚĂ
EKG pentru medicul de
familie

12.00-14.00

SALA B

MEDICINA BAZATĂ PE DOVEZI

CURS
PRE-CONFERINȚĂ
Neurologie pediatrică

Prof. Univ. Dr. Coriolan Ulmeanu
12.00-13.00

BLS în practica medicală a MF

Dr. Cătălin Stemate
Dr. Crenguța Lanbă
Dr. Tiberiu Mihăescu
Dr. Mirela Ștefan

Electrocardiograma de repaus: cazuri și
întrebări

Conf. Univ. Dr. Andreea Varga

Influența unei electrocardiograme în
managementul pacienților din practica
medicului de familie

Prof. Univ. Habil. Dr. Ioan Țilea

12.00-12.20

Artă contra depresie

Lect. Univ. Mariana Cîmpeanu

12.20-12.50

Programe de prevenție și sănătate a
populației

Prof. Univ. Dr. Farm. Dumitru Lupuliasa
Dr. Valeria Herdea

Obezitatea la copil - Prevenție și intervenție

Dr. Lidia Șoldea

Medicina stilului de viață și bolile cronice

Dr. Anca Hâncu

Obezitatea la copil - intervenții preventive în
cabinetul medicului de familie

Dr. Emiliana Costiug

13.00-14.00

12.50-13.40

14.00-14.15

Ozonoterapia în patologiile adolescenților

CURS
PRE-CONFERINȚĂ

16.45-18.45

Boli metabolice în practica
MF

SALA B

Dr. Carmen Mirăuță

Tulburări de somn în practica
medicală a MF
14.15-16.30

EUBIOZA INTESTINALĂ
Sesiune realizată cu sprijinul

14.15-15.30

SALA B

MEDICINA BAZATĂ PE DOVEZI

Cum evaluăm practic în contextul pandemiei
Sars-Cov-2 un copil cu simptome neurologice
în cabinetul medicului de familie? Ce facem
și când?

Conf. Univ. Dr. Raluca Teleanu
As. Univ. Dr. Eugenia Roza
As. Univ. Dr. Oana Aurelia Vladacenco

Ce pot ascunde manifestările paroxistice în
context febril?

As. Univ. Dr. Eugenia Roza
As. Univ. Dr. Oana Aurelia Vladacenco
Conf. Univ. Dr. Raluca Teleanu

Rolul medicinei primare în îngrijirea
pacientului cu scleroză multiplă

As. Univ. Dr. Oana Aurelia Vladacenco
Dr. Diana Epure
Dr. Daniela Vasile
Conf. Univ. Dr. Raluca Ioana Teleanu

Rahitismul carențial la copil - programului
național de sănătate între trecut și prezent

Dr. Michaela Nanu

Rahitismul carențial

Dr. Liliana Chițanu

Dieta – parte a profilaxiei rahitismului
carențial

Dr. Ileana Brînză

16.45-17.00

Impactul inovației terapeutice asupra
evoluției clinice și calității vieții pacienților
suferinzi de amiotrofie spinală (AMS)

Prof. Univ. Dr. Sorin Man

MEDICINA BAZATĂ PE DOVEZI

17.00-17.50

Recuperarea

Dr. Mihaela Bejan
Sl. Dr. Cristian Bejan

17.50-18.45

Sl. Dr. Mircea Lupușoru
Dr. Ana Maria Nițulescu
Managementul cabinetului
(sesiune realizată cu sprijinul Banca Transilvania) Lazlo Lorenzovici
Dr. Mihai Tănase - Banca Transilvania

PROGRAM JOI 24 MARTIE 2022 - sesiune ASISTENȚI MEDICALI

Ce știm despre impactul infecției perinatale
cu HPV la copii?

Prof. Univ. Dr. Simona Vlădăreanu

Infecția HPV genitală: prevenție, screening,
opțiuni terapeutice

Prof. Univ. Dr. Elvira Brătilă

Prof. Univ. Dr. Coriolan Ulmeanu

12.00-13.20

Resuscitare Cardio-respiratorie (Basic Life
Suport) copil și adolescent

URGENȚE ÎN PRACTICA
MEDICULUI DE FAMILIE

12.00 - 14.00

Dr. Cătălin Stemate
Dr. Cătălin Stemate
Dr. Crenguța Lanbă
Dr. Tiberiu Mihăescu
Dr. Mirela Ștefan
Dr. Ionuț Ștefan

Sindromul de apnee în somn tip obstructiv interrelația dintre asistența medicală primară Sl. Dr. Ioana Munteanu
și cea de specialitate

13.20-13.45

Acordarea primului ajutor în caz de șoc
anafilactic

As. Univ. Dr. Liliana Barbacariu

Arhitectura somnului. Să înțelegem somnul
pentru a-l putea gestiona

Dr. Liliana Chițanu

13.45-14.00

Acordarea primului ajutor în caz de aspirație
de corp străin

Dr. Simona Cioc

De la modele de somn la soluții pentru un
somn sănătos

Dr. Ileana Brînză

14.15-15.00

Eubioza intestinală și secretul unei vieți
sănătoase încă din prima zi de viață

Prof. Univ. Dr. Gabriela Zaharie
Prof. Univ. Dr. Mărioara Boia
Dr. Valeria Herdea

15.00-15.30

Dermatite. Dermatita atopică. Cum le tratez?

Conf. Univ. Dr. Cătălin Popescu

15.30-15.50

Tulburările de alimentație în perioada
pandemiei

Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară

15.50-16.10

Tulburări mentale diagnosticate în legătură cu
pandemia COVID-19: o serie de cazuri

Conf. Univ. Dr. Daniel Vasile

16.10-16.30

Raportarea și investigarea cazurilor care
implică prezența hormonului luteinizant și a
gonadotropinei corionice la sportivii de sex
masculin

Dr. Gabriela Andreiașu - ANAD

15.30-16.30

AB Biotics
DERMATITA ATOPICĂ
Sesiune realizată cu sprijinul
L'Oreal

SPEAKER

Roche

MANAGEMENTUL
CABINETULUI

Asist. Univ. Dr. Aida Teodorescu

17.45-18.45

TEMĂ

Care sunt mesajele obligatorii pe care trebuie
să le transmitem părinților în cabinet pentru a-i
Prof. Univ. Dr. Radu Vlădăreanu
convinge să își vaccineze anti-HPV fata sau băiatul?

SALA A
CURS
PRE-CONFERINȚĂ

16.45-17.45

SALA A

PAUZĂ

Infecția HPV în practica
medicală a MF

TIMING

Dr. Ionuț Ștefan

13.40-14.00

CURS
PRE-CONFERINȚĂ

SESIUNE

SPEAKER

ADUNARE GENERALĂ AREPMF
CURS
PRE-CONFERINȚĂ

16.30-16.45

INTERVAL
ORAR

PAUZĂ

14.00 - 14.15

PAUZĂ
SALA C

14.15 - 16.30

14.15-14.30

ECHIPA MEDICALĂ, O
PROVOCARE CONTINUĂ ÎN
CONTEXTUL PANDEMIEI DE
COVID-19. PROTOCOALE ÎN
CABINETUL MF

Implementarea celor mai bune practici
14.30-14.45 de îngrijiri de sănătate specifice mamei și
copilului: strategii, bariere și facilitatori

As. Med. Licențiat Carmen Mazilu
- Președinte OAMGMAMR Filiala
București
Moașă Licențiată Daniela Stan Vicepreședinte OAMGMAMR - Filiala
București

14.45-14.55

Triajul pacienților în cabinetul medicului de
familie. Circuitul pacientului.

Dr. Monica Pușcaș

14.55-15.15

Factorii care influențează valoarea
pulsoximetriei la pacientul pediatric

As. Univ. Dr. Petronela Alina Coblișan

15.15-15.30 ABC-ul infecției SARS-CoV-2 la copil

Dr. Eduard Egri

15.30-15.45 Uz și abuz în tratamentul cu antibiotice

Dr. Ileana Brînză

15.45-16.00 Automedicația în practica pediatrică

Drd. Dr. Petruța Tarciuc
Prof. Dr. Smaranda Diaconescu

16.00-16.30
16.30 - 16.45

Rolul asistentului medical din medicina
primară – prezent și viitor

Adicțiile adolescentului – intervenții
preventive în cabinetul MF
PAUZĂ

Dr. Simona Niculina Rus, Dr. Marin
9
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SESIUNE

TIMING

NUTRIȚIE

TEMĂ

SPEAKER

16.45-17.05

Promovarea și susținerea alimentației
naturale în practica MF

Dr. Mirela Ștefan, Dr. Laura Comnea

17.05-17.25

Alimentația complementară la sugar și copil
mic – actualități și conduită

As. Univ. Dr. Claudia Felicia Pop

17.25-17.45 Obezitatea la copil
16.45 - 19.00

Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie

VACCINOLOGIE ȘI
COMUNICARE

18.00-18.15

SALA

Dr. Lidia Șoldea, Dr. Emiliana Costiug

17.45-18.00 Vaccinarea HPV - de la catagrafie la vaccinare Dr. Liliana Chițanu

SALA C

INTERVAL
ORAR

Vaccinarea antigripală – actualități și
recomandări

Dr. Ileana Brînză

11.40-13.55

SALA A

Dr. Emiliana Costiug

Comunicare – mituri și adevăr în vaccinarea
18.30-18.45
anti-Covid

Dr. Valeria Herdea, Dr. Raluca
Ghionaru

PROGRAM VINERI - 25 MARTIE 2022
SALA

SESIUNE

Conf. Univ. Dr. Livia Ognean

08.50-09.10

Prematurul târziu

Prof. Univ. Dr. Silvia Stoicescu

09.10-09.30

Profilaxia infecției cu VSR

Dr. Eduard Egri

09.30-09.45

Cazuri clinice în practica medicului de familie

Dr. Simona Cioc

09.45-10.05

Primele zile alături de noul membru
al familiei

Dr. Valeria Herdea
Dr. Raluca Ghionaru

10.05-10.35

Bioticele din laptele matern: sursă de
inspirație pentru formulele de lapte

Prof. Univ. Dr. Cristian Gheonea

Sunwave

10.35-10.50

Soluția modernă pentru inițierea și
întreținerea alăptării

Dr. Ana Culcer

Thea

10.50-11.05

Viitorul în oftalmologie: fără conservanți în
produsele pentru igiena palpebrală

Dr. Roxana Cozubaș

11.05-11.25

Cum prevenim deficiențele nutriționale la
sugar și copil mic

Sl. Dr. Iulia Țincu

08.40-09.00

Speranța prematurilor sub sau egal cu 28
săptămâni de gestație

Prof. Univ. Dr. Gabriela Zaharie

09.00-09.20

Strategii de prevenție și dispensarizare la
nou-născutul cu DBP

Prof. Univ. Dr. Mărioara Boia

09.20-09.40

Cum abordăm simptomatologia digestivă la
sugar și copil mic?

Sl. Dr. Iulia Țincu

09.40-10.00

Temă în curs de confirmare

Dr. Cătălin Cârstoveanu

10.00-10.15

Conceptul de medicină integrativă în practica
pediatrică

Sl. Dr. Cristina Becheanu

Rontis

10.15-10.25

Toaleta nazală la sugar și copilul mic - între
mit și realitate!

Sl. Dr. Diana Ionescu

Astra Zeneca

10.25-10.45

Imunoprofilaxia VSR

Conf. Univ. Dr. Adrian Toma

USP

10.45-11.05

Rolul microbiomului intestinal în afecțiunile
pediatrice

Prof. Dr. Sorin Man

Vedra

11.05-11.15

Noi perspective în prevenția și tratarea
efectelor adverse induse de antibiotic

Prof. Dr. Smaranda Diaconescu

Boiron

11.15-11.25

Managementul homeopatic al alergiilor
sezoniere

Dr. Simona Rus

Nutricia

Nestle
08.30-11.20
SESIUNE NEONATOLOGIE 2

11.25-11.40

SPEAKER

Nou-născutul la termen, azi

Co-lactase
Baby Guard

SALA B

TEMĂ

08.30-08.50
SESIUNE NEONATOLOGIE 1

SALA A

TIMING

Secom

11.40-13.55

SALA B

TIMING

Prof. Univ. Dr. Roxana Nemeș

12.00-12.20

Urgențe ORL

Sl. Dr. Diana Ionescu

12.20-12.40

Copilul cu infecție acută de căi aeriene
superioare, de la recomandările ghidurilor
de practică medicală la realitatea activității
medicale din România

Conf. Univ. Dr. Mihai Craiu

12.40-13.00

Țigara electronică și sevrajul tabagic

Prof. Univ. Dr. Florin Mihălțan

13.00-13.20

Weezing recurent -caz clinic

Asist. Univ. Dr. Claudia Pop

Humer

13.20-13.35

Apa de mare pentru sănătatea mucoasei nazale Sl. Dr. Diana Ionescu

Xyzal / Zyrtec

13.35-13.55

Abordarea terapeutică a bolilor alergice la copii Dr. Emiliana Costiug

Terapia

11.40-11.55

Rolul decongestionantelor nazale în tratarea
Sl. Dr. Cristina Becheanu
simptomelor afecţiunilor de tract respirator superior

Bronchostop

11.55-12.10

Abordarea tusei în context infecțios

Dr. Emiliana Costiug

12.10-12.30

Febra recurentă - provocări de diagnostic

Sl. Dr. Irina Costache

12.30-12.50

Diagnosticul și tratamentul HTA la copii și
adolescenți

Conf. Univ. Dr. Cecilia Lazea

12.50-13.20

RSV prevention in all infants: which is the
most preferable strategy?

Prof. Univ. Dr. Susana Esposito

13.20-13.40

Actualități în Suportul Vital Pediatric de Bază Conf. Univ. Dr. Tatiana Ciomârtan
de la ghiduri la practică

13.40-13.55

Nebulizarea soluțiilor saline 3% în Bronșiolite
și alte ITR

SESIUNE
RESPIRATOR 1

SESIUNE
RESPIRATOR - CARDIO INFECȚIOASE

13.55-14.20

Prof. Univ. Dr. Sorin Man

PRÂNZ
14.20-14.40

Inamicul invizibil. Prevenția encefalitei
transmisă de căpușe

14.40-15.10

Experiența începe după 50 de ani…până atunci
Dr. Valeria Herdea
faci Cercetare de top dedicată Sănătății.
Daniel Osmanovici
Despre febră, durere și inflamație...

15.10-15.30

Pandemia Sars Cov-2- abordarea medicului
infecționist

Sl. Dr. Adrian Marinescu

15.30-15.50

Boala Lyme: management și diagnostic
diferențial

Sl. Dr. Violeta Briciu

15.50-16.10

Vaccinarea antigripală în pandemie

Dr. Liliana Chițanu

16.10-16.30

Particularitățile clinice ale COVID-19 la copil

Conf. Univ. Dr. George Jugulete

16.30-16.50

Valul 5 într-un cabinet de medicină de familie Dr. Emiliana Costiug

14.20-14.40

Bolile infecțioase emergente și reemergente
-un pericol constant

14.40-15.20

Echipa CNCAV

15.20-15.40

Suprainfecția microbiană în gripă și COVID-19 Conf. Univ. Dr. Amanda Rădulescu

15.40-15.50

Social media interventions strengthened
COVID-19 immunization campaign

Prof. Dr. Antonio Di Mauro

15.50-16.10

Acoperirea vaccinală la copii în perioade
epidemiologice de risc

Dr. Valeria Herdea

Sanofi

16.10-16.20

Mai reprezintă gripa o amenințare?

Sl. Dr. Adrian Marinescu

Vedra

16.20-16.30

Abordări innovative în tratarea tusei la
pacienții pediatrici

Prof. Univ. Dr. Sorin Man

Pfizer

16.30-16.50

Impactul pandemiei COVID-19 asupra
copiilor. Importanța prevenției prin vaccinare
în contextul actual.

Prof. Univ. Dr. Oana Mărginean

Pfizer
Nurofen

SALA A
SESIUNE
INFECȚIOASE 1

14.20-16.50

SESIUNE
INFECȚIOASE 2

SALA B

16.50-17.00

SPEAKER

Tusea - un cal troian

Sunwave

PAUZĂ

TEMĂ

11.40-12.00

Farm. Smărăndița Ileana Ștefan

18.15-18.30 Vaccinarea anti-Covid între teorie și practică

18.45-19.00 Concluzii. Feedback participanți

INTERVAL
ORAR

SESIUNE

PAUZĂ

Dr. Raluca Ghionaru

Conf. Univ. Dr. Simin Aysel Florescu
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SESIUNE

TIMING

Pfizer

17.00-17.20

Meningita este încă aici. DE CE este important
Asist. Univ. Dr. Claudia Felicia Pop
să o prevenim în contextul actual?

Nestle

17.20-17.30

Constipația - de la prevenție la tratament

17.30-17.55

Particularități ale infecției Sars Cov 2 la gravide Prof. Univ. Dr. Liana Pleș

17.55-18.20

Pubertatea precoce - cauze, diagnostic,
tratament

Conf. Univ. Dr. Diana Păun

18.20-18.45

De vorbă cu adolescenții despre sex

Dr. Raluca Ghionaru

17.00-17.15

Terapia echilibrului interior începe cu
echilibrul florei intestinale

Sl. Dr. Iulia Țincu

17.15-17.25

Timpul - factor important în deficitul de
creștere

Prof. Univ. Dr. Carmen Georgescu

17.25-17.50

Abordarea practică a sindromului anemic la copil

Conf. Univ. Dr. Călin Lazăr

17.50-18.10

Progrese în tratamentul cancerelor la copil.
Imunterapia în neuroblastom – o șansă în
plus la viaṭă

Conf. Univ. Dr. Monica Desiree
Dragomir

18.10-18.30

Rolul Medicului de Familie în diagnosticul și
managementul pacienților cu Gammapatii
Monoclonale

Dr. Sorina Bădeliță

SALA A
SESIUNE ENDO-GINECO

Terapia

17.00-18.45

Sandoz
SALA B

18.45-19.30

SALA A
+
SALA B

SESIUNE ENDOCRINOLOGIE HEMATOLOGIE - ONCOLOGIE
actualități pentru medicul de
familie

TEMĂ

Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie

SPEAKER

INTERVAL
ORAR

SALA

SALA

Strategii farmacoterapeutice în
neurodegenerare

Prof. Univ. Farm. Dr. Monica
Hâncianu

11.15-11.35

Părinții și medicamentele

Dr. Petruța Tarciuc
Prof. Univ. Dr. Smaranda Diaconescu

11.35-11.55

Abordări fitoterapeutice în consolidarea
imunității

Prof. Univ. Farm. Dr. Monica
Hâncianu

11.55-12.20

Efectele poluării asupra sănătății copiilor

Prof. Univ. Dr. Doina Anca Pleșca

12.20-12.40

Actualități în faringita acută

Prof. Univ. Dr. Sorin Man

12.40-13.00

Recomandările GINA pentru astmaticii
de vârstă pediatrică - întrebări ridicate de
practician

Prof. Univ. Dr. Cristian Gheonea

13.00-13.20

Laringita - manifestare frecventă a infecției
Sars-COV 2 la copil

Prof. Univ. Dr. Oana Mărginean
Dr. Nicoleta Toma
Dr. Melit Lorena Elena

13.20-13.40

Efectele conflictelor armate asupra stării de
sănătate a copiilor

Prof. Univ. Dr. Smaranda Diaconescu

Johnson&Johnson

10.45-11.00

Abordarea terapeutică în diareea acută

Dr. Andreea Guda

Angelini

11.00-11.20

Cum definim eficiența în tratamentul
faringitelor acute?

Conf. Univ. Dr. Dan Cristian
Gheorghe

11.20-11.40

Implicațiile diagnosticului malformațiilor
tractului uro-genital asupra evoluției cazurilor Prof. Univ. Dr. Mihai Gafencu
pediatrice

11.40-12.00

Profilaxia recidivelor în infecțiile de tract
urinar la copil

Prof. Univ. Dr. Mihaela Bălgrădean

12.00-12.20

Poliuria la copil

Sl. Dr. Paraschiva Cherecheș Panța

12.20-12.35

Nefropatiile în practica medicului de familie

Asist. Univ. Dr. Gabriela Lupușoru
Sl. Dr. Mircea Lupușoru

12.35-12.55

Examenul clinic și paraclinic în practica
medicului de familie - follow up

Dr. Ileana Brînză

Vitabiotics

12.55-13.10

Rolul micronutrienților în menținerea stării de
Dr. Valeria Herdea
sănătate a copilului

Ewopharma

13.10-13.20

Cum putem susține eficient sistemul imunitar
Sl. Dr. Radu Diaconu
pentru a face față provocărilor actuale?

PlantExtrakt

13.20-13.35

Rolul terapiilor naturale în afecțiunile căilor
respiratorii la copii

SESIUNE FITOTERAPIE

Dr. Phyto

SALA A

SESIUNE PEDIATRIE

10.45-13.40

SALA A

SESIUNE

TIMING

CAZURI CLINICE ÎN
ECOGRAFIA COPILULUI

08.30-09.10

Managementul intoxicației și dependenței de Prof. Univ. Dr. Coriolan Ulmeanu
opioide sintetice
Sl. Dr. Alexandru Ulmeanu

09.10-09.30

Urticaria la copil: de la mecanisme patogenice
Sl. Dr. Bogdan Stana
la provocări clinice

09.30-09.50

Alergia alimentară la copil - intervenții
preventive

09.50-10.10

Managementul reacțiilor alergice la vaccinuri la copil Sl. Dr. Camelia Berghea

10.10-10.30

Copilul alergic o provocare pentru medicul de
Asist. Univ. Dr. Liliana Barbacariu
familie.

08.30-08.50

Copilul cu enteropatie in cabinetul medicului
de familie

Conf. Univ. Dr. Alina Popp Stănescu

08.50-09.10

Principii de alimentație sănătoasă a copiilor
preșcolari

Conf. Univ. Dr. Victoria Hurduc

09.10-09.30

Tusea cronică - reflux gastroesofagian?

Sl. Dr. Cristina Becheanu

Locul factorilor de risc în predicția necesității
ecografiei de șold la nou născut - date preliminare

Conf. Univ. Dr. Alexandru Ulici

Piciorul plat valg la copil și adolescent. Când
avem nevoie de tratament?

Asist. Univ. Dr. Alexandru Herdea

O abordare ontologică a mersului

Dr. Albert Stanciu

Principii în diagnosticul și tratamentul
scoliozei

Dr. Dorin Roșca

PUZZLE ȘTIINȚIFIC: COPILUL
ALERGIC ÎN CABINETUL MF

SESIUNE GASTRO-PEDIATRIE I

08.30-10.30

SALA B
SESIUNE ORTOPEDIE

09.30-10.30

TEMĂ

SPEAKER

SESIUNE NEFROLOGIE
SALA B

Sl. Dr. Alina Murgu

13.40-14.15

SPEAKER

10.45-11.15

PROGRAM SÂMBĂTĂ - 26 MARTIE 2022
INTERVAL
ORAR

TEMĂ
PAUZĂ

Sl. Dr. Irina Costache

ADUNARE GENERALĂ AREPMF

TIMING

10.30-10.45

DESCHIDEREA OFICIALĂ A CONFERINȚEI
Invitați: reprezentant MS, reprezentant CMR, reprezentant OMS, reprezentant UNICEF, reprezentant OAMR, echipa AREPMF

19.30-21.30

SESIUNE

Dr. Raluca Ghionaru

PAUZĂ DE PRÂNZ

Cum recunoaștem un copil abuzat fizic și care
sunt cele mai frecvente afectări ale aparatului Dr. Ioan Fodor
locomotor
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SESIUNE

TIMING

Sunwave

14.15-14.30

Moderna

SALA A
SESIUNE INFECȚIOASE

14.15-17.10

Hipp

SALA B

SESIUNE GASTRO-PEDIATRIE
II

Secom

Boiron

14.30-15.00

SPEAKER

Gestionarea intervențiilor imunologice
benefice în copilărie

Prof. Univ. Dr. Otilia Mărginean

ARNm- platforma viitorului

Dr. Raluca Ghionaru
Dr. Valeria Herdea

17.30-18.25

SALA B
SALA A
+
SALA B

Despre viață și alegeri

SALA

SESIUNE

TIMING

TEMĂ

SPEAKER

08.40-08.50

Importanța implementării unei strategii
de tranziție a pacientului cu boală cronică
neurologică: de la copil la adult

Dr. Radu-Ștefan Perjoc

08.50-09.00

Noțiunea de „copil leneș”, expresie a unei
hipotonii sau a unei slăbiciuni musculare

Dr. Alexandra Oaida

09.00-09.10

Numărul copiilor cu obezitate a crescut
înpandemie. Ce este de făcut?

Dr. Camelia Bănuț

09.10-09.20

Capcană de diagnostic într-un caz de
neuroinfecție la un pacient cu afectare
neurologică cronică

Dr. Alina Robu

09.20-09.30

"F- words” - conceptele cheie care
revoluționează abordarea copilului cu
dizabilități

Dr. Oana Cernomazu

15.40-16.00

Impactul evoluției SARS CoV-2 asupra
pandemiei COVID-19

Prof. Univ. Dr. Simona Ruță

16.00-16.30

Rolul dietei în patogeneza bolilor infecțioase

Prof. Univ. Dr. Cristian Apetrei

16.30-16.50

Febra la copii

Conf. Univ. Dr. Oana Falup

16.50-17.10

Provocări epidemiologice și paradigmele
pandemiei COVID-19

Prof. Univ. Dr. Doina Azoicăi
Asist. Univ. Dr. Alice Nicoleta Azoicăi

14.15-14.25

Importanța cerealelor în alimentația
complementară

Sl. Dr. Cristina Becheanu

09.30-09.45

“Ora de aur” a nou-născutului prematur extrem
- impactul asupra evoluției viitorului sugar

Sl. Dr. Ioana Roșca

14.25-14.45

Recomandări pentru menținerea nivelului
optim de Vitamina D in cazul copiilor 1-3 ani

Prof. Univ. Dr. Smaranda Diaconescu

09.45-10.05

Asist. Univ. Dr. Bianca Simionescu

14.45-15.15

Actualități în hepatitele virale cronice la copil

Conf. Univ. Dr. Tudor Pop

Măști ale sindromului inflamator
multisistemic asociat cu infecția cu SARS CoV2 la copil

15.15-15.35

Icterul la sugar

Sl. Dr. Daniela Păcurar

10.05-10.25

Sindromul metabolic la adolescent - o nouă
provocare în practica medicală

Sl. Dr. Laura Condur

15.35-15.55

Cavernomul portal - o problemă de diagnostic
Sl. Dr. Alexandru Pîrvan
și tratament

10.25-10.50

Sistemul imun și SARS CoV-2 la copil

Prof. Univ. Dr. Ninel Revenco

15.55-16.15

Utilitatea testului hidrogenului expirat în
evaluarea disbiozei intestinale la copiii cu
afecțiuni digestive

Sl. Dr. Oana Belei

10.50-11.05

De la ghiduri la practica medicală în
monitorizarea pacientului cu DZ II la cabinetul Dr. Cristina Dăscălescu
medicului de familie, în pandemie

16.15-16.35

Abordarea adolescenților din perspectiva
medicului de familie

Conf. Univ. Dr. Alexandra Stănescu

08.40-08.50

Petele café-au-lait: neurofibromatoza de tip 1 Dr. Florinela Rotaru
sau sindrom Legius?
Dr. Marlene Sarman

16.35-16.50

Imunitatea -proprietatea unui organism
sănătos

Sl. Dr. Marcela Ionescu

08.50-09.00

Sincopa și criza epileptică - diferite, dar
asemănătoare

Asistent generalist Tatiana Sandu

16.50-17.00

Comunicare medicală și științifică în
homeopatia clinică

Dr. Raluca Ghionaru

09.00-09.10

Substratul hipostaturii

Dr. Simona Cușa

17.00-17.10

Managementul homeopatic al anxietăţii şi
tulburărilor de somn

Dr. Valeria Herdea

09.10-09.20

Sindromul bebelușului scuturat -pericolul
ascuns

Dr. Ruxandra Popeangă

09.40-10.00

Dezinfectantele pe bază de săruri cuaternare
de amoniu - un real pericol în caz de ingestie. Sl. Dr. Viorela Nițescu
Prezentare de caz

10.00-10.20

Dr. Felix Negoițescu
Dr. Dinu Florica
Abordarea medico-chirurgicală în boala Crohn
Dr. Roxana Smădeanu
Dr. Tiberiu Mihăescu

10.20-10.40

Dificultăți în diagnosticarea apendicitei acute
la copil

10.40.11.00

Limforagia- complicație posibilă ca expresie a
Sl. Dr. Cătălin Chiriac Babei
unor maladii rare

17.30-17.40
SESIUNE PSIHOLOGIE ÎN
FAMILIE

INTERVAL
ORAR

15.00-15.40

Colicile sugarului - drama părintelui

SESIUNEA TINERILOR MEDICI
1

08.40-11.05

SALA A

PUZZLE MEDICAL

SESIUNEA TINERILOR MEDICI
2

08.40-11.05

PAUZĂ

SALA A

PROGRAM DUMINICĂ - 27 MARTIE 2022

The use, development and dynamics of
clinical practice guidelines in the diagnosis
and treatment of pediatric infectious
Prof. Univ. Dr. Eugene Leibovitz
diseases: the case of fever without source and
acute otitis media

17.10-17.30

18.25-20.00

TEMĂ

Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie

SALA B

Dr. Laura Comnea
Psih. Raluca Nica

17.40-18.10

Depresia la adolescent în izolare

18.10-18.25

Depresia taților în primul an de viață al
copiilor/Dady Blues

Psih. Radu Leca

17.30-17.45

Melatonina endogenă și calitatea somnului

Psih. Marius Adrian Dăscălescu

17.45-18.15

Despre viață și alegeri

Prof. Univ. Dumitru Borțun

SESIUNE PUZZLE MEDICOCHIRURGICAL
Cazuri clinice

Dr. Raluca Ghionaru

11.05-11.15

PAUZĂ

Sharing experience
11.15-13.00

13.00

Sl. Dr. Costin Datu

SALA A
+
SALA B

SDR POST COVID-19

11.15-12.15

Managementul stresului și al emoțiilor

Prof. Univ. Dr. Dumitru Matei
Echipa AREPMF
Cătălin Moisă

SESIUNE MEDICI TINERI

12.15-13.00

De la EMC-la practica: De ce aleg să fiu medic
de familie?
Festivitate de premiere lucrări medici tineri

Keynote speaker - Acad. Prof. Dr.
Adrian Restian
Echipa AREPMF

ÎNCHIDEREA CONFERINȚEI
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LECTORI INVITAŢI
Acad. Prof. Univ. Dr. Adrian RESTIAN

Prof. Univ. Dr. Monica HÂNCIANU

UMF „Carol Davila“, Bucureşti,
Academia de Ştiinţe Medicale

UMF “Grigore T. Popa” Iaşi,
Facultatea de Farmacie, coordonator
naţional studii complementare
„Fitoterapie şi fitofarmacologie practică”

Prof. Univ. Farm. Dr. Dumitru LUPULIASA

Prof. Univ. Dr. Eugene LEIBOVITZ

Președinte al Colegiului Farmaciștilor din
România
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol
Davila” București

Director of the pediatric research unit at
Soroka University Medical Center of the
Ben-Gurion University of the N egev, Israel

Prof. Univ. Dr. Mihaela BĂLGRĂDEAN

Prof. Univ. Dr. Mihai GAFENCU

SCUC „M.S. Curie“, București,
UMF „Carol Davila“, București

Spitalul de copii Louis Țurcanu, Timișoara
UMF Victor Babeș, Timișoara

Prof. Univ. Dr. Cristian APETREI

Prof. Univ. Dr. Sorin MAN

Department of Microbiology and Molecular
Genetics, Pittsburgh, USA; Member - Center
for Vaccine Research, Pittsburgh, USA
„Gr. T. Popa” School of Medicine of Iasi

Şef Clinica Pediatrie III, SCUC, Cluj-Napoca,
UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca,
vicepreședinte SRPED

Prof. Univ. Dr. Anamaria CIUBARĂ

Prof. Univ. Dr. Dumitru MATEI

Universitatea „Dunărea de Jos“, Galați

INSMC „Alessandrescu Rusescu“,
București, Șef disciplină MF,
UMF „Carol Davila“, București

Prof. Univ. Dr. Smaranda DIACONESCU

Prof. Dr. Antonio Di MAURO

Secția Clinică Gastroenterologie Pediatrică,
SCUC „Sf. Maria”, Iași

University of Bari „Aldo Moro” - Italy
Specialties: Neonatal and Perinatology
Member of Italian Society of Pediatrics

Prof. Univ. Dr. Cristian GHEONEA

Prof. Univ. Dr. Oana Cristina
MĂRGINEAN

Vicepreşedinte cu probleme științifice –
SRPED,
UMF Craiova

Disciplina Pediatrie, Facultatea de Medicină,
Universitatea de Medicină, Farmacie,
Științe și Tehnologie din Târgu Mureș,
vicepreşedinte SRPED

Prof. Univ. Dr. Susana ESPOSITO

Prof. Univ. Dr. Silvia STOICESCU

Director of Pediatric Clinic, Pietro Barilla
Children’s Hospital
Director of Specialization School in
Pediatrics
Department of Medicine and Surgery,
University of Parma
President of the World Association for
Infectious Diseases and Immunological
Disorders (WAidid)

INSMC „Alessandrescu-Rusescu” București
UMF „Carol Davila” Bucureşti

Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie

Prof. Univ. Dr. Roxana Maria NEMEȘ

Prof. Univ. Dr. Simona VlĂDĂREANU

Institutul de Pneumologie „Marius Nasta”,
Președinte Societatea Română de
Pneumologie

Spitalul Universitar de Urgență Elias,
București

Prof. Univ. Dr. Elvira BRĂTILĂ

Prof. Univ. Dr. Gabriela ZAHARIE

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie
“Prof. dr. Panait Sârbu”
UMF “Carol Davila”

UMF „Iuliu Hațieganu“, Cluj-Napoca, Șef
Secție Neonatologie, SCUC, Cluj-Napoca

Prof. Univ. Dr. Liana PLEȘ

Prof. Univ. Dr. Mărioara BOIA

Clinica „Bucur“, Bucureşti,
Disciplina de Obstetrică-Ginecologie,
UMF “Carol Davila”, Bucureşti

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
„Louis Turcanu”, Clinica Neonatologie
-Prematuri
UMF „Victor Babeș”, Timișoara

Prof. Univ. Dr. Doina Anca PLEȘCA

Prof. Univ. Dumitru BORȚUN

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”,
UMF „Carol Davila”, vicepreşedinte SRPED,
preşedinte secţiunea Pneumologie Pediatrică
a Societăţii Române de Pneumologie

Prof. Univ. Dr. Amanda RĂDULESCU
Disciplina Epidemiologie,
UMF „Iuliu Hațieganu“, Cluj-Napoca
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase,
Cluj-Napoca

Prof. Univ. Dr. Ninel REVENCO
Şef Departament Pediatrie,
USMF „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău,
Republica Moldova

Prof. Univ. Habil. Dr. Ioan ȚILEA
Departament Medicină de Familie,
Facultatea de Medicină, UMFST,
Târgu Mureș

Prof. Univ. Dr. Coriolan ULMEANU

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi
Administrative din Bucureşti – SNSPA

Prof. Dr. Simona RUȚĂ
Institutul de Virusologie ,,Ştefan S. Nicolau”
Centrul Internaţional pentru cercetări în
domeniul HIV/SIDA - București
UMF „Carol Davila” - București

Prof. Univ. Dr. Carmen GEORGESCU
Președinte ales al Societatii Române de
Endocrinologie
UMF „Iuliu Hațieganu” - Cluj

Prof. Univ. Dr. Doina AZOICĂI
UMF „Grigore T. Popa” Iaşi

Prof. Univ. Dr. Florin MIHĂLȚAN

SCUC „Grigore Alexandrescu“, Bucureşti,
UMF „Carol Davila“, București

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius
Nasta” - București
UMF „Carol Davila” - București

Prof. Univ. Dr. Radu VLĂDĂREANU

Conf. Univ. Dr. Cătălin POPESCU

Spitalul Universitar de Urgență Elias,
București

Medic primar dermato-venerologie
UMF „Carol Davila”-București
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Conf. Univ. Dr. Mihai CRAIU

Conf. Univ. Dr. Tudor POP

Institutul Național pentru Sănătatea Mamei
și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ClujNapoca, Clinica Pediatrie II

Conf. Univ. Dr. Simin Aysel FLORESCU

Conf. Univ. Dr. Călin LAZĂR

Conf. Univ. Dr. Victoria HURDUC

Şef Lucr. Dr. Mircea LUPUȘORU

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale
“Victor Babeș”
UMF „Carol Davila”, București

UMF “Iuliu Hațieganu”-Cluj-Napoca
Președinte Comisia de Pediatrie a
Ministerului Sănătății

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” București
UMF „Carol Davila” - București

Medic primar medicină de familie,
București, UMF „Carol Davila“, București,
Spitalul Clinic Colțea

Conf. Univ. Dr. Gabriela LEȘANU

Conf. Univ. Dr. Raluca TELEANU

Conf. Univ. Dr. Tatiana CIOMÂRTAN

Șef Lucr. Dr. Adrian MARINESCU

SCUC „Grigore Alexandrescu“,
UMF „Carol Davila“, Bucureşti

Secția Neurologie Pediatrică,
Spitalul Clinic de Copii „Dr. V. Gomoiu“,
București, UMF „Carol Davila“, București

INSMC „Alessandrescu-Rusescu”,
București
UMF „Carol Davila” - București

Institutul Național de Boli Infecțioase Prof.
Matei Balș, București

Conf. Univ. Dr. Adrian TOMA

Conf. Univ. Dr. Gheorghiță JUGULETE

Conf. Univ. Dr. Alexandra STĂNESCU

Şef Lucr. Dr. Alina MURGU

Medic primar neonatolog

Institutul Național de Boli Infecțioase
„Prof. Dr. Matei Balș” București
UMF „Carol Davila” București

UMF „Carol Davila“ Bucureşti

SCUC „Sf. Maria”, Iași
UMF „Gr.T. Popa”, Iași

Conf. Univ. Dr. Viorela NIȚESCU

Conf. Univ. Dr. Daniel VASILE

Șef Lucr. Dr. Gabriel Cristian BEJAN

Șef Lucr. Dr. Cătălin Chiriac BABEI

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
„Grigore Alexandrescu” - București

Medic primar psihiatrie
Spitalul Universitar de Urgenta Militar
Central „Dr. Carol Davila” - București

Disciplina Medicină de familie,
UMF „Carol Davila“, București

Chirurgie pediatrică - Spitalul Clinic
de Urgență pentru Copii “Grigore
Alexandrescu” - București

Conf. Univ. Dr. Cecilia LAZEA

Conf. Univ. Dr. Andreea VARGA

Col. Șef. Lucr. Dr. Valeriu GHEORGHIȚĂ

Universitatea de Medicină și Farmacie
“Iuliu Hațieganu“, Spitalul Clinic de Urgență
pentru Copii, Clinica Pediatrie I Cluj-Napoca

Disciplina Medicină de Familie, Facultatea
de Medicină, Universitatea de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie, Tg. Mureș

Spitalul Universitar de Urgență Militar
Central „Dr. Carol Davila”, Coordonator al
Campaniei de Vaccinare impotriva SARSCov-2

Șef Lucr. Dr. Paraschiva
CHERECHEȘ-PANȚA

Conf. Univ. Dr. Livia OGNEAN

Conf. Univ. Dr. Alina Popp STĂNESCU

Şef Lucr. Dr. Laura CONDUR

Medic primar neonatolog, Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Sibiu, Secretar al
Asociaţiei de Neonatologie din România

INSMC “Alessandrescu-Rusescu București
UMF “Carol Davila” - București

Universitatea Ovidius, Constanța

Medic primar pediatrie
SCUC „Grigore Alexandrescu“, București,
UMF „Carol Davila“, București

Conf. Univ. Dr. Diana PĂUN

Conf. Univ. Dr. Alexandru ULICI

Șef Lucr. Dr. Camelia BERGHEA

Şef Lucr. Dr. Alexandru PÎRVAN

Disciplina de Endocrinologie,
UMF “Carol Davila”, Bucureşti , Institutul
Naţional de Endocrinologie “C.I. Parhon”,
Bucureşti

SCUC „Grigore Alexandrescu“, București,
UMF „Carol Davila“, Bucureşti

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „MS
Curie”, București

Clinica 2 Pediatrie, UMF „Iuliu Hațieganu“,
Cluj-Napoca

Conf. Univ. Dr. Dan Cristian
GHEORGHE

Conf. Univ. Dr. Monica Desiree
DRAGOMIR

Şef Lucr. Dr. Oana BELEI

Șef Lucr. Dr. Ioana MUNTEANU

Clinica I Pediatrie,
UMF „Victor Babeş“, Timişoara

Preşedintele Secţiunii de Somnologie și
Ventilație Non-Invazivă din cadrul Societăţii
Române de Pneumologie

Medic primar ORL Spitalul Clinic de Urgență
pentru copii „Marie Curie” - București
UMF „Carol Davila”

UMF Carol Davila București
Institutul Oncologic București - secția
Oncologie Pediatrică

Conf. Univ. Dr. Oana FALUP
PECURARIU
Spitalul Clinic de Copii - Brașov
Universitatea Transilvania - Facultatea de
Medicină

Șef Lucr. Dr. Marcela IONESCU
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „MS
Curie”, București

Clinica Pediatrie III, Cluj-Napoca,
UMF „Iuliu Haţieganu“, Cluj-Napoca

Şef Lucr. Dr. Daniela PĂCURAR
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Şef Lucr. Dr. Bogdan STANA

Lect. Univ. Mariana CÎMPEANU

Asist. Univ. Dr. Claudia Felicia POP

Dr. Laura COMNEA

UMF „Gr.T. Popa”, Iași

Facultatea de Arte, Universitatea Hyperion,
București
Președinte - Fundația Catharsis Art

Medic primar medicină de familie,
UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca,
membru AREPMF

Medic de familie, membru AREPMF,
CMI Dr. Laura Comnea, Bucureşti

Șef Lucr. Dr. Irina COSTACHE

Șef Lucr. Dr. Violeta BRICIU

Asist. Univ. Dr. Bianca SIMIONESCU

Dr. Emiliana COSTIUG

Medic primar pediatru, București

UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca,
Disciplina Boli Infecțioase
Director medical Spitalul Clinic Boli
Infecțioase-Cluj-Napoca

Asistent universitar Clinica Pediatrie 2,
UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca

Medic de familie, Membru AREPMF, CMI Dr.
Emiliana Costiug, Cluj-Napoca

Șef Lucr. Dr. Radu DIACONU

Asist. Univ. Dr. Liliana BARBACARIU

Asist. Univ. Dr. Oana VLADACENCO

Dr. Ioan FODOR

Spitalul Filantropia-Craiova- secția de
Pediatrie
UMF Craiova

Membru AREPMF,
medic primar medicină de familie, Iași,
UMF „Gr. T. Popa“, Iaşi

SCUC „Dr. Victor Gomoiu”, București

Medic primar chirurgie şi ortopedie
pediatrică, SCUC „Grigore Alexandrescu“,
București

Șef Lucr. Dr. Diana IONESCU

Asist. Univ. Dr. Eugenia ROZA

Asist. Univ. Dr. Aida TEODORESCU

Dr. Carmen-Raluca GHIONARU

medic primar ORL, Spitalul Clinic de Copii
„Dr. Victor Gomoiu“, Bucureşti

SCUC „Dr. Victor Gomoiu”, București

Facultatea de Medicină Dentară,
Disciplina Anatomie, Universitatea
„Titu Maiorescu“, Bucureşti

CMI Dr Ghionaru Carmen-Raluca,
Membru AREPMF, București

Dr. Andrei BACIU

Dr. Valeria HERDEA

Șef Lucr. Dr. Cristina BECHEANU
UMF Carol Davila - București
Spitalul Clinic De Urgență pentru Copii
„Grigore Alexandrescu”-București

Șef lucr. Dr. Iulia ȚINCU
Spitalul Clinic de Copii Doctor Victor
Gomoiu, Secția Clinică Pediatrie II

Șef Lucr. Dr. Ioana ROȘCA
Medic Primar Neonatologie
Maternitatea Giulești - București

Sef Lucr. Dr. Constantin DATU
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
“Grigore Alexandrescu”, București

Șef Lucr. Dr. Alexandru ULMEANU
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
„Grigore Alexandrescu” - București
UMF „Carol Davila” - București

Asist. Univ. Dr. Carmen MAZILU
Președinte OAMGMAMR, Filiala
Municipiului Bucureşti

Asist. Univ. Dr. Alexandru HERDEA
SCUC „Grigore Alexandrescu“, București

Asist. Univ. Dr. Gabriela LUPUȘORU
Medic primar nefrolog, Centrul de Medicină
Internă şi Nefrologie, Institutul Clinic
Fundeni, Bucureşti

Asist. Univ. Dr. Petronela Alina
COBLIȘAN
Disciplina Nursing, UMF Cluj-Napoca

Secretar de Stat în Ministerul Sănătății

Dr. Mihaela BEJAN
Medic Primar Recuperare,
Centrul Național Clinic de Recuperare
Neuropsihomotorie pentru Copii
„Dr. N. Robănescu” București

Dr. Ileana BRÎNZĂ
Medic de familie, membru AREPMF,
CMI Dr. Ileana Brînză, Brăila

Dr. Liliana CHIȚANU
Medic de familie, membru AREPMF,
CMI Dr. Liliana Chițanu Brăila

Asist. Daniela STAN

Dr. Simona Magdalena CIOC

Asistent coordonator Spitalul Clinic
”Prof. Dr. Panait Sârbu”, București
Vicepreședinte OAMMR București

Medic primar medicină de familie,
membru AREPMF, CMI Dr. Simona Cioc,
București

Membru AREPMF, CMI Dr. Valeria Herdea,
București, drd. UMFST Târgu Mureș

Dr. Carmen MIRĂUŢĂ
Medic de familie, membru AREPMF,
București

Dr. Tiberiu MIHĂESCU
Medic rezident – Chirurgie pediatrică, SCUC
„Grigore Alexandrescu” - București
Membru AREPMF

Dr. Albert STANCIU
Medic primar ortopedie pediatrică,
SCUC „Grigore Alexandrescu“, București

Dr. Mirela ȘTEFAN
SCUC „Grigore Alexandrescu“, București

21

CONFERINȚA
NAȚIONALĂ
A AREPMF
Ediția a VII-a

24-27 MARTIE 2022

Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie

Dr. Felix NEGOIȚESCU

Dr. Albert STANCIU

Dr. Ana CULCER

Trainer Cătălin MOISĂ

Medic primar chirurgie şi ortopedie
pediatrică, SCUC „Grigore Alexandrescu“,
Bucureşti

Medic primar ortopedie pediatrică,
SCUC „Grigore Alexandrescu“, Bucureşti

Șef secție Nou-născuți - Spitalul Universitar,
București
Membru fondator în Asociația Secretul
Evoluției

CEO, Senior Trainer
Bright Coaching Company, București

Dr. Anca HÂNCU

Dr. Roxana COZUBAȘ

Daniel OSMANOVICI

Doctor în medicină-nutriție

Medic primar, oftalmolog
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
“Grigore Alexandrescu”, București

Dr. Eduard EGRI

Dr. Michaela NANU

Dr. Cătălin STEMATE

INSMC „Alessandrescu-Rusescu”,
București

Medic primar Medicină de Urgenţă
SCUC „Grigore Alexandrescu“, Bucureşti

Dr. Ana Maria NIȚULESCU

Dr. Sorina BĂDELIȚĂ

Medical Director CASMB București

Medic primar hematologie
institutul Clinic Fundeni

Dr. Ioana ROȘCA

Dr. Petruța TARCIUC

Neonatologie - Maternitatea Giulești,
București

Medic de familie, membru AREPMF
CMI Dr. Petruța Tarciuc - București

Dr. Dorin ROŞCA

Dr. Gabriela ANDREIAȘU

Medic primar ortoped,
Clinica Rosana Medical, București

Agenția Națională Antidoping, București,
România

Dr. Niculina Simona RUS

Dr. Ionuț ȘTEFAN

Medic de familie, membru AREPMF, Centrul
Medical Hardmed, Bistrița

SCUC „Grigore Alexandrescu“, București

Dr. Cătălin CÂRSTOVEANU

Dr. Monica PUȘCAȘ

Șef Secție Terapie Intensivă Nou-Născuți
-Spitalul „Marie Curie”, București

Dr. Lidia ȘOLDEA
Medic specialist diabet, nutriție și
boli metabolice, București

Medic primar, medicină de familie
Centrul Medical Omniprax - Târgu Mureș

Dr. Marin RUS
Medic specialist medicină de familie, Bistrița

Medic specialist medicina de familie,
Membru SNMF, AREPMF,
Asociația Babycare, Sibiu

Trainer

Dr. Crenguța LANBĂ

Colonel Alina MOISOI

Medic de familie, membru AREPMF,
CMI Dr. Crenguța Lanbă, București

Inspectoratul General pentru Situații
de Urgență

Dr. Econ. Laszlo LORENZOVICI

Maior Cătălin CHIRCA

Director General Hospital Consulting

Serviciul de Telecomunicații Speciale

Dr. Cristina DĂSCĂLESCU
CMMF Dr. Dăscălescu Cristina Anca,
Brașov

Psih. Marius DĂSCĂLESCU
Universitatea Transilvania din Brașov
Trainer

Psih. Radu LECA
Psiholog clinician, psiholog principal al
Universității Politehnica, București

Psih. Raluca NICA
Liga Română pentru Sănătate Mintală

Farm. Smărăndița Ileana ȘTEFAN
Farmacist
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Pacient cu dermatită
cauzată de Demodex

Gel dermato-cosmetic

Şerveţele sterile cu utilizare
de la vârsta de trei luni
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PREZENTĂRI ORALE
PROVOCĂRI EPIDEMIOLOGICE ȘI PARADIGMELE PANDEMIEI COVID- 19
Prof. Univ. Dr. Doina AZOICĂI, Asist. Univ. Dr. Alice Nicoleta AZOICĂI
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi
Contemporani cu un fenomen pandemic particular ne-am confruntat cu diversele aspecte care sunt în relație cu
potențialele schimbări, unele dintre acestea dificil de previzionat. Încercăm să desluşim paradigmele acestei pandemii,
în speranţă că se va termina cât mai curând, iar pierderile de vieţi omeneşti dar şi multe alte prejudicii de care suntem
astăzi conştienţi că le produce, să fie cât mai mult limitate. Pandemia determinată de noul coronavirus SARS-CoV-2
ne-a surprins frecvent deşi, medicina mileniului III a venit cu soluții novatoare și cu un alt standard al intervențiilor
specifice. Încercările pentru întelegerea mecanismelor și elementelor de evoluție ale acestei pandemii ne-au pus de
multe ori în dificultate pentru un raspuns rapid și eficient. Concomitent cu schimbările paradigmelor epidemiologice
asistăm la provocări privind noile dimensiuni ale tehnologiilor de digitalizare și de funcționare ale Sistemului de Sănătate
în ansamblul său. O nouă « normalitate » va fi revizuită în viitor iar măsurile epidemiologice vor fi redimensionate din
perspectiva unor evenimente epidemiologice posibil ulterioare, într-o lume într-o continuă schimbare.

												
OBEZITATEA COPILULUI - INTERVENȚII PREVENTIVE ÎN CABINETUL DE
MEDICINĂ DE FAMILIE
Dr. Lidia ȘOLDEA
medic specialist în diabet și boli de nutriție - București

Dr. Emiliana COSTIUG
medic de familie, formator acreditat de medicină de Familie, Cluj-Napoca
Obezitatea copilului este o problemă importantă de sănătate publică având în vedere impactul asupra sănătății copilului,
a viitorului adult precum și creșterea alarmantă a cazurilor de obezitate și suprapondere atât la copil cât și la adult, în
întreaga lume. Potrivit statisticilor OMS, prevalenţa obezităţii s-a triplat faţă de anul 1975 iar în anul 2020 existau în
întreaga lume mai mult de 39 de milioane de copii cu vârsta sub 5 ani supraponderali sau obezi. Estimările OMS au arătat
că, în anul 2016, numărul cazurilor de suprapondere sau obezitate la copii și adolescenți cu vârsta 5-19 ani, depășea
340 milioane. În acest context, se acordă o atenție sporită supravegherii stării de nutriție a copiilor pentru depistarea
precoce a copiilor supraponderali și obezi, cunoscut fiind faptul că prevenția e mult mai eficientă și mai puțin costisitoare.
Managementul obezității copilului, și a complicațiilor sale pe termen lung, este mult mai greu de realizat decât aplicarea
unor intervenții preventive. Echipa medicului de familie are un rol cheie în prevenția primară a obezității copilului și implicit
a adultului, prin promovarea unui stil de viață sănătos, identificarea și corectarea factorilor de risc obezogeni și depistarea
precoce a excesului ponderal. La nivelul cabinetului de medicină de familie, am identificat interventiile care pot fi aplicate
cu succes în prevenția primară și secundară a obezității copilului:
1. Supravegherea sarcinii, controlul greutății în sarcină, diabetul gestațional
2. Promovarea alimentației naturale
3. Consiliere pentru alimentația complementară corectă
4. Monitorizarea creșterii și dezvoltării copilului
5. Evaluarea periodică a riscurilor obezogene
6. Depistarea precoce a excesului ponderal
7. Recunoașterea problemei și soluții pentru rezolvarea ei
8. Investigații paraclinice pentru identificarea unor boli asociate
9. Recomandări pentru optimizarea stilului de viață
10. Abordarea multidisciplinară a copilului cu exces ponderal
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Supravegherea stării de nutriție și adoptarea unui stil de viață sănătos în perioada copilăriei vor avea un impact major
asupra sănătății viitorului adult. Recunoașterea importanței prevenției obezității și alocarea resurselor necesare pentru
implementarea unui program național de prevenție, sunt primii pași în rezolvarea acestei probleme.

OZONOTERAPIA ÎN PATOLOGIILE ADOLESCENTILOR

Cuvinte cheie: obezitate copil, preventie, medicina de familie

1

THE USE, DEVELOPMENT AND DYNAMICS OF CLINICAL PRACTICE GUIDELINES
IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES:
THE CASE FOR FEVER WITHOUT SOURCE AND ACUTE OTITIS MEDIA
Prof. Eugene LEIBOVITZ, MD
Pediatric Infectious Disease, Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel
• Clinical practice guidelines (CPG) are systematically developed statements/recommendations to assist practitioners and
their patients to make appropriate health care decisions in specific clinical circumstances. By nature, guidelines should
accommodate a variety of treatment settings and are an application tool, derived from synthesis of the best available
research
• The rate at which new CPG are published has accelerated significantly over the past two decades, reflecting the
increasing popularity of “evidenced-based medicine” and the need to synthesize and disseminate evidence of the
effectiveness (and/or possible harm) of health care interventions.
• When used appropriately, CPG can also provide an important adjunct to clinical research by facilitating the
dissemination of new clinical findings and can provide an important platform for encouraging innovations in patient care.
During the last decade, the validity of “older” guidelines has been questioned as the epidemiology of pediatric bacterial
infections has changed and the burden of antibiotic cost and resistance has increased. There is a sense of urgency to be
more stringent than ever in the use of antibiotics.
We will present recent data on the dynamics and “evidence-based” developments of CPG in respect to two common
pediatric infectious conditions, fever without source (and the possibility of unsuspected bacteremia) and acute otitis media.

PARTICULARITĂȚILE CLINICE ALE COVID-19 LA COPIL

Asist. Univ. Drd. Aida TEODORESCU1, Dr. Ali AL ASSADI, Dr. Carmen-Constanța MIRĂUȚĂ2
Facultatea de Medicină Dentară, Disciplina Anatomie, Universitatea „Titu Maiorescu“
Medicină de familie, București

2

Ozonoterapia reprezintă terapia bazată pe utilizarea ozonului medical, care reprezintă un amestec de oxigen O2 și Ozon
O3 prin diferite tehnici, precum insuflarea intrarectală sau injectarea subcutanată, intramusculară sau intrarticulară a unei
cantități de amestec Oxigen-Ozon prin diferite tehnici, permițând obținerea unor rezultate terapeutice neașteptate.
Rezultate obtinute se datorează acțiunii directe a ozonului în cursul aplicațiilor locale, de tip dezinfectant, revitalizant și
trofic, acțiunii antialgice și miorelaxante și nu in ultimul rând datorită puternicului efect antibacterian și virustatic de tip
sistemic al ozonului.
La adolescenți ozonoterapia se poate utiliza pentru tratarea afecțiunilor precum acnee, astm bronșic, psoriazis, în
patologia osteo-articulară și musculo-scheletală a coloanei vertebrale, în îmbunătățirea sistemului imunitar, sinuzite și nu
în ultimul rând se poate asocia tratamentului de fond pentru pacienții cu diabet zaharat tip 1 și tip 2.
Conceptual putem spune că dacă ozonul este utilizat corect și pentru un timp îndelungat, ar putea să acționeze ca un
bioregulator capabil să readapteze un metabolism și un statut imun dezechilibrat.
Datorită multitudinii căilor de administrare, atât minim-invazive cât și non-invazive dar și a lipsei de efecte secundare,
ozonoterapia se poate utiliza și la adolescenți.

O ABORDARE ONTOLOGICĂ A MERSULUI
Dr. Albert STANCIU
SCUC „Grigore Alexandrescu“, Bucureşti
De ce ontologic? Ramura filozofică care se referă la determinările și structura realității obiective.
Cum trebuie să privim evoluția normală? Care sunt așteptările? Unde se oprește normalul și de unde începe patologicul?
Iată câteva întrebări cărora le vom căuta răspunsuri. O prezentare extinsă a problematicii mersului la copil, a dezvoltării și
formării primilor pași, a variațiilor normalului și elementelor patologice. Poate consultația cea mai frecventă în primii ani de
viață din punct de vedere ortopedic este cea pentru mers. În loc de concluzii, câteva sfaturi pentru medicii de familie.

Conf. Univ. Dr. Gheorghiță JUGULETE
Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș” București
Coronavirusurile reprezintă o familie agenți patogeni care și-au schimbat structura ți implicit patogenitatea în ultima
perioadă de timp. Cele 4 serotipuri de coronavirusuri clasice determină la persoanele imunocompetente forme clinice
ușoare de boală manifestate clinic prin febră, manifestări respiratorii și digestive. Ulterior, ca urmare a modificărilor
genetice suferite, noile serotipuri de coronavirus (SARS, MERS) determină la persoanele cu comorbidități forme severe
de boală soldate cu mortalitate crescută. La sfârșitul anului 2019 a apărut SARS CoV-2 care s-a răspândit rapid în toată
lumea, fiind agentiul etiologic al unei pandemii care a afectat toate grupele populaționale. La copil infecția cu SARS
CoV – 2 determină forme clinice ușoare și medii, dar uneori aceste se pot complica cu apariția sindromului inflamator
multisistemic (PIMS). Comparativ cu populația adultă unde COVID-19 determină forme severe cu mortalitate crescută
la persoanele cu multiple comorbidități, la copil acestea sunt foarte rare. Tabloul clinic al COVID-19 la copil se manifestă
diferit în funcție de grupa de vârstă. Astfel la copilul mic și sugar predomină manifestările clinice digestive iar la copilul
mare și adolescenți tabloul clinic are simptomatologie predominant respiratorie.

PICIORUL PLAT VALG LA COPIL ȘI ADOLESCENT. CÂND AVEM NEVOIE DE
TRATAMENT?
Asist. Univ. Dr. Alexandru HERDEA
SCUC „Grigore Alexandrescu“, Bucureşti
Poziția piciorului sau felul în care copilul pășește reprezintă un subiect de mare interes pentru părinți, fiind unul din cele
mai frecvente motive de prezentare la medicul ortoped pediatru.
Piciorul plat-valg la copil și adolescent, intitulat popular drept „platfus” reprezintă o condiție în care pacientul nu poate pași
corect. Netratat, acesta poate duce la complicații în viață de adult care necesită un tratament complex, adesea însoțit de
dureri și recuperare dificilă.
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LOCUL FACTORILOR DE RISC ÎN PREDICȚIA NECESITĂȚII ECOGRAFIEI DE ȘOLD
LA NOU NĂSCUT - DATE PRELIMINARE
Conf. Univ. Dr. Alexandru ULICI
SCUC „Grigore Alexandrescu“, Bucureşti
Displazia de dezvoltare a șoldului reprezintă principala cauză de dizabilitate în populația pediatrică, iar ulterior afectează
viața adultului. Diagnosticul și tratamentul precoce pot preveni luxația șoldului și coxartroza cu debut precoce. Scopul
studiului realizat este de a evalua factorii de risc în cazul pacienților cu displazie și luxație congenitală de șold, precum și
importanța acestora în programele de screening și tratament.
În perioada ianuarie 2021 - ianuarie 2022 am realizat un studiu uni-centric multifactorial ce a cuprins 3720 de nounăscuți și sugari. Criteriile de includere au fost vârsta sub 8 săptămâni și tipul idiopatic. Criteriile de excludere au fost vârsta
peste 8 săptămâni, formele teratologice și neuromusculare.
Evaluarea clinică a nou-născutului și sugarului ramâne obligatorie, indiferent de prezența sau absența factorilor de risc.
Rămâne de stabilit dacă prezența factorilor de risc poate influența apariția displaziei și luxației congenitale de șold într-o
așa măsură încât screeningul clinic și ecografic să fie realizat doar în cazul pacienților cu factori de risc prezenți.
Scopul instituirii tratamentului precoce este de a promova dezvoltarea articulației șoldului și prevenirea complicațiilor la
distanță. Astfel este extrem de importantă menținerea unei suspiciuni ridicate a diagnosticului și evaluarea de rutină a
șoldurilor în cazul tuturor sugarilor.

ALERGIA ALIMENTARĂ LA COPIL - INTERVENȚII PREVENTIVE
Șef Lucrări Dr. Alina MURGU
Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ” Sf Maria ”, UMF ”Gr T Popa” – Iași
Alergia alimentară (AA) constituie o permanentă provocare medicală, prin trendul său ascendent pe parcursul ultimilor ani,
prin impactul pe calitatea vieții bolnavului și familiei sale si costuri crescute de îngrijire medicală, peste 20% din pacienți
adresându-se serviciilor de urgență pentru reacție adversă. Patogenia AA este complexă și provocatoare pentru stabilirea
unui management preventiv cât mai optim al acesteia. Persistența raspunsului imunTH2 după naștere sub impactul unor
factori externi cu rol intervențional epigenetic, cum sunt proteinele alimentare, constituie elementul cheie patogenic al
AA. Acest aspect este foarte important pentru surprinderea intervalului optim al diversificării alimentației sugarului astfel
încât acesta să fie superpozabil ”ferestrei de oportunitate” în vederea câștigării toleranței imune în detrimentul sensibilizării
alimentare. Strategiile preventive în AA cuprind 3 etape: prevenția primară, adresată prevenirii debutului sensibilizării
IgE; prevenția secundară, care presupune întreruperea dezvoltării AA la copiii deja sensibilizați IgE și prevenția terțiară,
care urmărește minimizarea expresiei bolii alergice la organele țintă la copilul diagnosticat deja cu AA. Prevenția primară
se adresează perioadei de sarcină și presupune întreținerea unui microbiom sănătos al mamei prin aport constant de
prebiotice și probiotice, cunoscută fiind interrelația dintre acesta și cel al copilului. Pe de alta parte, administrarea de
vitamină D și Omega 3 la gravidă, se pare că scade riscul de boli alergice respiratorii și dermatologice, la copil. Evitarea
alergenilor alimentari în timpul sarcinii sau alăptării, nu a arătat un efect protector semnificativ asupra incidenței dermatitei
atopice. În prevenția secundara, introducerea precoce a alimentelor potențial alergizante (inițierea diversificării între 4-6
luni) la sugarul mai mic de 6 luni chiar cu riscul sensibilizării poate reduce riscul ulterior de AA prin dezvoltarea toleranței
orale. Pentru sugarii alimentați artificial cu formulă, ghidurile actuale, arată ca nu sunt dovezi că alimentația cu formulă
parțial/ extensiv hidrolizată proteic, prezintă avantaje vs alimentația la sân sau cu o formulă de lapte de vacă adaptată
vârstei. Prevenția tertiară presupune gestionarea alergiei alimentare deja confirmate și are ca obiective reducerea
numărului de acutizări si prevenirea apariției complicațiilor. In concluzie, AA continuă să fie o mare provocare, de la
aspectul său epidemiologic în continuă schimbare și ascensiune până la managementul preventiv și curativ mai ales la
sugar și copilul mic.
Cuvinte cheie: alergie alimentară, prevenție, copii
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SUPRAINFECȚIA MICROBIANĂ ÎN GRIPĂ ȘI COVID-19
Prof. Univ. Dr. Amanda RĂDULESCU
UMF „Iuliu Haţieganu“, Cluj-Napoca
Gripa pandemică sau sezonieră și pandemia COVID-19 au marcat perioade cu exces de mortalitate și variații mari între
populații. Sistemele de monitorizare evaluează global indicatorii de mortalitate și de gravitate (rata fatalității). În ultima
pandemie de gripă AH1N1/2009 s-au raportat 100–5.000 decese/100.000 de cazuri, în scadere netă în ultimele
sezoane de gripă la maximum 22 decese/100.000 persoane. Rata fatalității în COVID-19 (dependent de structura
populațională și capacitatea de evaluarea a cazurilor simptomatice) a fost între 2,3% (Coreea de Sud) și 14% (Italia) în anul
2020 față de 0,2% (Coreea de Sud) și 5,8% (Mexic) în anul 2021. Riscul decesului datorită coinfecției SARS-CoV-2 și
gripă față de infecția SARS-CoV-2 este dublu 2.27 (95%CI 1,23-4,19) sugerând sinergismul patogenezic. Gripă este gravă
prin manifestările direct asociate infecției la care se adaugă infecțiile secundare bacteriene (bronșite, pneumonii, infecții
rino-sinusale), exacerbarea bolilor cronice pulmonare, creșterea evenimentelor cardiovasculare (risc de 6-8 ori mai mare
de infarct miocardic și accident vascular cerebral, respectiv) și diabetului zaharat (risc de deces de 6 ori mai mare). Infecția
bacteriană coincidentă/secundară crește morbiditatea și mortalitatea gripei, cele mai frecvente suprainfecții sunt cu:
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae și Staphylococcus aureus, explicate prin afectarea mecanismelor
de apărare înnăscute și adaptative antibacteriene. Pacienții spitalizați cu COVID-19 pot dezvolta suprainfecții respiratorii
bacteriene sau fungice și sepsis în proporție de 8,6-14%, datorate stafilococilor, bacteriilor Gram-negative (Acinetobacter
baumanii, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli) și Aspergillus spp. Riscul suprainfecțiilor
este asociat cu vârsta, limfopenia, insuficiența respiratorie, progresia rapidă a bolii cu internarea în secții de terapie
intensivă (TI). Supraviețuirea la 180 de zile a pacienților ventilați mecanic invaziv este peste 50%, dependent de vârstă,
insuficiența respiratorie rapid instalată, diabetul zaharat. Aspergiloza la pacienți internați din TI are incidența de 10-15%
și mortalitate de 43%–52%, rate similare pentru boala asociată COVID-19 sau gripei. Global, prevalența prescrierii
antibioticelor în infecția SARS-CoV-2 a fost de 74.6% (95%CI 68,3-80,0%), mult mai mare decât prevalența estimată a
infecțiilor bacteriene iar excesul antibioterapiei s-a asociat cu creșterea rezistenței la microbiene și dificultăți terapeutice.
Vaccinarea antigripală, optimizarea vaccinării împotriva COVID-19 și tratamentele antivirale adresate celor cu risc crescut
de manifestări grave conferă o perspectivă mai bună anului 2022.

BOALA LYME: MANAGEMENT ȘI DIAGNOSTIC DIFERENȚIAL
Șef Lucr. Dr. Violeta BRICIU1,2
UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca

1

2

Boala Lyme sau Borrelioza Lyme (BL), reprezintă o afecţiune multisistemică, cea mai frecventă boală transmisă de
căpuşe în Europa şi America de Nord. Succesul diagnosticului depinde de cunoașterea aspectelor epidemiologice, clinice
și de laborator. Evaluarea, tratamentul şi monitorizarea unui pacient care se prezintă cu suspiciunea de BL reprezintă o
provocare pentru medicul infecţionist.
În anul 2010 am înființat „Centrul de boală Lyme” în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, cu o echipă
multidisciplinară (medic specialist boli infecțioase, microbiolog, neurolog, reumatolog, oftalmolog, psihiatru, cardiolog).
Subdiagnosticarea şi supradiagnosticarea BL reprezintă cele două erori medicale cu care se confruntă clinicienii. În
lucrarea de față vom prezenta tabloul clinic al BL, diagnostic de laborator, aspectele legate de limitele testelor serologice,
rezultate fals positive, teste de laborator nerecomandate pentru a se utiliza în scop diagnostic, seroprevalenţa crescută în
rândul populaţiei sănătoase, inclusiv cu rezultate ale studiilor locale.
Pacienții investigați cu suspiciunea de BL prezintă diverse manifestări clinice și comorbidități care complică diagnosticul
diferențial. Numeroase studii clinice confirmă gama largă de diagnostice diferențiale: boli neurologice, reumatologice,
alte boli infecțioase, boli psihiatrice sau boli sistemice/autoimune. In prezentare încercăm să răspundem la întrebarea “ce
trebuie făcut în cazul persistenței simptomelor dupa terapia antibiotică?”. Evaluarea răspunsului la tratament este dificilă
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în absența unor unui test paraclinic ca marker de vindecare. Persistența simptomatologiei după terapia antibiotică este
un fenomen mult disputat și studiat. Cea mai frecventă cauză a eșecului tratamentului este diagnosticul incorect, ceea ce
impune reevaluarea clinică și nu o nouă cură de antibiotice. Având în vedere varietatea diagnosticelor diferențiale, în toate
centrele de referință ar trebui abordat un management multidisciplinar al BL.

ABORDAREA PRACTICĂ A SINDROMULUI ANEMIC LA COPIL

Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie

Principalele cauze de poliurie sunt diabetul insipid, diabetul zaharat, boala renală cronică, alături de care polidipsia
primară poate avea un loc particular în spectrul etiopatogenetic al acesteia.
Am sumarizat principalele simptome evocatoare și corolarul de manifestări asociate care pot conduce la inițierea evaluării
diagnostice în poliuria copilului. Există semne clinice specifice și nespecifice utile în orientarea diagnosticului. Testul goldstandard de deprivare la apă, alături de determinarea osmolarității urinii sunt investigațiile screening care se recomandă la
toți pacienții. Date recente evocă utilitatea unor noi markeri de diagnostic, care împreună cu evaluarea imagistică de înaltă
performanță contribuie la formularea unui diagnostic corect și a unui plan terapeutic adecvat.

Conf. Univ. Dr. Călin LAZĂR, Dr. Alexandru BOLUNDUȚ
Clinica Pediatrie I Cluj-Napoca
Lucrarea abordează exhaustiv sindromul anemic al copilului, o patologie frecventă atât în practica medicului de familie,
cât și a specialistului pediatru din spital.
Autorii analizează elementele de diagnostic pozitiv și diferențial ale sindromului anemic, plecând de la fundamentul
practicii curente: anamneza și examenul obiectiv. Sunt subliniate elementele de diagnostic diferențial în paloarea copilului,
semnele clinice asociate care pot orienta diagnosticul diferențial, algoritmul de diagnostic în funcție de indicii eritrocitari
sau nivelul reticulocitelor.
Sunt amintite elemente clinice și de laborator utile în diagnosticarea rapidă a anemiilor severe, anemiilor hemolitice –
precum si semnele de alarmă oncologică. Se insistă pe algoritmii de diagnostic utili în diferențierea tipurilor patogenetice
de anemii.
Sunt prezentate indicațiile de trimitere de către medicul de familie a cazurilor în secția de pediatrie/hematologie pediatrică,
precum și elementele de bază din diagnosticul, profilaxia și tratamentul anemiei feriprive. Autorii pledează pentru
utilizarea în medicina primară a raționamentului clinico-biologic în fața unei anemii, în funcție de elementele anamnestice,
de examen obiectiv dar și utilizând testele uzuale de laborator.

DIAGNOSTICUL ȘI TRATAMENTUL HTA LA COPII
Conf. Univ. Dr. Cecilia LAZEA
Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”							
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, Clinica Pediatrie I Cluj-Napoca
HTA prezintă o incidenţă în continuă creştere, inclusiv la copii şi adolescenți şi reprezintă o importantă problemă de
sănătate publică, în special prin complicaţiile pe care le poate genera. Diagnosticul HTA la copil implică măsurători
corespunzătoare a presiunii arteriale, utilizand dispozitive adecvate varstei și dezvoltării somatice a copilului și
monitorizarea ambulatorie a presiunii arteriale pentru stabilirea stadiului HTA. Investigațiile bioumorale și imagistice
sunt diverse și specifice pentru fiecare formă etiologică în parte. Evaluarea posibilelor complicații este obligatorie la toți
pacienții. Tratamentul impune măsuri nefarmacologice (scădere în greutate, dietă hiposodată, exerciții fizice, renunțarea
la fumat) și măsuri farmacologice în anumite situații (HTA secundară, HTA stadiul II, pacienți simptomatici, prezența
complicațiilor, ineficiența măsurilor nefarmacologice).

POLIURIA LA COPIL
Șef. Lucr. Dr. Paraschiva CHERECHEȘ-PANȚA
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, , Clinica Pediatrie III
Variațiile diurezei la copil sunt frecvent omise anamnestic, devenind semnificative pentru părinte dar și pentru medicul
care examinează copilul doar atunci când aceasta este redusă. Poliuria este astfel subevaluată și uneori investigațiile sunt
inițiate în situații extreme.

TUSEA CRONICĂ ȘI REFLUXUL GASTROESOFAGIAN LA COPIL
Șef Lucr. Dr. Cristina BECHEANU
Spitalul Grigore Alexandrescu –UMF Carol Davila
Boala de reflux gastroesofagian (BRGE) cu manifestări extraesofagiene numită și boală de reflux laringofaringian (LPRD)
este o problemă complexă în populația pediatrică . LPRD contribuie la insuficiența creșterii, laringomalacie, papilomatoză
respiratorie recurentă (RRP), tuse cronică, răgușeală, esofagită. Prevalența exactă este necunoscută, se estimează 1 din
5 copii suferă de LPRD. Este definit prin refluxul fie al acidului gastric, fie al conținutului gastric (conținând pepsină) în
laringe, orofaringe și/sau nazofaringe. Este o boală diagnosticată clasic prin prezența simptomatologiei la pacientul care
nu are o suferință pulmonară cronică anterioară. Confirmarea bolii necesită constatări obiective la diferite teste, inclusiv
endoscopie, înregistrare pH-metrie și studii radiografice și trebuie menținut un indice ridicat de suspiciune pentru un
diagnostic corect la sugar și copil. Suspiciune clinică ridicată împreună cu evaluarea ORL, pentru a evidenția modificările
de la nivelul laringelui este necesară pentru a diagnostica cu exactitate LPRD. Rolul LPRD, până la excluderea suspiciunii
nu ar trebui să fie niciodată subestimat și trebuie tratat întotdeauna la pacienții simptomatici.

DE LA GHIDURI LA PRACTICA MEDICALĂ ÎN MONITORIZAREA PACIENTULUI CU
DZ II LA CABINETUL MEDICULUI DE FAMILIE, ÎN PANDEMIE
Dr. Anca Cristina DĂSCĂLESCU
Introducere: Izolarea fizică și socială din pandemie a modificat stilul de viață, activitatea profesională dar și comunicarea
medicului de familie cu pacienții săi, acuți sau cronici, sănătoși sau marcați de prezența bolii.
Motivația alegerii subiectului: Diabetul zaharat, cunoscut sub denumirea de boală a civilizației, este monitorizat de
echipa multidisciplinară inițiată de medicul de familie, care previne, suspectează și colaborează în gestionarea urmăririi
pacientului, pentru prevenirea apariției complicațiilor.
Studiul: Lucrarea prezintă cele mai importante ghiduri și protocoale apărute la nivel național și internațional, utile
medicului de familie pentru monitorizarea pacientului cu diabet zaharat de tip II, dar și cele mai accesibile ghiduri și
device-uri , necesare pacienților noștri. Studiul personal cuprinde 60 pacienți cu DZ de tip II monitorizați în pandemie, 40
femei, 20 barbați.
Concluzii: Modificarea stilului de viață prin apariția unor dezechilibre alimentare, sedentarism, schimbarea ritmului somn
-veghe, dar și a programului de lucru, stresul acut și cronic, accentuează anumiți factori de risc incriminați în apariția bolii.
Rolul medicului de familie, este de interveni rapid și concret de a motiva pacientul pentru un stil de viață sanogen, cu
evitarea factorilor de risc modificabili, dar și terapeutic atunci când este necesar și de a colabora pentru managementul
complicațiilor.
Originalitate: Medicul de familie poate avea un rol cheie, în educarea pacientului pentru modificarea stilului de viață ,
conform ghidurilor de specialitate și protocoalelor medicale, pentru obținerea de beneficii importante, cu un cost scăzut
şi risc minim. Colaborarea cu instituțiile abilitate, grupuri suport, ONG, autorități, pot conduce la apariția unui ghid de
monitorizare eficientă a bolii.
Cuvinte cheie: Monitorizare DZ II, factori de risc, stil de viață sanogen.
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ROLUL MEDICINEI PRIMARE ÎN ÎNGRIJIREA COPILULUI CU SCLEROZĂ
MULTIPLĂ. CE TREBUIE SĂ ȘTIM?
Dr. Oana VLADÂCENCO1,2, Dr. Diana EPURE1, Dr. Eugenia ROZA1,2, Dr. Daniela VASILE1, Conf. Dr.
Raluca Ioana TELEANU1,2 											
Spitalul Clinic de Copii “Dr Victor Gomoiu” București, România
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București

1

2
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CUM EVALUĂM PRACTIC ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI SARS COV2 UN COPIL CU
SIMPTOME NEUROLOGICE ÎN CABINETUL MEDICULUI DE FAMILIE- CE FACEM
ȘI CÂND?
Dr. Eugenia ROZA1,2 , Dr. Oana VLADACENCO1,2 , Dr. Raluca Ioana TELEANU1,2
Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu”, Bucureşti, Secţia Neurologie Pediatrică
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti

1

2

Introducere: Scleroza multiplă este o patologie autoimună ce determină leziuni demielinizante la nivelul SNC și atrofie
cerebrală prin degenerescență axonală secundară. Este una dintre cele mai debilitante boli prin simptomatologia care
afectează funcționalitatea zilnică: deficit motor, tulburări de sensibilitate si autonome, tulburări de vedere, fatigabilitate
deseori extremă, precum și o problemă psihosocială care nu trebuie neglijată. Incidența bolii în populația pediatrică
reprezintă aproximativ 5% din numărul total de bolnavi, însă acesta este în continuă creștere.

Introducere: Simptomatologia neurologică în cazul copiilor poate fi o adevărată provocare. Pe de o parte particularitățile
vârstei fac evaluarea și aprecierea obiectivă dificile, iar însăși tabloul clinic poate fi uneori impresionant. Pandemia SARSCoV-2 a adus provocări specifice în practica tuturor, iar cazurile neurologice nu au fost o excepție.

În cazul pacienților pediatrici managementul medical și din punct de vedere social este cu mult mai complicat decât în
cazul adulților pornind de la stabilirea diagnosticului, supravegherea tratamentului, până la construirea unei relații pacientfamilie-medic care să aducă, în final, un mai bun prognostic al bolii.

Concluzii: O evaluare atentă și promptă a unui pacient cu simptomatologie neurologică se poate traduce printr-o șansă
a unui diagnostic corect,prognostic mai bun și implicit o mai bună calitate a vieții. Munca în echipă multidisciplinară este
foarte importantă, iar fiecare nivel de evaluare aduce propria contribuție la finalizarea cazurilor și îndrumarea lor adecvată
către medicul neurolog pediatru.

Material și metodă: Prin acestă lucrare ne propunem să creștem gradul de conștientizare al Sclerozei multiple pediatrice
implicând activ medicii de familie și medicii pediatri pentru a putea oferi suportul de care pacienții noștri și familiile lor au
nevoie. Accentuăm importanța abordării multidisciplinare a acestor copii.

Materiale și metode: Ne propunem să plecăm de la cazuri practice întâlnite în clinica noastră și să parcurgem pas cu pas
etapele necesare spre un diagnostic corect.

Cuvinte- cheie: neurologic, SARS-CoV-2,multidisciplinar, medicina de familie

Concluzii: Pacienții pediatrici diagnosticați cu Scleroza multiplă au nevoie de un sistem de suport care să înceapă cu
familia și să se continue cu medicul de medicină primară, medicul neurolog din cadrul unei echipe multidisciplinare, astfel
încât managementul lor să fie unul integrativ care să crească calitatea vieții copiilor.

ICTERUL LA SUGAR

Cuvinte cheie: scleroza multiplă, pediatrie, echipa multidisciplinară, medicină primară

Sl. Dr. Daniela PĂCURAR
SCUC „Grigore Alexandrescu“, București, UMF „Carol Davila“, București

CE POT ASCUNDE MANIFESTĂRILE PAROXISTICE ÎN CONTEXT FEBRIL?
Dr. Eugenia ROZA1,2 , Dr. Oana VLADACENCO1,2 , Dr. Raluca Ioana TELEANU1,2
Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu”, Bucureşti, Secţia Neurologie Pediatrică					
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti

1

Icterul este un element clinic nespecific care poate fi unică manifestare a unei afecțiuni potențial severe. Etiologia icterului
la copil este extrem de variată, cauzele icterului fiind diferite în funcție de vârstă. La sugar icterul poate fi dovada unei
afecțiuni severe, care necesită evaluare de urgență pentru a putea aplica măsuri terapeutice adecvate și a prezerva funcția
hepatică pe o perioadă cât mai lungă și a îndepărta momentul unui eventual transplant hepatic.

2

Introducere: Manifestările paroxistice în context febril reprezintă un motiv frecvent de prezentare într-un serviciu de
pediatrie, cu o incidență crescută în grupa de vârstă 3 luni-6 ani.
Cu toate acestea, etiologia lor poate fi extrem de variată, pornind de la manifestări benigne precum frisonul sau convulsia
febrilă simplă, până la cazuri severe precum debutul unei encefalopatii epileptice și de dezvoltare, cu crize legate de febră,
cum este cazul sindromului Dravet.
Materiale si metode: Prezentăm o selecţie de cazuri ale pacienţilor care au fost evaluati pentru manifestări paroxistice
în context febril, din Secţia de Neurologie a Spitalului Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu”, în care atât simţul clinic cât şi
evaluările paraclinice au adus contribuţii importante în rezolvarea cazurilor şi stabilirea unui diagnostic corect.
Febra poate fi elementul central pentru o multitudine de manifestări, iar recunoasterea precoce a severității unui astfel de
eveniment si cunoasterea etiologiei duce la instituirea mai rapidă a unei atitudini medicale adecvate, cu rasunet asupra
prognosticului vital, a dezvoltării copilului si calităţii vieţii acestuia, însă și evitarea investigațiilor inutile.
Concluzii: Subliniem importanța comunicării şi colaborării interdisciplinare în abordarea manifestărilor paroxistice în
context febril. Evaluările iniţiale efectuate în cabinetele de medicină de familie sau în serviciile de pediatrie au o importanţă
deosebită astfel încât cât mai mulţi pacienţi să poată fi îndrumaţi în mod corect si prompt către medicul specialist, atunci
când este nevoie.
Cuvinte cheie: febră, convulsii febrile, Dravet, GEFS+

Din punct de vedere al mecanismului de apariție, icterul poate fi clasificat în icter cu bilirubina indirectă și icter colestatic cu
bilirubina directă. Momentul apariției și evoluția icterului sunt date importante de prognostic. Nici un icter care debutează
în primele 24 ore dupa naștere nu este fiziologic. Diagnosticul etiologic înainte de 6 saptamani este esențial.
Mecanismele de apariție ale icterului cu bilirubina indirectă sunt variate, principalul mecanism fiind reprezentat de
hemoliză. Icterul cu bilirubina indirectă poate fi fiziologic doar în primele 2-3 săptămâni de viață. Datele clinice și
parametrii biochimici și hematologici demonstrează hemoliza, dar demonstrarea etiologiei necesită investigație extinsă și
este importantă pentru atitiudinea terapeutică.
Icterul cu bilirubina directă asociază modificări clinice legate de prezența colestazei, precum prurit, modificări de culoare
scaun și urină, hepatomegalie, dar și consecințe metabolice și nutriționale pe termen lung care se adaugă complicațiilor și
decompensării parenchimatoase sau vasculare ale afecțiunii hepatice. Nici un icter cu bilirubina directă nu este fiziologic.
Demersul pentru identificarea etiologiei este esențial, poate fi complex și indelungat, necesită un protocol de investigare
coerent, pe etape, pentru a trece în revistă principalele cauze de colestază: modificări ale căilor biliare extrahepatice sau
intrahepatice, afecțiuni genetice cu alterarea mecanismelor de transport din polul biliar al hepatocitului, boli infecțioase cu
afectare hepatocelulară, fenomene inflamatorii imune, boli metabolice. Precocitatea precizării etiologiei în icterul colestatic
poate influența prognosticul pacientului.
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PROGRESE ÎN TRATAMENTUL CANCERELOR LA COPIL. IMUNTERAPIA ÎN
NEUROBLASTOM – O ȘANSĂ ÎN PLUS LA VIAȚĂ

SPERANȚA PREMATURILOR SUB 28 SĂPTĂMÂNI DE GESTAȚIE ȘI
MODALITATEA DE NAȘTERE

Conf. Dr. Monica DRAGOMIR

Prof. Univ. Dr. Gabriela ZAHARIE 										
Iuliu Hațieganu Universitatea de Medicină și Farmacie, Secția de Neonatologie, Cluj-Napoca

Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București
Neuroblastomul (NB) este o tumoră malignă a sistemului nervos simpatic care reprezintă 8% din cancerele pediatrice,
fiind cea mai frecventă tumoră solidă extracraniană la copil. Aproape 90% din neuroblastoame sunt diagnosticate la copii
mai mici de 5 ani. NB este cel mai frecvent cancer la copii mai mici de 1 an și 70% din cazurile diagnosticate la această
vârstă sunt metastatice. NB cu risc înalt (high risk), formă de boală definită prin anumiți factori de prognostic ( vârstă,
stadiu avansat și/sau metastazat, amplificarea oncogenei MYCN), reprezintă o provocare terapeutică majoră. Pentru NB
cu risc crescut, tratamentul multimodal extrem de agresiv, constând în chimioterapia policitostatică agresivă, consolidare
prin chimioterapie mieloablativă, și autotransplant celule stem, urmată de terapie de întreținere cu izotretinoină (13)
-acid cis-retinoic pentru tratamentul bolii minime reziduale, asociate cu intervenție chirurgicală și radioterapie, a
îmbunătățit rata de supraviețuire doar dacă răspunsul terapeutic este bun, fără progresia bolii sub tratament. Peste 50%
dintre pacienții cu risc crescut și boală metastatică au evoluție nefavorabilă pe termen lung, complicată de morbidități
semnificative care afectează calitatea vieții.

Introducere și scop: La nivel mondial, prematurii reprezintă o problemă de sănătate publică.

O îmbunătățire suplimentară a supraviețuirii globale s-a observat prin adăugarea la terapia de întreținere a anticorpului
anti-GD2 ch14.18 (dinutuximab). Utilizarea dinutuximab după transplantul autolog de celule stem a îmbunătățit
supraviețuirea fără semne de boală cu 2 ani pentru pacienții cu forme de NB cu risc înalt, de la 46% la 66%.

Grupul de studiu a fost împărțit. Primul grup este subgrupul de cezariana: 19 cazuri cu varsta gestationala
(GA)=26,79±1,47 saptamani si greutate la nastere (BW)=933,16±155,35g. Al doilea este grupul de livrare spontană: 92
de cazuri cu GA=26,53±1,33 și BW=944,35±226,35g.

Cea mai eficientă imunoterapie până în prezent pentru tumorile solide pediatrice este anticorpul monoclonal chimeric
ch14.18 (dinutuximab), care vizează gangliozida GD2 omniprezentă pe suprafața celulelor de neuroblastom. Recent,
un studiu randomizat al Children’s Oncology Group (COG) a demonstrat o rată mare de răspuns la pacienții cu boală
progresivă tratați cu asocierea de dinutuximab la chimioterapie cu temozolomidă (TMZ) + irinotecan (IRN).
Având în vedere acest succes și progresele recente în imunoterapie pentru cancerele la adulți, studii în curs vizează
terapia având că țintă calea morții celulare programate-1 (PD-1) în speranța de a fi benefică pentru tumorile solide
pediatrice refractare și tumorile cerebrale.

PUBERTATEA PRECOCE - CAUZE, DIAGNOSTIC, TRATAMENT
Conf. Univ. Dr. Diana Păun
UMF „Carol Davila“, București
Pubertatea precoce este definită de un debut pubertar la o vârstă cu 2,5 SD mai scăzuta decât vârsta medie de debut
pubertar pentru populatia de referință; este în general este acceptată vârsta limită pentru debutul pubertar normal de 8 ani
la fete și 9 ani la băieți. Pubertatea precoce se prezintă ca un complex de forme clinice de prezentare şi rată de progresie,
de la forme tranzitorii la forme progresive, lent evolutive sau rapid evolutive. Pubertatea precoce adevarată, completă sau
centrală (gonadotropin dependentă) este determinată de activarea prematură a axului hipotalamo-hipofizo-gonadal, cu
aparitia peak-urilor serice intermitente de LH și FSH nocturne, determinate de secreția pulsatilă de GnRH hipotalamic
și duce la dezvoltarea concordantă a tuturor structurilor uzual implicate în pubertate. Pseudopubertatea precoce
(gonadotropin-independentă) este definită printr-o dezvoltare sexuală prematură, în absența maturării axului hipotalamohipofizar și se caracterizează prin: hipertrofia țesuturilor țintă a hormonilor secretați în exces, regresia sau inhibiția
structurilor care uzual secretă hormoni pubertari, avansul maturării osoase și accelerarea ratei de creștere. In funcție
de cauze pseudopubertatea precoce poate fi steroid-gonadal-dependentă, steroid-adrenal-dependentă sau exogenă.
Criteriile hormonale și imagistice de diagnostic pentru fiecare formă de pubertate precoce sunt clar definite iar tratamentul
este specific fiecărei forme.

Prematuritatea este cea mai importantă cauză de deces în prima lună de viață și este un factor în peste 75% din decesele
pediatrice din perioada neonatală. În ultimii ani, rata de supraviețuire a sugarilor prematuri extremi a crescut.
În ciuda progreselor tehnologice și a eforturilor depuse, sugarii rămân expuși unui risc ridicat de deces și invaliditate.
Debutul nașterii premature nu poate fi întotdeauna influențat.
Prin urmare, calea de livrare, deși controversată, este crucială.
Prezentul studiu își propune să analizeze, într-o manieră retrospectivă, gestionarea copiilor prematuri sub 28 de
săptămâni și posibila legătură dintre modul de naștere și apariția complicațiilor precoce sau a morții perinatale.
Materiale și metode: Studiul a fost realizat în cadrul Departamentului I de Neonatologie Cluj-Napoca, România a inclus 111
sugari prematuri sub 28 de săptămâni de gestație.

Pentru fiecare pacient au fost evaluați următorii parametri: date antropometrice (greutate, lungime și circumferința
craniană), modul de naștere, corticoterapia antenatală, severitatea sindromului de detresă respiratorie, manevrele de
resuscitare, parametrii Astrup, complicațiile precoce și rata mortalității. Statistica a fost realizată cu STATISTICA VI.
Rezultatele: În timpul perioadei de studiu, incidența nașterilor premature extreme a crescut de la 1,53% la 3,31%. În total,
17,11 % s-au născut prin cezariană.
Severitatea sindromului de detresă respiratorie a fost semnificativ mai mare în grupul de cezariană (p = 0,05).
Toți prematurii au necesitat resuscitare în sala de naștere. Nu s-au constatat diferențe statistice între cele două grupuri în
ceea ce privește scorul Apgar la 1 min (p=0,47 ), primul pH (p=0,12) sau intensitatea resuscitării.
Valoarea pO2 necesară a fost semnificativ mai mare în grupul prematurilor născuți spontan (p= 0,04).
În ceea ce privește FiO2 necesar în prima zi și la 36 săptămâni (după vârsta menstruală) nu au existat diferențe
semnificative statistic. Complicatiile imediate (pneumotorax, hemoragie cerebrala, hemoragie pulmonară, hemoragie
digestivă sau persistența canalului arterial) nu au fost influențate de modul de naștere.
Rata mortalității nu a fost influențată de modul de livrare, dar rata mortalității a scăzut odată cu vârsta gestațională de la
53% la 24 weeks la 18,51% la 27 weeks.
Concluzii: Comparativ cu nașterea vaginală, nașterea prin cezariană nu influențează invazivitatea resuscitării în sala de
nașteri, scorul Apgar sau apariția unor complicații neonatale imediate.
Severitatea sindromului de detresă respiratorie a fost semnificativ mai mare în grupul secțiunii cezariene.
Modalitatea de naștere nu a avut o influență asupra managementului și ratei mortalității prematurilor născuți înainte de 28
de săptămâni.
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PRINCIPII DE ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ A COPIILOR PREȘCOLARI
Conf. Univ. Dr. Victoria HURDUC¹, Dr Elena Luiza BORDEI²
¹Rețeaua de Sănătate Regina Maria										
²Spitalul Clinic de Copii “Dr Victor Gomoiu”, UMF “Carol Davila”, București
Nutriția și obiceiurile alimentare sănătoase din prima copilărie constituie “piatra de temelie” pentru promovarea sănătății
pe termen lung și prevenția bolilor cronice netransmisibile asociate stilului de viață. Preșcolarii cu vârsta cuprinsă între 1-5
ani sunt activi, cu un ritm de creștere și dezvoltare accelerat, definit prin nevoi nutriționale crescute în raport cu greutatea
corporală și capacitatea mică a stomacului. Vârsta preșcolară poate fi definită ca o perioadă de tranziție alimentară, de
la selectarea maternală a dietei, către o autoselecție. Copiii preșcolari prezintă mari diferențe de temperament, abilități
lingvistice și modele de activitate neuronală asociate cu un ritm “dramatic” al dezvoltării cerebrale.
Copiii preșcolari necesită o dietă variată, echilibrată, cu alimente din toate cele 5 grupe de alimente sănătoase cu
respectarea echilibrului dintre nevoile nutriționale și necesarul caloric de macro- și micro-nutrienți în condițiile unui proces
continuu de educare a comportamentului alimentar. Mărimea și necesarul porțiilor alimentare ale copiilor preșcolari
variază în funcție de nevoile nutriționale, vârsta, sexul și activitatatea fizică a acestora, în condițiile în care circuitele
neurofiziologice care reglează foamea și sațietatea sunt deja formate. Adulții trebuie să prezinte un stil/model parental
pozitiv cu încurajarea consumului de cereale integrale, legume, fructe, carne slabă, pește, etc, cu restricția alimentelor
nesănătoase, bogate în grăsimi saturate și/sau trans, dulciuri, sucuri, sare, etc.

Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie

Sindromul de abuz asupra copiilor este o problemă mare și multiprofesională. Depistarea timpurie a abuzului asupra
copiilor depinde nu numai de medicii pediatri, chirurgi, ortopezi, dar depinde mult de profesorii școlari și de educatorii
preșcolari. Și totuși, rolul lucrătorilor medicali (în special medicii de familie) în recunoașterea sindromului de abuz asupra
copiilor este cel mai important. Sunt adesea primii care întâlnesc copii și adolescenți afectați de abuz.

NOU-NĂSCUTUL LA TERMEN, AZI
Conf. Dr. Livia OGNEAN
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu
În ultimii ani s-au produs multiple schimbări ale îngrijirii nou-născutului în maternitățile din România, schimbări care
influențează munca medicilor de familie care îngrijesc nou-născuți și care, evident, pot influența prognosticul pe termen
scurt și lung al nou-născutului. Cei 2 ani de pandemie au adus cu ei, de asemenea, schimbări importante ale îngrijirii
mamei și nou-născutului, atât în spital cât și la domiciliu. Prezentarea trece în revistă aspectele noi și schimbările survenite
în îngrijirea nou-născutului la termen în ultimii ani și oferă medicilor de familie sugestii pentru continuarea îngrijirii nounăscutului în condiții de siguranță la domiciliu.

Comportamentul alimentar sanogen și stilul de viață sănătos, se învață, copiii nefiind “mici adulți”, educați conform
principiului “mănâncă ce spun eu” ci a aceluia conform “mănâncă ce mănânc eu”.

STRATEGII DE PREVENȚIE ȘI DISPENSARIZARE LA NOU-NĂSCUTUL CU DBP

Comportamentul alimentar al copiilor preșcolari trebuie modelat în condițiile unei atitudini parentale “moderat autoritare”,
deoarece “răbdarea funcționează mai bine decât presiunea pentru acceptarea alimentelor noi” cunoscut fiind faptul că
aproape 50% dintre preșcolari sunt “mofturoși” (“picky eating”) sau prezintă neofobie. Interdicția anumitor alimente poate
conduce la un interes paradoxal pentru alimentele interzise și de asemenea, nu se recomandă folosirea alimentelor drept
recompense.

M. Boia1,2, D. Cioboată², T. Brandibur² , N. Lungu² , F.Doandeș², O. Costescu², M. Ivanici², A. Manea1,2

Datele actuale subliniază scăderea acceptabilității legumelor și fructelor la copiii preșcolari față de sugari, fapt care impune
un comportament parental flexibil asociat cu un process de “învățare” a acestor alimente prin experiențe senzoriale
multiple, expunerea frecventă, influența pozitivă parentală, precum și a altor copii.

CUM RECUNOAȘTEM UN COPIL ABUZAT FIZIC ȘI CARE SUNT CELE MAI
FRECVENTE AFECTĂRI ALE APARATULUI LOCOMOTOR
Dr. Ioan FODOR
SCUC „Grigore Alexandrescu“, Bucureşti
Sindromul descris de F. N. Silverman și completat ulterior de Correl este cunoscut în literatura medicală ca „sindromul De
Silverman” sau „sindromul copiilor bătut”.
Este un tablou clinic care se stabilește la copiii mici, din cauza abuzului din partea familiilor lor sau a celor din jur. Se
manifestă prin prezența urmelor de lovituri, răni, arsuri, la care se adaugă modificări ale comportamentului mental.
În cazurile de maltratare a copilului poate sprijini diagnosticul următoarea triadă:
a) aspect multilezional cuprinzând diferite leziuni diseminate pe mai multe părţi ale corpului (multipolar) care poate
prezuma maltratarea.
b) prezenţa a numeroase leziuni traumatice de diferite stadii de vechime, care pot indica cu un grad mai mare de
certitudine violentarea repetată practicată într-o perioadă variabilă de timp.
c) atitudinea apatică a copilului maltratat care se asociază cu un comportament particular al acestuia – izolat, cu lipsă de
comunicare sau comunicare dificilă, monosilabică, foarte liniştit în timpul examinării, care nu plânge şi nu reacţionează.

¹Catedra Neonatologie , Univesitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timițoara			
²Secția Neonatologie –Prematuri , Spitalul Clinic de Urgentă pentru copii „Louis-Țurcanu „ Timișoara
Introducere: Boala pulmonară cronică a prematurului , este o afecțiune specifică prematurilor cu vârsta de gestatie < 28
săptămâni si greutate < 1000 grame.(1,2) Reprezintă o adevărată provocare atât pentru specialistul din unitatea de terapie
intensivă neonatală (TINN), cât și pentru medicul de familie . Utilizarea oxigenoterapiei pe o perioadă lungă de timp - mai
mare de 28 de zile sau peste 56 zile , în formele severe de boală , poate determina complicații multiple.(3,4)
Obiective: Autorii isi propun o analiză a patologiei asociate afecțiunii , evoluția injuriei acute pulmonare pe de o parte, iar
pe de altă parte o prezentare a a complicațiilor la distanță. Modalitatea optimă de dispensarizare este cea interdisciplinară
și pornește de la faptul că, această categorie de nou-născuți prematuri ( <28 de săptămâni de gestație și/sau greutate
la naștere < 1000 g ) au o prevalență de 35-50 %.
Rezultate: Examenul fizic încărcat cu tahipnee, raluri subcrepitante, retracții costale, asociat cu hipoxemie, hipercapnie
și modificări radiologice de intensitate diferită în funcție de forma de boală, fac din nou-născutul cu displazie
bronhopulmonară, un nou-născut cu risc, cu spitalizări repetate. (1,5) Cele mai frecvente complicatii sunt: hipertensiunea
pulmonară, hipertensiunea sistemică, infectii, disfuncții sistemului nervos central, retinopatia de prematuritate,
nefrocalcinoza, osteopenia , ceea ce determină o morbiditate pe termen lung încărcată cu dispensarizare activă și
spitalizări multiple.(3,4)
Cu toate că tratamentul și asistența medicală s-au îmbunătățit considerabil în ultimul timp în TINN și pe secțiile de
prematuri, terapia la domiciliu poate să necesite administrarea de O2 suplimentar , monitorizarea periodică a electroliților ,
bronhodilatatoare, imunizare suplimentară.(1) Mortalitatea în forma severă a rămas de 10-20 % în primul an de viață.
Concluzie: Displazia bronhopulmonară, afecțiune specifică marii prematurităti , se corelează direct cu morbiditate și
mortalitate mare, cât și cu patologie pulmonară cronică.
Deși este bine studiată există încă deficiențe în înțelegerea completă a patogenezei și stabilirea unor strategii eficiente de
prevenție și management necesitând efort crescut și susținut pentru clinicieni și cercetători, pentru reducerea morbidității
precoce și la distanță.(2,3)
Cuvinte cheie: prematur, displazie bronhopulmonară, oxigen
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MELATONINA ENDOGENĂ ȘI CALITATEA SOMNULUI

ȚIGARA ELECTRONICĂ ȘI SEVRAJUL TABAGIC

Psiholog clinician Marius Adrian DĂSCĂLESCU

Prof. Univ. Dr. Florin MIHĂLȚAN, Dr. Ancuța CONSTANTIN
Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”

Introducere: Perioada de pandemie Covid-19 pe care am traversat-o, a generat la nivel global o stare de panică, fiind
amplificată și de știrile din mass-media. Sondajele de opinie și cercetările medicale au confirmat faptul că în acest
timp, nivelul de anxietate, stres și depresie s-a accentuat în populație, iar în cazul persoanelor care deja aveau aceste
manifestări clinice, ele s-au acutizat. Printre multiplele beneficii ale somnului este și secreția endogenă de melatonină.
„Programul Melatonină pentru ca vitalitatea să se mențină”, poate fi recomandat de către medicii de familie, persoanelor
care suferă de insomnie și depresie, pacienților aflați în perioada de convalescență după diverse boli, inclusiv în post sau
long Covid-19.
Ce rol are alimentația în producția naturală de melatonină? Care sunt condițiile necesare pentru un somn de calitate? Care
sunt efectele benefice ale melatoninei pentru sănătate?
Materiale și metode: Prezentarea aduce argumente științifice bazate pe cercetări medicale care atestă faptul că secreția
de melatonină este cheia sănătății, fiind influențată de vârstă, ora de culcare, prezența luminii în dormitor, consumul
alimentelor bogate în triptofan, precursor al serotoninei. Expunerea „Programului Melatonină pentru ca vitalitatea să se
mențină” conține reperele necesare pentru implementarea acestuia. Chestionarul de evaluare a calității somnului este un
instrument util medicilor, pentru identificarea deficiențelor pacienților cu probleme la acest capitol al stilului de viață.
Rezultate: Experimentele științifice sunt confirmate de revistele medicale, fiind exemplificate de programul de somn al
campionilor și de rețeta academicienilor.
Concluzii: Somnul de calitate are rol de medicament natural, dacă știm cum să-l administrăm. Alimentația recomandată
stimulează producția de melatonină. Organismul uman poate beneficia de efectele melatoninei, dacă revoluția somnului
se va instala în viața fiecăruia.
Cuvinte cheie: melatonină, serotonină, stres, depresie, igiena somnului

PROFILAXIA RECIDIVELOR IN INFECTIILE DE TRACT URINAR LA COPIL
Prof. Univ. Dr. Mihaela BĂLGRĂDEAN

Într-o perioadă când COVID-19 a bulversat lumea medicală industria tutunului a avut timp să susțină noile oferte
“sănătoase”-țigara electronică și tutunul încălzit. Țigara electronică a indus o dezbatere publică și științifică pe tema
sprijinului pentru sevrajul fumatului. În această prezentare vom încerca să privim plecând de la generalități legate de țigara
electronică atât argumentele aduse în sprijinul țigării electronice ( rata de sevraj, competiția cu produse de tipul substituenți
de nicotină, beneficii pe calitatea vieții ) cât și consecințele negative-agravare BPOC, boli cardio vasculare, fumat pasiv,
dualismul de consum cu țigara tradițională, gradul mare de dependență indus unei tinere generații). În același timp
vom deconspira cine se află în spatele acestei promovări și care sunt scopurile ascunse: reinserția socială, menținerea
profiturilor, asigurarea continuității dependenței de nicotină și a fumatului. Vom insera în final și reacția societăților
profesionale, a OMS-ului , ENSP și ERS care nu consideră că această țigară electronică ar trebui folosită în cabinetele de
sevraj a fumatului.
Cuvinte cheie: țigara electronică, sevraj fumat

SASO – INTERRELAȚIA DINTRE MEDICINA PRIMARĂ ȘI CEA DE SPECIALITATE
Dr. Ioana MUNTEANU
Societatea Română de Pneumologie
Somnul este considerat baza triunghiului vieții sănătoase. El asigură refacerea energetică și psihică a organismului.
Tulburările de somn, atunci când devin cronice, au repersursiuni importante asupra sănătății și trebuie identificate și tratate
cât mai precoce. Prin manifestările lor clinice și mai ales prin simptomele și semnele induse de consecințele acestora ele
devin patologii cu abordare multidisciplinară iar colaborarea dintre medicina primară și cea de specialitate este esențială
în acest sens. Un rol important revine și comunicării cu pacientul și familia acestuia, tratamentul și monitorizarea fiind de
lungă durată și implicând o abordare și dispozitve puțin familiale.

SCUC „M.S. Curie“, București, UMF „Carol Davila“, București
Infecția de tract urinar la copil (ITU), boală gravă ce poate lăsa sechele (cicatrici renale), dacă este tratată incorect sau
tardiv, asociază frecvent anomalii de tract urinar, unele dintre acestea fiind severe și problematice în ceea ce privește
diagnosticul corect și rapid stabilit. Fiind adesea recurentă, ITU reprezintă o patologie ce necesită atenție în abordarea
terapeutică; alegerea antibioterapiei, complianța, durata terapiei și necesitatea profilaxiei.
Se discută aspecte legate de profilaxie în funcție de localizarea ITU și de diferitele categorii de vârstă, având în
permanență în vedere faptul ca în această patologie există întotdeauna doi factori în mod egal implicați și în egală
măsură responsabili, cu caracteristici și particularități specifice, gazda și agentul patogen. Se acordă o atenție deosebită
pielonefritelor recurente la nou-născut, sugar și copilul mic, diagnosticate la copiii cu anomalii/malformații renourinare
anatomice obstructive subiacente, diagnosticate intrauterin, multe dintre acestea fiind ulterior confirmate ca reflux vezicoureteral primitiv dilatant sau secundar, ce poate fi asociat și cu alte malformații (valva de uretră posterioară, duplexuri,
ureterocel, polipi vezicali, etc).
Sunt de asemenea abordate ITU la copilul preșcolar (legate de disfuncții vezicale în absența disciplinei micționale, a
unui aport lichidian adecvat, cele asociate cu constipație, parazitoze intestinale, cu hipercalciurie - patologie ce asociază
simptomatologie micțională, hematurie - ITU asociate cu crize de ipsatie, ITU diagnosticate la fetițe abuzate) și ITU
întâlnite la adolescente cu vulvovaginite asociate. Având în vedere multitudinea situațiilor și specificitatea ITU cu care se
confruntă practicianul pediatru, profilaxia recidivelor trebuie să fie selectivă și personalizată.

VACCINAREA ANTI-HPV: PAȘI ÎNAINTE ȘI SOLUȚII PENTRU CREȘTEREA
ACOPERIRII VACCINALE
Prof. Univ. Dr. Radu VlĂDĂREANU1, Dr. Dragoș TUDORACHE2
UMF Carol Davila București, Șef Clinica de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Universitar de Urgență Elias, București
UMF Carol Davila București, Clinica de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Universitar de Urgență Elias, București

1

2

Infecția HPV este cea mai frecventă infecție cu transmitere sexuală, determinând în timp, creșterea anormală a celulelor
cervicale, cu apariția displaziei și în final a celulelor maligne. Cancerul de col este al treilea cel mai comun cancer în
rândul femeilor, țara noastră ocupând primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește mortalitatea acestuia. 90%
din tulpinile cu risc oncogenic crescut sunt acoperite de vaccinurile anti-HPV disponibile actual. Vaccinarea anti-HPV
atât a fetelor, cât și a băieților, este cel mai bun mod de a-i proteja împotriva diverselor tipuri de cancer pe care le-ar putea
dezvolta mai târziu, ca urmare a infecției cu HPV. Vaccinarea împotriva HPV este o formă de prevenție a cancerului atât
pentru bărbați, cât și pentru femei. Vaccinarea anti-HPV are cea mai mare eficiență atunci când este efectuată înainte de
începerea activității sexuale, studiile arătând o eficiență pentru toată viața, fără efecte adverse importante.
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PREMATURUL TÂRZIU
Prof. Univ. Dr. Silvia-Maria STOICESCU
Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” Neonatologie „Maternitatea Polizu”
Prematurii târzii sunt nou născuții cu vârsta de gestație cuprinsă între 34 0/7 – 36 6/7 săptămâni. Reprezintă până
la 70% din populația prematurilor. Sunt un grup unic supraestimat datorită particularităților antropometrice, dar cu
risc crescut de morbiditate și mortalitate determinate de imaturitate. Necesită îngrijiri speciale încă din maternitate
și o monitorizare riguroasă după externare pentru prevenirea complicațiilor pe termen lung. Dintre acestea cele de
neurodezvoltare sunt cele care îngrijorează cel mai mult. Și datorită progreselor înregistrate în medicina perinatală
numărul prematurilor târzii este în creștere pe întreg globul.
Cuvinte cheie: prematur, complicații, patologie, educație parentală.

MĂȘTI ALE SINDROMULUI INFLAMATOR MULTISISTEMIC ASOCIAT CU INFECȚIA
CU SARS COV2 LA COPIL
Asist. Univ. Dr. Bianca SIMIONESCU
Clinica Pediatrie 2, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
Sindromul inflamator multisistemic asociat cu infecția SARS-COV-2 la copil (MISC) este complicație inflamatorie legată
patogenetic de o furtună de citokine ce poate surveni în evoluția bolii în orice moment (suprapusă cu infecția acută, sau
după negativarea RT-PCR). MISC fost descris mai frecvent la copii cu vârsta peste 8-10 ani, sexul masculin este mai
afectat. Această complicație a infecției cu SARS COV2 poate apărea indiferent de severitatea afectării respiratorii inițiale.
Este o patologie nou descrisă, care trebuie cunoscută de medicii de familie și de pediatri. Diagnosticele diferențiale care
se impun sunt în principal boala Kawasaki și sindromul de activare macrofagică secundar infecțiilor.
Elementele esențiale de diagnostic pentru MISC sunt: pacientul pediatric are febră peste 38 de grade Celsius cu durata de
minimum 24 de ore, se constată prezența de semne și simptome sugestive care afectează cel puțin două organe, probele
de laborator sugerează o inflamație sistemică, iar copilul are un istoric de expunere recentă la SARS-COV-2, demonstrat
prin existența unui test RT-PCR pozitiv pentru SARS-COV-2 în antecedente sau prin serologia pozitivă pentru SARSCOV-2. În demersul diagnostic trebuie excluse alte infecții.
Manifestările clinice sunt variate. Complicațiile cardio-vasculare pot fi amenințătoare de viață cu hipotensiune arterială,
instabilitate hemodinamică, șoc, miocardită sau afectare coronariană, cu apariția de anevrisme ale arterelor coronare. Alte
aparate și sisteme afectate în MISC sunt aparatul respirator, pielea și mucoasele, rinichii (cu diferite grade de afectare,
până la insuficiență renală acută), tubul digestiv (cu varsături, dureri abdominale, diaree) sau anexele tubului digestiv (cu
hepatită colestatică sau colecistită sau afectarea pancreasului).
În caz de înaltă suspiciune clinică, diagnosticul și tratamentul MISC nu trebuie întârziate chiar dacă rezultatul RT-PCR
SARS-COV-2 sau serologia sunt negative.
Arsenalul terapeutic cuprinde următoarele gupe de medicamente: imunoglobuline administrate intravenos,
corticosteroizi, antagonisti pentru receptorii IL1 și antagoniști IL6, medicație anticoagulantă și antiagregante plachetare.
Cuvinte cheie: sindrom inflamator multisistemic, SARS COV2, Copil
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ROLUL MEDICULUI DE FAMILIE ÎN DIAGNOSTICUL ȘI MANAGEMENTUL
PACIENȚILOR CU GAMMAPATII MONOCLONALE
Dr. Sorina BĂDELIȚĂ
Mielomul Multiplu este a doua cea mai frecventă patologie malignă hematologică și este considerată a fi una dintre cele
mai greu de diagnosticat malignități.
Managementul de succes al pacienților cu Mielom Multiplu se bazează pe diagnosticarea timpurie. O treime dintre
pacienți sunt diagnosticați în departamentul de Primiri Urgențe, cu o boală avansată și prognostic mult mai rezervat.
Cauzele întârzierilor nu sunt încă pe deplin înțelese dar pot include debutul insidios, lipsa unor simptome specifice, lipsa
identificării anomaliilor biochimice și hematologice și relativa raritate a bolii.
Vă invităm să participați la acest curs pentru a vă împrospăta cunoștințele cu ultimele informații în ceea ce privește
semnele de alarmă ce ne pot ridica suspiciunea de Mielom Multiplu, cât și actualitățile legate de protocolul de diagnostic.

PARTICULARITĂȚILE INFECȚIEI SARS-COV2 LA COPII ÎN FUNCȚIE DE PREZENȚA
ANTICORPILOR ANTI SARS-COV-2 IgG QUANTI SPIKE
Prof. Dr. Ninel REVENCO, Prof. Dr. Lucia ANDRIEȘ, Dr. Șt. Med. Elena DOLAPCIU, Dr. Șt. Med. Ala
Jivalcovschi, Dr. Rodica EREMCIUC, Dr. Anna COEVA, Elena Nedealcova, Iuliana PRISNEAC, Corina
CEBOTARI
Introducere: Copiii și adolescenții prezintă o gamă variată de manifestări clinice ale infecției cu COVID-19. Studiile recente
au arătat că răspunsul imun la formele asimptomatice și/sau ușoare de COVID-19 sunt similare între adulți și copii.
Răspunsul imun în cazul infecției COVID-19 la copii rămâne a fi în curs de investigare.
Scopul studiului: a determina asocierea prezentării clinice a bolii cu dezvoltarea de anticorpi Anti SARS-CoV-2 IgG
Quanti Spike la copii spitalizați cu infecția Covid-19.
Materiale și metode: S-a realizat un studiu observațional transversal în Unitatea de Pediatrie Covid din Chișinău; a inclus
47 de pacienți sub 18 ani cu RT-PCR pozitiv pentru COVID-19. Au fost determinate particularitățile clinice a bolii și s-a
dozat nivelul anticorpilor anti SARS-CoV-2 IgG, Bau/ml. S-a considerat rezultat pozitiv, când concentrația anticorpilor anti
SARS-CoV-2 IgG a fost peste 10,0 Bau/ml.
Rezultate: Vârsta medie a copiilor incluși în studiu a fost de 6,53 ±0,98 ani, dintre acestea 59,57% erau fete, iar 40,43%
băieți. Din toate cazurile, 2% au prezentat forme ușoare, 60% de cazuri -forme moderate, 38% de cazuri au fost severe
fără diferențe între copii cu și fără anticorpi. Din copii investigați, în 64% cazuri nu au fost determinați anticorpi anti SARSCoV-2 IgG, 17 copii (36%) au prezentat anticorpi. Clinic cel mai frecvent semn clinic a fost tusea (77%), urmată de febra
(60%), fatigabilitate (53%), cefalee (32%), simptome nazale (28%), odinofagie (21%), voma (13%) si diaree (11%); fără
diferențe în grupul de copii cu și fără anticorpi. Dispnea s-a înregistrat în 38% cazuri, din ei la 33% copii fără anticorpi și
53% copii cu anticorpi. Coinfecții au fost confirmate la 25 de copii (53%), fără diferențe între cele două loturi. Patologii
cronice s-au depistat în 25% cazuri, fiind mai frecvent înregistrate la copii cu anticorpi pozitivi (41% cazuri) în comparație
cu cei fără anticorpi (17% cazuri). Din lotul general de studiu 74% au fost diagnosticați cu pneumonie. În subgrupul copiilor
cu anticorpi negativi 70% cazuri au fost înregistrate cu pneumonie, față de 82% în subgrupul copiilor cu anticorpi pozitivi.
Concluzii: Manifestările clinice ale copiilor cu COVID-19 sunt prezentate în cele mai multe cazuri de semne respiratorii
și febră, fiind urmate de manifestări gastro-intestinale. In pofida faptului, ca conform severitatii maladiei, toti din ambele
grupe s-au repartizat egal, cei cu anticorpi pozitivi au manifestat radiologic mai frecvent pneumonie si clinic dispnee.
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“ORA DE AUR” A NOU-NĂSCUTULUI PREMATUR EXTREM - IMPACTUL ASUPRA
EVOLUȚIEI VIITORULUI SUGAR
Sl. Dr. Ioana ROȘCA, As.Univ. Dr. Andreea Teodora CONSTANTIN, Dr. Alina TURENSCHI
Rezumat: Numărul nou-născuților cu risc care ajung să fie externați din secția de terapie intensivă înregistrează o
continuă creștere datorită îmbunătățirii tehnicilor medicale și acumulării de experiență în domeniu. În aceste condiții se fac
eforturi, pe plan național și internațional, pentru elaborarea unui standard de urmărire (follow-up) a nou-născuților cu risc,
externați la domiciliu. Programul de follow-up oferă posibilitatea de a standardiza practica în domeniu, furnizează date cu
privire la consecințele morbidității, tratamentelor și permite compararea diferitelor unități sau intervenții. Factorii etiologici
care stau la baza prematuritătii extreme sunt condițiile socioeconomice precare, vârstele extreme ale mamelor (minore
și vârste peste 35-40 ani) și creșterea numărului de feți obținuți prin fertilizare “in vitro”. Maternitatea “Prof.Dr.Panait
Sârbu” este primul centru de combatere a infertilității din țară (2000 fertilizări pe an) și tratează anual peste 100-120
nou-născuți prematuri cu greutatea sub 1000g la naștere. „Ora de aur” a prematurului are o importanță deosebită asupra
evoluției ulterioare a viitorului sugar, iar efortul echipei de neonatologie trebuie completat cu follow-up riguros și consulturi
interdisciplinare periodice pentru a scădea morbiditatea și mortalitatea fostului prematur în primii 2 ani de viață. O dată
ce prematurul reușește să depășească complicațiile acute și părăsește terapia intensivă, trebuie să luăm în considerare
complicațiile cronice ale prematurităţii care pot afecta toate aparatele și sistemele.
Cuvinte-cheie: prematuritate extremă, „ora de aur” , follow-up, complicații cronice

DE VORBĂ CU ADOLESCENȚII DESPRE SEX
Dr. Carmen-Raluca GHIONARU, medic primar MF1,2 							
CMI Dr. Ghionaru Carmen-Raluca, București, România
Membru AREPMF

1

2

Sexualitatea adolescenților reprezintă, încă, în România un subiect rar abordat în cadrul consultațiilor medicale. Discuția
cu privire la problemele legate de pubertate, orientare sexuală, normalitate, contact sexual, contracepție și protecție
împotriva bolilor cu transmitere sexuală sau violență în timpul actului sexual sunt încă destul de rare și evitate atât de către
adolescenți, cât și de aparținători și de personalul medical.
Adolescenții trebuie să învețe experimentând. În majoritatea țărilor europene, până la vârsta de 17 ani, 50% dintre fete și
băieți vor avea un prim contact sexual, cu potențiale consecințe. “Cercetările extensive au arătat că, indiferent de cât de
informat ar putea fi un clinician, dacă nu este capabil să aibă comunicare eficientă cu pacientul și cu familia lui, s-ar putea
să nu fie de ajutor.” (Institute for health care communication, 2011)
Caracteristici ale consultației, care pot asigura succesul comunicării cu adolescentul: atitudinea personalului: respectuos,
sustinator, cinstit, demn de incredere; comunicarea: claritatea informațiilor, ascultare activă; confidențialitatea, autonomia
și îngrijiri complete.
Succesul unei astfel de consultații se bazează, în primul rând, pe abilitățile de comunicator ale medicului, pe
capacitatea de a dezvolta o relație deschisă, lipsită de prejudecăți, în care să ofere răspunsuri clare la întrebările
pacientului. În același timp, medicul trebuie să fie atent la anxietatea adolescenților în ceea ce privește confidențialitatea
consultațiilor și să își adapteze modul în care oferă sprijin adolescenților care se confruntă cu situații neprevăzute, cum ar fi
o posibilă sarcină.
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DIETA – PARTE A PROFILAXIEI RAHITISMULUI CARENȚIAL
Dr. Ileana BRÎNZĂ1, Dr. Liliana CHIȚANU1									
medic primar MF, medic formator - Brăila

1

Ca MF cunoaștem metodele de profilaxie a rahitismului carențial, dispunem de diverse suplimente de vitamină D și calciu
și le recomandăm susținut.
Dar nu uităm de dietă!
Lista surselor alimentare de vitamin D, de calciu și fosfor reprezintă o resursă informațională importantă în activitatea de
consiliere a micilor pacienți și a părinților lor.
Dieta adecvată fiecărei vârste contribuie, și ea, la evitarea apariției consecințelor pe termen lung a rahitismului carențial!.

VACCINAREA ANTIGRIPALĂ ÎN PANDEMIE
Dr. Liliana-Elena CHIȚANU										
medic primar MF, medic formator - Brăila
Gripa se răspândește rapid în rândul copiilor și în familii / colectivități.
Infecția cu virusurile gripale apare mai ales în sezonul rece de toamnă-primavară, afectând în mod diferit populația,
infecțiozitatea depinzând de subtulpinile de virus circulante în acel an, dar și de rata de vaccinare a populației. Rata înaltă
de infectare în populatia generală, mortalitatea anuală și faptul că în fiecare sezon rece există această infecție, sunt
argumente pentru necesitatea vaccinării sezoniere.
În contextul pandemiei de COVID-19 pare mai important ca niciodată să ne vaccinăm antigripal. Semnele și simptomele
celor două boli sunt de multe ori atât de asemănătoare, încât diagnosticul diferențial este extrem de greu de făcut.
Îmbolnăvirea de gripă nu exclude infecția concomitentă cu noul coronavirus, iar despre asocierea celor două se știe
extrem de putin. Cu toate acestea, nu ne putem aștepta decât la forme și mai severe de boală, dacă ținem cont de faptul
că ambele viroze afectează mai frecvent persoanele încadrate deja într-o categorie de risc.

EXAMENUL CLINIC ȘI PARACLINIC ÎN PRACTICA MEDICULUI DE FAMILIE
NEFROLOGIE – FOLLOW UP
Dr. Ileana BRÎNZĂ												
medic primar MF, medic formator - Brăila
Adesea bolile renale debutează printr-o simptomatologie nefro-urinară frustă ori nespecifică, de aceea reperele
anamnestice sunt deosebit de importante ca și examenul fizic care nu este deloc facil, mai ales la vârste mici.
Diagnosticul de boală renală primară sau de afectare renală în contextul unei afecțiuni sistemice nu este ușor și nu exstă
un tipar de urmat pentru toată patologia.
M-am oprit asupra acelor situații mai frecvent întâlnite în practica medicului de famile.
1. Enurezisul.
2. Hematuria
- elementele de difernțiere în cadrul hematuriei glomerulare și non-glomerulare,
- cauzele unei false hematurii.
3. ITU.
- tabloul clinic al copilului pâna la 3 ani,
- criterii clinice și paraclinice în infecțiile de tract urinar joase și înalte,
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- recoltarea urinii,
Monitorizare.
4. Glomerulonefrită / Sindrom nefrotic
5. HTA
- indicații pentru măsurarea TA la copilul sub 3 ani
- reguli de măsurare a TA
Nefroblastom (Tumora Wilms) deși nu face parte din patologia frecvent înâlnită de MF, ocupă locul 4 în structura tumorilor
maligne la copii, fiind cea mai răspîndită tumoare malignă a tractului urinar la copii..

DE LA MODELE DE SOMN LA SOLUȚII PENTRU UN SOMN SĂNĂTOS
Dr. Ileana BRÎNZĂ1, Dr. Liliana CHIȚANU1									
medic primar MF, medic formator - Brăila

1

Modelele de somn depind de următorii factori: vârstă, tiparul circadian, raportul dintre starea de veghe și starea de somn,
rutina somnului (comportamentele dinainte de culcare), stresul, condițiile de mediu – lumină și temperatură.
La copii, consolidarea somnului pe parcursul nopții este considerată ca fiind o achiziție majora de dezvoltare.
Ca MF este important să ne consiliem pacienții, mici și mari, la identificarea tiparul circadian pentru ași optimiza programul
de învățat și de muncă. De asemeni, identificarea semnelor deficitului de somn ne vor permite să găsim soluții adecvate,
personalizate micilor nostril pacienți.

ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR ÎN CAZ DE ȘOC ANAFILACTIC
As. Univ. Dr. Liliana BARBACARIU 									
UMF Grigore T. Popa, Iași
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COPILUL ALERGIC O PROVOCARE PENTRU MEDICUL DE FAMILIE
As. Univ. Dr. Carmen Liliana BARBACARIU, Dr. Stela GOȚIA
UMF Grigore T. Popa, Iași
Prevalenţa bolilor alergice este în continuă creştere la nivel mondial. Conform datelor publicate de către Societatea
Română de Alergologie și Imunologie Clinică, aproximativ 8 milioane de români sunt diagnosticați cu o patologie alergică.
Cele mai multe afecţiuni alergice sunt boli cronice care prin complexitatea şi severitatea lor au impact negativ asupra
calităţii vieţii pacientului.
Prevenția alergiei este un deziderat dificil de atins. Cunoașterea unor factori de risc care acționează din perioada
preconceptuală poate permite intervenții cu beneficii în apariția și evoluția bolii alergice la copil.
Medicul de familie poate și trebuie să se implice în: depistarea și monitorizarea gravidelor cu risc de a naște un copil
alergic, preluarea nou-născutului cu risc de alergie și aplicarea unor măsuri individualizate de puericultură.
Printre măsurile preventive sunt benefice: alimentația sănătoasă, variată a gravidei și a femeii care alăptează, fără
restricționarea alergenilor în dietă, administrarea vitaminei D (prevenția carenței), nașterea naturală, evitarea expunerii la
toxice și poluanți. Postnatal sunt benefice următoarele măsuri preventive: încurajarea alăptării încă din primele ore după
naștere (beneficiile colostrului), continuarea alăptării cât de mult posibil, supravegherea alimentației complementare
(recomandări în concordanță cu ghidurile actuale), îngrijirea tegumentului, profilaxia diverselor expuneri la triggeri ai
alergiei, profilaxia carențelor, vaccinări. În ceea ce privește prevenirea alergiilor alimentare, paradigma actuală trece de
la evitare la expunere controlată, prin acumularea a tot mai multe dovezi care susțin introducerea timpurie a alimentelor
potențial alergenice pentru a ajuta la dezvoltarea toleranței orale.
Recunoașterea debutului precoce a manifestărilor alergice (cutanate, digestive, respiratorii), precizarea diagnosticului,
alcătuirea și aplicarea unui plan terapeutic, implică intervenția unei echipe multidisciplinare în care medicul de familie
ocupă un loc important. Implicarea activă a medicului de familie în educația susținută a părinților pentru a obține aderență
la tratamentul specific fiecărui copil cu boală alergică influențează pozitiv prognosticul și evoluția bolii alergice la copilul
mic.
Cuvinte cheie: boala alergică, copil, medic de familie.

Șocul anafilactic este o reacţie de hipersensibilitate imediată care se instalează brutal, ca răspuns la contactul cu
un alergen. Manifestările pot fi ușoare la debut, nespecifice: cutanate (urticarie până la edem Quincke), tulburări
gastrointestinale (greață, vărsături, diaree), dificultăți respiratorii (stridor, wheezing) și progresează rapid până la șoc
(prăbușire hemodinamică și insuficiență respiratorie), în 10-20 de minute, în funcție de concentrația alergenului și de
sensibilizarea pacientului.
Anafilaxia este o urgență medicală majoră care impune diagnostic rapid și intervenție terapeutică promptă pentru a
salva viața pacientului. Drogul de elecție este adrenalina (1:1000) administrată intramuscular, în regiunea antero-externă
a coapsei. Se va asigura permeabilitatea căilor respiratorii, o linie venoasă și se vor efectua manevre de resuscitare
cardiorespiratorie atunci când sunt necesare.
Apelarea serviciului de urgență se impune în momentul diagnosticului, supravegherea 4-6 ore în condiții de spital fiind
necesară datorită posibilității evoluției bifazice a reacțiilor anafilactice.
Cuvinte cheie: anafilaxie, copil, primul ajutor.
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PROVOCĂRI DE DIAGNOSTIC ÎNTR-UN CAZ DE CONVULSII CU DEBUT
NEONATAL

ACOPERIREA VACCINALĂ LA COPII ÎN PERIOADE DE RISC EPIDEMIOLOGIC
MAJOR

Carmen Liliana BARBACARIU, Otilia NOVAC, Antoneta PETROAIE, Ana Maria SLĂNINĂ, Agnes
BACUȘCĂ, Mihaela MANOLE, Adriana COSMESCU 								

Dr. Valeria Herdea, MD., Ph. D stud., Dr. Raluca Ghionaru, Prof. Univ. Dr. Smaranda Diaconescu,
Prof. Univ. Dr. Eugene Leibowitz, Dr. Emiliana Costiug, Dr. Liliana Barbacariu, Dr. Crenguța Lanbă,
Dr. Carmen Mirăuță, Dr. Petruța Tarciuc, Dr. Egri Eduard, Dr. Claudia Pop, Dr. Laura Comnea,
Dr. Simona Cioc, Dr. Ileana Brînză
			 							

UMF GR. T. POPA Iași
Convulsiile neonatale reprezintă un segment important din patologia nou născutului fiind deseori primul simptom
al suferinţei neurologice. Diagnosticul este de multe ori dificil datorită aspectului lor frecvent frust, atipic, în relație cu
imaturitatea anatomică și fiziologică corticală.
Prezentăm cazul unei fetițe în vârstă de 9 luni născută la termen, AGA, prin cezariană, din sarcină monitorizată, fără
suferință fetală, care a manifestat în ziua a 3-a de viață crize convulsive cu aspect de clonii hemicorp stâng, însoțite de
cianoză. Evaluarea inițială a exclus cauzele metabolice, ereditare, dezechilibre electrolitice, hemoragia intracraniană,
sindromul hipoxic-ischemic, infecții congenitale sau dobândite, expunerea la toxice. Crizele paroxistice s-au remis sub
tratament cu fenobarbital și s-a recomandat sistarea tratamentului anticonvulsivant după 7 zile de la externarea din
maternitate. Evoluția a fost favorabilă timp de două săptămâni când părinții au remarcat apariția unor crize paroxistice
în relație cu alimentația, cu durata sub 1 minut, remise spontan, manifestate prin cianoză, clonii ale membrelor cu
perioadă de areactivitate, regurgitație și eructație urmată de somnolență. Deoarece nu s-au depistat anomalii clinice sau
neurologice crizele a fost interpretate drept simptome ale unui reflux gastro-esofagian și s-a indicat terapie specifică.
Recurența crizelor (10 - 15 pe zi) a impus reevaluarea în clinica de neurologie pentru extinderea investigațiilor (IRM,
screening metabolic extins, EEG seriat), ridicându-se suspiciunea etiologiei genetice sau a unei disfuncții mitocondriale.
Deși, în acest caz sindromul convulsivant s-a dovedit a fi o condiție benignă, până la definitivarea diagnosticului atât
copilul, cât și familia acestuia au fost supuși stresului legat de investigații și teama de necunoscut sub impactul cărora
copilul a ratat șansa de a fi alăptat natural.
Monitorizarea pacienților cu sindrom convulsivant poate fi o provocare pentru medicul de familie care trebuie urmărească
dezvoltarea fizică și achizițiile neuropsihice ale sugarului, să evalueze eficiența terapiei, să identifice posibile complicații
ale medicației, să decidă și să își asume administrarea vaccinurilor în deplină siguranță pentru copil. Comunicarea de
calitate cu familia copilului și colaborarea medicului de familie cu specialistul neonatolog, cu pediatrul și cu specialistul
neurolog sunt esențiale pentru evoluția favorabilă a pacienților.
Cuvinte cheie: convulsii, neonatale, benigne

Premise: Potrivit OMS, controlul bolilor infecțioase poate fi realizat dacă acoperirea vaccinală (VC) depășește 95%. În
ultimii ani a existat o tendință de scădere a VC care ar putea duce la reapariția bolilor infecțioase.
Scop: Studiul analizează determinanții AV la copii cu vârsta cuprinsă între 0-1 an, monitorizați în două perioade
epidemiologice cu risc crescut.
Metode: Am ales să facem un studiu de cohortă observațional retrospectiv în care au fost urmărite datele privind
vaccinarea copiilor sub 1 an în perioada 2019.01-2019.06 (epidemia de rujeolă) și 2020.01-2020.06 (pandemia
COVID-19). Au fost selectați 2.850 copii din 2019 și 2.823 copii din 2020, au fost evaluate datele privind rezultatele
imunizării și factorii determinanți ai deciziilor părinților cu privire la vaccinare.
Rezultate: În perioada 2019-2020, AC a urmat o tendință de scădere. Pentru fiecare tip de vaccin inclus în Programul
Național de Imunizare, cele mai afectate grupe de vârstă au fost sugarii de 9-12 luni în ambii ani (p<0,05) cu o reducere
semnificativă a AC în 2020 față de 2019. Părinții ezitanti față de actul vaccinal- 2019 - 25%, 2020- 35%, refuzul
vaccinării-7%- 2019, 10%- 2020, teama privind efectele secundare ale vaccinurilor, infodemia, campaniile anti-vaxers
sunt în fruntea factorilor determinanți ai deciziilor părinților privind vaccinarea sugarilor.
Concluzie: AC mult redusă în anii de epidemie și pandemie poate pune bazele reapariției bolilor infecțioase severe. Sunt
necesare campanii educaționale de conștientizare permanentă în rândul populației cu privire la riscul bolilor infecțioase,
întărirea asistenței medicale primare. Pentru a fi eficient managementul medical al imunizării trebuie să se poata baza, pe
existența unei legislații naționale de reglementare corecte, ferme, asumate de către decidenți.

WHEEZING RECURENT LA COPIL
As. Univ. Dr. Claudia-Felicia POP 									
Disciplina Nursing, UMF Iuliu-Hațieganu, Cluj Napoca

PĂRINȚII ȘI AUTOMEDICAȚIA
Dr. Petruța Tarciuc, Prof. Dr. Smaranda Diaconescu
			 							
Automedicația reprezintă administrarea medicamentelor copiilor de către persoanele care ii au in grijă fară evaluare
medicală. In rândul populației pediatrice studiile evidențiază o prevalențtă care variază intre 25,2% si 96%. Date
referitoare la automedicația copiilor de către părinți sau automedicația adolescenților sunt rare în România. Puținele studii
existente raportează date regionale, abordează diferite grupe de vârstă. Publicitatea defectuoasă, gradul de educație
al părinților, nivelul socio-economic al acestora, accesul la serviciile de sănătate influențează negativ acest fenomen.
Automedicația nejustificată determină reactii adverse, uneori severe, Implementarea unor măsuri educționale care vizează
comunitațile de părinti sunt esențiale in țara noastră.
Cuvinte cheie: copii, automedicație, riscuri.

În practica de zi cu zi a medicului de familie infecțiile acute de căi respiratorii superioare și inferioare la copilul mic se
regăsesc într-un procent destul de mare mai ales în sezonul rece. Printre aceste infecții regăsim adesea manifestări
clinice care se încadrează ca și wheezing acut sau recurent. Aproximativ 20% dintre sugari și 50% dintre copiii cu vârsta
sub 6 ani, pot avea cel puțin un episod de wheezing. Printre cauze de wheezing acut regăsim astmul bronșic, alergiile,
infecțiile cailor respiratorii superioare (crup, laringita) sau inferioare (bronșiolita, bronșita, pneumonia acută), aspirația de
corp străin în căile respiratorii. Mai puțin de 15% dintre copiii care au wheezing vor dezvolta în timp astm bronșic. Sunt
descrise anumite profiluri genetice care se corelează cu riscul de recurență pentru wheezing și evoluția spre astm bronșic.
Diagnosticul de wheezing recurent se bazează pe datele obținute la anamneză și examenul clinic, fiind un diagnostic
de sindrom. Anamneza (modul de debut, condiții de apariție, factori precipitanți, semne si simptome de acompaniament,
antecedente personale si heredocolaterale de atopie) și examenul clinic pe aparate si sisteme (inclusiv temperatura,
frecvența respiratorie, pulsoximetrie) trebuie să fie orientată astfel încât să putem identifica etiologia obstrucției de căi
respiratorii. Din punct de vedere clinic wheezingul este un sunet continuu, șuierător perceput de la distanța, cel mai
frecvent în timpul expirului. In cabinetul medicului de familie putem face clinic un diagnostic diferențial pentru principalele
etiologii de wheezing acut, evalua necesitatea internării sau posibilitatea de tratament la domiciliu. Este utilă pulsoximetria
pentru stabilirea gradului de insuficiența respiratorie și dacă avem posibilitatea efectuarea de hemoleucogramă cu formulă
leucocitară completă, proteina C reactivă, VSH (ne orientează spre etiologia virală/bacteriană a infecției respiratorii),
radiografie pulmonară (confirmă diagnosticul de pneumonie acută). Conduita terapeutică în cabinetul medicului de familie
depind de etiologia și gradul de severitate al episodului de wheezing (antitermice, bronhodilatatoare, corticosteroizi,
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oxigenoterapie). Pentru a stabili un diagnostic de boală este necesară supravegherea copilului în timpul episodului acut,
evaluarea clinică la fiecare episod de infecție respiratorie și colaborarea cu medicul pediatru pneumolog pentru a continua
investigațiile și explorările diagnostice mai avansate.

ALIMENTAȚIA COMPLEMENTARĂ LA SUGAR ȘI COPILUL MIC – ACTUALITĂȚI ȘI
CONDUITĂ

Prezentarea va conține discuții pe tema unui caz clinic urmărit in activitatea de medic de familie.

As. Univ. Dr. Claudia-Felicia POP 									

Cuvinte cheie: wheezing acut, recurent, anamneza, examen clinic, conduita terapeutică

Disciplina Nursing, UMF Iuliu-Hațieganu, Cluj Napoca

ROLUL ASISTENTULUI MEDICAL DIN MEDICINA PRIMARĂ- PREZENT ȘI VIITOR
Asist. Univ. Dr. Doina Carmen MAZILU 									
Preşedinte OAMGMAMR Filiala Bucureşti
Începînd cu anul 2020, lumea noastră s-a schimbat pentru totdeauna. Puține evenimente au afectat viețile atâtor
oameni la un moment dat așa cum a făcut-o pandemia de COVID-19. Se anunțată transformări pe atât de multe fronturi,
noi moduri de lucru, evoluția tehnologiei, o nouă perspectivă asupra a ceea ce este cu adevărat important pentru noi –
sănătatea, prietenii și familia.
Sistemul de sănătate trece prin schimbări rapide, care pun un nou accent asupra sănătății populației, calitatea îngrijirii
și valoarea serviciilor furnizate. Aceste schimbările prezintă atât oportunități, cât și provocări pentru asistenții medicali
care reprezintă cea mai numeroasă forța de muncă din sănătate. Ținând cont de număr, vor juca fără îndoială, un rol
semnificativ în această transformare și vor fi ei înșiși transformați în acest proces.
La nivel global se pune accent pe responsabilitatea pentru sănătatea populației și plasează asistenții medicali în roluri
noi care abordează nevoile de sănătate ale unei populații îmbătrânite (speranța de viață a crescut la peste 74 de ani) cu
afecțiuni cronice multiple, în contextul creșterii accelerate de servicii de îngrijire a sănătății oferite în comunitate. Se va
pune tot mai mult accent pe serviciile de prevenție, educație pentru sănătate și de promovare a sănătății la toate vârstele.
Pentru a asigura un sistem incluziv în care este posibil accesul facil la servicii de sănătate sigure și de calitate, asistenții
medicali vor trebui să- și aplice în mod consecvent abilitățile profesionale asociate cu o învățare continuă, să asigure o
coordonare a îngrijirii și îngrijire tranzitorie; să optimizeze îngrijirea prin utilizarea de date și dovezi de bună practică, să
utilizeze colaborarea interprofesională și să se angajeze activ în îmbunătățirea performanței profesionale și imbunătățirea
rezultatelor obținute de pacienți.
Există acum o oportunitate importantă de a îndrepta atenția și resursele asupra formării profesioniștilor dar și asupra
reproiectarii sistemului de sănătate pentru a sprijini practica asistenților medicali în noi roluri de îngrijire a sănătății în
concordanță cu abilitățile și competențele acestora.

IMPLEMENTAREA CELOR MAI BUNE PRACTICI DE ÎNGRIJIRI DE SĂNĂTATE
SPECIFICE MAMEI ȘI COPILULUI: STRATEGII, BARIERE ȘI FACILITATORI
Moașă Daniela STAN
Vice-preşedinte OAMGMAMR Filiala Bucureşti
Patologiile asociate sarcinilor la vârste extreme reprezintă potențiale implicații clinice semnificative atât asupra stării de
sănătate a mamei cât și asupra fătului. Identificarea celor mai frecvente patologii asocitate sarcinilor la vârste extreme
reprezintă un prim pas în dezvoltarea și adaptarea protocoalelor de acordare a îngrijirilor de sănătate acordate de moașe
și asistenți medicali pacientelor în perioada prenatală, intrapartum și postpartum, având în vedere principalii factori de
risc legați de vârstă. Moașele și asistenții medicali sunt profesioniștii cu cea mai adecvată pregătire și poziție în cadrul
sistemelor de sănatate care pot disemina informațiile necesare pentru a preveni sarcinile nedorite sau pentru a identifica
semnele precoce ale celor mai frecvente complicații care pot surveni la o sarcină survenită la vârsta extremă. Una dintre
atribuțiile de bază a moașelor și asistenților medicali este educația pemtru sănătate și asigurarea unei bune informări şi
consilierea în materie de planificare familială și facilitarea acţiunilor pentru protejarea sănătăţii în grupuri considerate cu
risc.

Alimentația complementară reprezintă introducerea în alimentația sugarului a unor alimente noi, de consistență solidă
sau lichidă, în paralel cu alăptarea și/sau formula de lapte. Introducerea alimentelor complementare nu presupune
renunțarea la alăptare. În anul 2017 a fost publicat un document de poziție a Comitetului de Nutriție al Societății
Europene de Gastroenterologie, Hepatologie și Nutriție Pediatrică (ESPGHAN), document care aduce clarificări privind
momentul inițierii alimentației complementare, aspecte legate de boala celiacă și diversificare, precum și aspecte legate
de alimentația complementară și alergii. Alimentația complementară a suferit periodic modificări, în funcție de dovezile
științifice acumulate în ultimii ani. Ținând cont de recomandările societăților ESPGHAN, Organizația Mondială a Sănătății,
Asociația Americană de Pediatrie și de faptul că fiecare sugar are un ritm propriu de dezvoltare vârsta la care se inițiază
alimentația complementară este nu mai repede de 4 luni (17 săptămâni de viață) și nu mai târziu de 6 luni (26 săptămâni
de viață). Diversificarea alimentației este necesară la un moment dat deoarece laptele matern/formulele de lapte nu mai
asigură nevoile energetice și nutritive ale sugarului care cresc odată cu vârsta și cu noile performanțe motorii și psihice.
Alegerea primului aliment de diversificare se individualizează în funcție de particularitațile de dezvoltare ale sugarului,
starea de nutriție a sugarului și momentul inițierii diversificării. Suplimentul de lichide va fi reprezentat de lichide
neindulcite (apa fiarta si racita, ceai), oferit cu lingurita sau cănița și nu cu biberonul. Nu se recomandă a se administra
sucuri de fructe, sarea și zaharul pentru modificarea gustului alimentelor sub varsta de 12 luni. Laptele de vacă este o
sursă săracă de fier și aduce un aport prea mare de proteine și energie. Nu este recomandat ca si băutura în primul an de
viață. Glutenul este recomandat a fi introdus oricând între 4 și 12 luni de viață. Se începe cu cantități mici și se mărește
cantitatea lent pentru a testa toleranța individuală. În ceea ce privește introducerea alimentelor cu risc alergic amânarea
introducerii în alimentație a acestora ar reprezenta un factor de risc pentru instalarea alergiilor alimentare și a dermatitei
atopice.
După vârsta de 12 luni sugarul devine junior dar nu trebuie considerat un adult în miniatură, el are incă propriile nevoi si
se mentin incă doua mese de lapte si trei mese complet diversificate. Hidratarea se face cu apă oferită din cană și nu cu
sucuri de fructe. Sunt necesare gusturi, forme și ingrediente tot mai complexe pentru a satisface curiozitatea copilului
prin rețete tot mai elaborate. Se pun bazele unei alimentații sănatoase, variate si echilibrate. La copilul mic recomandăm
să fie utilizată farfuria alimentaţiei sănătoase (The Healthy Eating Plate) şi piramida alimentaţiei sănătoase ( Healthy
Eating Pyramid), instrumente utile în stabilirea unei alimentaţii echilibrate. Este recomandat ca familia să asigure 3 mese
principale și două gustări. Să nu uităm că este foarte important consumul pe parcursul unei zile de alimente din toate
grupele şi subgrupele alimentare pentru a asigura o cat mai mare diversitate dar și menținerea unei proportionalități între
aceste grupe alimentare. Se recomandă alegerea unor alimente cu un aport scăzut de grăsimi săturate (unt, untură,
carne grasă) și consumul moderat al unor produse alimentare precum cele procesate, glucide, sare, sucuri de fructe. O
alimentaţie echilibrată, suficientă dar fără exces caloric, din care să nu lipsească micul dejun şi activitatea fizică regulată
sunt esenţiale pentru sănătatea, creşterea și dezvoltarea optimă a copiilor.
Autodiversificarea, o tendință actuală în alimentația complementară este posibilă, dar trebuie familia să supravegheze cu
atenție gama de alimente preferate de sugar și să completeze cu cele pe care acesta le evită pentru a asigura o diversitate
cât mai mare. În ceea ce privește alimentația vegană/vegetariană ea trebuie evitată la sugar și copil deoarece duce la
carențe semnificative de vitamine, minerale și fier cu impact semnificativ în dezvoltarea neurologică și psihică a copilului.
În concluzie, alimentația complementară reprezintă un moment crucial în dezvoltarea ulterioară a copilului, motiv pentru
care echipa medicală are un rol foarte important în consilierea familiei privind momentul optim pentru inițierea acesteia.
Cuvinte cheie: alimentație complementară, gluten, alergie, autodiversificare, copil mic
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REPERE GENERALE ÎN ANTIBIOTERAPIE
Dr. Ileana BRÎNZĂ			

									

medic primar MF, medic formator, Brăila
Principii generale în recomandarea și utilizarea corectă a antibioticelor
1) Antibiograma reprezintă standardul de aur în alegerea antibioticului!
2) Tratamentul antibiotic se instituie când infecția bacteriană este susținută de argumentele clinico – biologice sau
constituie o urgență pentru prognosticul bolnavului.
√ Antibioticoterapia „de acoperire; de rutină; de teamă” crește riscul dezvoltări rezistenței antimicrobiene!

Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie

4) Vârstnicii cu vârsta peste 65 de ani
5) Persoane rezidente în instituții de ocrotire socială și personalul de îngrijire
6) Personalul medico-sanitar.

VACCINAREA HPV – DE LA CATAGRAFIE LA VACCINARE
Dr. Liliana-Elena CHIȚANU
medic primar MF, medic formator

			 							
Cancerul de col uterin este al patrulea cel mai frecvent cancer la femei, afectând, în peste jumătate din cazuri, vârstele
tinere. În România, cancerul de col uterin este pe locul 3 ca incidență a cazurilor nou diagnosticate (GLOBOCAN, 2020).

√ Febră nu este egal Infecție!
√ Febra nu se tratează cu ATB
3) Prescriere empirică dar inteligentă! Se alege antibioticul cu activitate comparabilă, care pătrunde şi realizează
concentraţii active la locul infecţiei, are toxicitate redusă și afectează cel mai puțin flora bacteriană intestinală.
4) Prescriere adecvată ca doză, ritm, durată, cale de administrare.
Adaptarea prescrieri la vârsta și eventualele co-morbidități ale pacientului!
Adaptarea prescrieri în sarcină!
5) Tratamentul antibiotic se evaluează după 3-5 zile de la instituire.
6) Recomandări conforme cu unele elemente de farmacocinetică, farmacodinamie sau biodisponibilitate pot modifica
rezultatul terapeutic. Ex: - alimentele influențează negativ absorbția (ampicilina administrată pe stomacul plin îi scade
absorbția cu 30%), - băuturile acide, vinul – influențează stabilitatea unor medicamente instabile la pH acid (ampicilina,
oxacilina).
7) Complianța pacientului la tratamentul antibiotic influențeaza major rezultatul acestuia!

Cu aproximativ 100 de genotipuri oncogene și non-oncogene, Human Papilloma Virus este responsabil de un mare
număr de afecțiuni benigne (veruci) și maligne, Harald zur Hausen demonstrând legătura de cauzalitate între cancerul
cervical și tulpinile oncogene de HPV.
Nu exită tratament etiologic pentru afecțiunile determinate de HPV, ceea ce constituie, pe lângă datele epidemiologice,
încă un argument pentru profilaxie. Profilaxia primară prin vaccinarea HPV și-a dovedit eficiența și se recomandă
adolescenților înainte de începerea vieții sexuale. În România vaccinarea HPV se face gratuit în Programul Național de
Imunizare, extins din 2021 până la 18 ani.

FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ DETERMINAREA VALORII
PULSOXIMETRULUI (SAT O2) LA PACIENTUL PEDIATRIC
As. Univ. Dr. Alina-Petronela COBLIȘAN1, Claudia-Felicia POP1
Catedra Mama și Copilul, Disciplina Nursing, Facultatea de Medicină, UMF Cluj-Napoca

1

GRIPA – O PERMANENTĂ ACTUALITATE SEZONIERĂ
Farm. Smărăndița ȘTEFAN			

							

Gripa este o boală infecțioasă, sezonieră, cu un potential epidemic crescut, produsă de virusurile gripale-virusuri ARN din
familia Orthomixoviridae - care conține 4 genuri (tipuri): A, B, C și D.
Importanța vaccinării gripale
Este imunogen pentru un sezon, din cauza - scăderii titrurilor de anticorpi induse de vaccine, - mutaţiilor antigenice de
circulaţie a virusurilor gripale.
Eficacitatea vaccinului gripal variază în funcţie de - similitudinea tulpinilor vaccinale cu tulpinile circulante, - vârsta şi
starea de sănătate a beneficiarului.
Vaccinurile protejază până la 90% dintre persoanele vaccinate sănătoase sub 65 de ani şi numai 30%-40% dintre
persoanele ≥ 65 de ani.
Deşi vaccinul nu este foarte eficient în prevenirea bolii clinice în rândul persoanelor în vârstă, este eficace în prevenirea
complicaţiilor şi deceselor.
Vaccinul este 50%-60% eficient în prevenirea spitalizării şi 80% eficient în prevenirea mortalitaţii.
Recomandări OMS - vaccinarea gripală
1) Gravide

			 							

Introducere: Pulsoximetria este o metodă non-invazivă, cu o acuratețe ridicată în ceea ce privește determinarea valorii
saturației oxigenului, dar care are limitele ei, iar aceste limite trebuie cunoscute pentru apariția artefactelor de rezultat.
Printre factorii care influențează acuratețea pulsoximetrului se enumără: mișcarea excesivă, indexul de perfuzie tisulară și
locul de elecție
Obiective studiului au fost: 1 Analizarea specificității și sensibilității pulsoximetrului în detectarea hipoxiei și a factorilor care
intervin în influențarea obținerii unui rezultat fiabil și 2. Investigarea indicelui de perfuzie tisulară cu ajutorul pulsoximetrului
în screening-ul patologiilor cardiace congenitale.
Material și metodă: Măsurarea Sat O2 a fost realizată prin intermediul pulsoximetrului pe pacienți cu vârstele cuprinse
între 0-18 ani din secțiile de neonatologie sau alte unități medicale pediatrice;
Rezultate: Artefactele de mișcare trebuie luate în considerare pentru îmbunătățirea actului medical în ceea ce privește
pulsoximetria;
Perfuzia scăzută tisulară influențează citirea SatO2, iar cu ajutorul indicelui de perfuzie și al pulsoximetrului se pot
diagnostica mai ușor și rapid patologiile cardiace congenitale ale nou-născuților;
Punctul de elecție al plasării senzorului pulsoximetrului nu are o importanță statistică considerabilă în ceea ce privește
membrele superioare și inferioare;
Cadrele medicale supuse chestionarului sunt de părere ca secțiile pe care lucrează necesită o suplimentare a
pulsoximetrelor iar 75% din asistenții medicali sunt de părere că au nevoie de training-uri suplimentare pentru
îmbunătățirea calității pulsoximetriei.

2) Persoanele cu boli cronice cardiace şi pulmonare, boli metabolice, boli renale, imunodeficienţe
3) Toate persoanele cu vârsta > 6 luni, mai ales cele cu afecţiuni cronice
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COMUNICĂRI ORALE
PETELE CAFÉ-AU-LAIT: NEUROFIBROMATOZA DE TIP 1 SAU SINDROM LEGIUS?
Dr. Florinela ROTARU1,2, Dr. Marlene SARMAN1,2, Dr. Diana EPURE1, Conf. Dr. Raluca TELEANU1,2
Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”								
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”

1

2

Introducere: Petele café-au-lait, definite ca fiind pete hiperpigmentare, pot marca anumite sindroame neurocutanate
cu substrat genetic printre care neurofibromatoza de tip I, cu o speranță de viață redusă față de populația generală sau
sindromul Legius, caracterizat de o evoluție favorabilă. Neurofibromatoza de tip 1 este o patologie autozomal dominantă
(mutație la nivelul genei NF1) cu multiple criterii de diagnostic dintre care menționăm petele cafe-au-lait și tumorile
multiple ale sistemului nervos central și periferic (neurofibroame).
Sindromul Legius este, de asemenea, o afecțiune cu transmitere autozomal dominantă (mutație la nivelul genei SPRED
1), cu pete cafe-au-lait, dar care nu cuprinde displaziile și tumorile ce apar în neurofibromatoză. Astfel, deosebirea celor
două patologii se poate realiza atât prin criteriile clinice și imagistice - neurofibroamele, nodulii Lisch și glioamele optice
sunt specifice neurofibromatozei și nu se regăsesc in Sindromul Legius - cât și prin investigații genetice.
Materiale si metode: Prezentăm cazurile a doi pacienți din Secția de Neurologie a Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor
Gomoiu”, ce au fost evaluați pentru suspiciunea de neurofibromatoză tip 1, în contextul prezenței petelor café-au-lait, în
care semnele clinice, investigațiile imagistice precum IRM-ul cerebral și colaborarea interdisciplinară au facilitat realizarea
unui diagnostic diferențial între cele două patologii și astfel stabilirea unui diagnostic corect.
Concluzii: Încă de la prima prezentare la medic, petele café-au-lait pot ridica suspiciunea de afectare neurocutanată,
mai ales dacă se regăsesc în număr mai mare de 6 și au dimensiuni de peste 5 mm în diametru. Totodată, accentuăm
faptul că prezența petelor hipercrome la copiii sanătoși este comună și aceste modificări nu sunt patognomonice
neurofibromatozei. Mai mult, apariția petelor hiperpigmentare și a efelidelor, ca semne izolate, pot fi prezente și în
patologii cu un prognostic bun precum sindromul Legius sau se pot dovedi a fi semne cutanate izolate care nu prezintă o
încadrare sindromică.
Semnalăm afectarea multiorganică a neurofibromatozei și rolul esențial al medicului de familie în echipa multidisciplinară
în orientarea precoce către diagnostic, urmărirea evoluției pacienților, precum și a celorlalți membri ai familiei.
Cuvinte cheie: neurofibromatoza, sindrom Legius, pete café-au-lait, autozomal dominant

IMPORTANȚA IMPLEMENTĂRII UNEI STRATEGII DE TRANZIȚIE A PACIENTULUI
CU BOALĂ CRONICĂ NEUROLOGICĂ: DE LA COPIL LA ADULT
Dr. Radu-Ștefan PERJOC1,2, Dr. Maria LUPU1,2, Dr. Oana Aurelia VLADÂCENCO1,2, Dr. Raluca Ioana TELEANU1,2
Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, Bucuresti, Secția Neurologie Pediatrică
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București

1

2

Introducere: Distrofia musculară progresivă (DM) este o boală genetică X-linkată, în care o mutația la nivelul genei
distrofinei determină o degenerare musculară evolutivă care, consecutiv, duce la apariția unei multitudini de comorbidități
(respiratorii, cardiace, ortopedice, psihiatrice etc.). În absența intervențiilor medicale decesul survine în jurul vârstei de 19
ani.

Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie

tranziție către medicina de adulți reprezintă o perioadă dificilă atât pentru pacient cât și pentru aparținători. Astfel,
pregătirea pacientului pentru tranziția către medicina de adulți este un proces de lungă durată care trebuie anticipat și
pregătit din timp sub îndrumarea unui medic care să o coordoneze. Studiul de față își propune să evalueze gradul de
pregătire pentru tranziție a pacienților cu distrofie musculară.
Materiale și metode: Prezentăm un studiu de tip descriptiv, transversal. În studiu au fost incluși pacienți diagnosticați
cu distrofie musculară, cu vârsta mai mare de 14 ani. Pacienții incluși în studiu au completat un chestionar de evaluare
a pregătirii pentru tranziție (TRAQ) și un chestionar sociodemografic. Chestionarul a fost tradus și validat conform
protocoalelor internaționale.
Concluzii: TRAQ (Transition Readiness Assessment Questionnaire) este un chestionar validat, centrat pe pacient care
evaluează capacitatea acestuia de a efectua programări, a-și administra medicația și a efectua alte demersuri necesare
tranziției la îngrijirea oferită adultului.
La acest moment, în România, nu se cunosc date clare despre procesul de tranziție al pacienților cu distrofie musculară
de la îngrijirea pediatrică spre cea de adult. De asemenea, nu există un protocol care să îndrume pacienții și echipele
medicale cu privire la acest demers. Este important de înțeles faptul că implementarea unei strategii de tranziție către
medicina de adulți poate aduce o îmbunătățire a calității vieții pacienților și a aparținătorilor acestora prin reducerea
anxietății cu privire la demersurile necesare.
Cuvinte cheie: Distrofie musculară, tranziție, TRAQ, calitatea vieții, anxietate

SINDROMUL BEBELUȘULUI SCUTURAT - PERICOLUL ASCUNS
Dr. Ruxandra POPEANGĂ1,2, Dr. Anca BĂLOI1,2, Dr. Eugenia ROZA, Dr. Raluca Ioana TELEANU1,2
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București, România						
Spitalul clinic de copii “Dr Victor Gomoiu” București, România

1

2

Introducere: Sindromul bebelușului scuturat (shaken baby syndrome) este o formă particulară de abuz fizic asupra
copilului care poate determina leziuni cerebrale traumatice. Shaken baby syndrome apare în urma imprimării unor forțe
de accelerație-decelarație asupra copilului, care deplasează creierul, provocând hemoragii subdurale, subarahnoidiene
sau retiniene, având consecințe de multe ori grave, fiind printre principalele cauze de deces și afectare neurologică pe
termen lung a sugarilor expuși abuzului fizic.
Materiale si metode: Prezentăm un caz al unui sugar evaluat în regim de urgență, în clinica de neurologie pediatrică a
Spitalului clinic de copii “Dr Victor Gomoiu”, pentru crize epileptice focale la care investigațiile paraclinice efectuate în
vederea stabilirii etiologiei au ridicat suspiciunea unui sindrom al bebelușului scuturat.
Evidențiem principalele semne de alarmă ce ridică suspiciunea unui abuz fizic asupra copilului și imporțanța unei atitudini
medicale prompte în vederea unui prognostic cât mai favorabil asupra calitații vieții și a dezvoltării copilului.
Concluzii: Este de subliniat importanța colaborării și a comunicării interdisciplinare în decelarea semnelor de abuz fizic
asupra copilului, precum și importanța informării familiei asupra riscurilor mișcărilor bruște la copilului cu vârstă sub 12
luni. Medicul de familie și pediatrul au o importanță deosebită întrucât sunt de regulă primii care evaluează sugarul și
îndrumă prompt aparținătorul către medicul specialist.
Cuvinte cheie: shaken baby syndrome, epilepsie, hemoragie retiniană, hemoragii intracraniene

În contextul evoluției înțelegerii bolii și a abordării acesteia într-o manieră multidisciplinară, la acest moment, există
consensuri internaționale cu privire la standardele de îngrijire și tratament, îmbunătățind, astfel, calitatea vieții și speranța
de viață a pacienților cu DM, ceea ce a dus la creșterea numărului de pacienți adulți.
Având în vedere multiplele comorbidități și necesitatea unei echipe multidisciplinare pentru îngrijirea pacientului această
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NOȚIUNEA DE „COPIL LENEȘ”, EXPRESIE A UNEI HIPOTONII SAU A UNEI
SLĂBICIUNI MUSCULARE

Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie

Concluzii: Deși cele mai frecvente cauze de hipostatură sunt cele familiale și întârzierea constituțională, este important să
nu trecem peste anumite detalii atât ale examenului clinic, cât și paraclinic. Scopul evaluării este de a identifica subgrupul
de copii cu cauze patologice și de a interveni cât mai rapid pentru a nu compromite talia adultă.

Dr. Alexandra OAIDA1; Dr. Gina FILIP2; Dr. Daniela VASILE1,3; Dr. Eugenia ROZA1,3; Dr. Raluca TELEANU1,3
Spitalul Clinic de Copii ‘’Dr. Victor Gomoiu ‘’, Secția Neurologie Pediatrică					
Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu”			
3
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carola Davila” București
1

2

Introducere: Hipotonia reprezintă scăderea tonusului muscular, respectiv rezistența scăzută la mobilizarea pasivă a
segmentelor și se regăsește atât în boli sistemice, cât și în boli neurologice, cu prognostic variabil, inclusiv sever. Este
important să diferențiem hipotonia de slăbiciunea musculară, care este definită prin scăderea forței musculare.
Material si Metodă: În această prezentare vom ilustra aspectul clinic, comparativ, al principalelor cauze de hipotonie la
sugar - centrală vs periferică, prin cazuri ale unor pacienti care au fost evaluați în Sectia de Neurologie a Spitalului Clinic
de Copii „Dr. Victor Gomoiu”. Vom evidenția importanța recunoașterii precoce a unui sindrom hipoton la sugar, cunoscut
fiind faptul că prin intervenție terapeutică precoce putem preveni sau încetini apariția unor afectări neurologice, uneori
ireversibile. Prin redirecționarea către medicul specialist și tratament adecvat scade morbiditatea si mortalitatea în rândul
pacienților cu probleme neurologice.
Concluzii: Hipotonia poate fi suspectată prin anamneză (istoricul privind evoluția sarcinii, existența suferinței perinatale) și
examen clinic general (atitudine – “floppy infant”, mișcări active diminuate, plâns stins, dificultate la supt și de alimentație)
și confirmată prin manevrele de tractiune, de suspensie axilara si ventrală si prin mișcări antigravitaționale.
Sugarii primesc, în general, recomandare de evaluare neurologică atunci când prezintă atitudinea “floppy” - mai
frecventă in patologiile de cauză centrală, dar și pentru lipsa achizițiilor motorii corespunzătoare vârstei ; uneori hipotonia
musculara poate fi semnul unei patologii neuromusculare, care frecvent are prognostic infaust . Din aceste considerente,
apreciem a fi esențială cunoașterea achizițiilor motorii pe etape de vârstă.
Cuvinte cheie: sugar, hipotonie, “floppy”, slăbiciune musculară

CAPCANĂ DE DIAGNOSTIC ÎNTR-UN CAZ DE NEUROINFECȚIE LA UN PACIENT
CU AFECTARE NEUROLOGICĂ CRONICĂ
Dr. Alina ROBU2 , Dr. Maria SENTEȘ2, As Univ. Dr. Eugenia ROZA1,3, Conf. Univ. Dr. Raluca Ioana TELEANU1,3
Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” 									
Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”				
3
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București
1

2

Introducere: Meningoencefalita reprezintă o afectare plurietiologică a sistemului nervos caracterizată prin inflamația
meningelui și a țesutului cerebral subiacent. Consecutiv, pot apărea retard neuro-psihic, deficite motorii si neurosenzoriale
sau epilepsie în până la 50 % din cazuri, uneori cu prognostic rezervat. Astfel, suspiciunea clinică trebuie să fie urmată
de un diagnostic rapid și precis, deoarece, meningitele, prin caracterul lor evolutiv sever, impun instituirea de urgență a
măsurilor terapeutice specifice. Manifestările clinice ale bolii sunt polimorfe, mai ales pe etape de vârstă, variind de la
simptomatologia tipică la copiii mari, până la manifestări clinice nespecifice la sugar și nou născut.
Material și metode: Prezentăm cazul unui copil în vârstă de 2 ani și 11 luni cu paralizie cerebrală și sechele ale
encefalopatiei hipoxic-ischemice perinatale, care a prezentat status epileptic inaugural și sindrom febril prelungit. Evoluția
a fost spre meningoencefalita cu sepsis, apoi suprainfecție fungică, cu evoluție ulterioară trenantă clinic și paraclinic.
Concluzii: Lucrarea scoate în evidență dificultățile de diagnostic ale unei neuroinfecții în contextul unei patologii
neurologice cronice, subliniind particularitățile de diagnostic rapid ale meningoencefalitei și rolul colaborării
interdisciplinare. Evidențiem importanța monitorizării unui astfel de pacient de către medicul de familie și de către medicul
pediatru și a evaluării inițiale a acestuia, astfel încât să poată fi îndrumat prompt către medicul specialist.
Cuvinte cheie: meningoencefalită, paralizie cerebrală, febră, status epileptic

SUBSTRATUL HIPOSTATURII
Dr. Simona CUȘA, Dr. Luiza VITAN

NUMĂRUL COPIILOR CU OBEZITATE A CRESCUT ÎN PANDEMIE. CE ESTE DE FĂCUT?

Spitalul Clinic CF2 București - Endocrinologie

Dr. Camelia BĂNUȚ

Introducere: Hipostatura se aplică oricui copil a cărui înalțime este sub -2 deviații standard față de media copiilor de
același sex și vârstă.
Cazuri clinice:
Fetiță în vârstă de 3 ani cu o greutate de 8kg și talie de 70cm, deviații standard -7.8, fenotip fără dismorfism, nanism
armonic, se prezintă în clinica noastră, unde se constată un deficit de GH cu reserve la stimulare foarte scazute. Se
instituie tratament cu Somatotropina, cu evoluție favorabilă, ajungând în decurs de 3 ani și jumătate la o talie de 112cm (
-1.25DS).
Fetiță în vârstă de 4 ani se prezintă pentru hipostatură, având o înălțime de 91cm și 11kg, -3.06DS. Clinic se evidențiază
ușoară asimetrie a membrelor inferioare, facies triunghiular, bărbie înaltă, inteligență normală, ușoară clinodactilie. Este
evaluată genetic cu un diagnostic de deficit de GH si sindrom Russel-Silver. Se instituie tratament cu Somatotropina, cu
evoluție favorabilă, ajungând în decurs de 5 ani la o talie de 126.5cm cu -1.12DS.

Spitalul Clinic Militar de Urgență “Dr. Constantin Papilian” Cluj Napoca
Prevalența obezității infantile a crescut progresiv pe tot globul în ultimele decenii.
Lucrurile s-au complicat foarte mult în timpul pandemiei cu SARS-CoV-2. Copiii și-au schimbat brusc stilul de viață: au
petrecut un timp mai lung în locuințe, au mâncat poate mai mult și au devenit mai sedentari.
Problema reprezentată de obezitate este mai mult decât una estetică. Complicațiile apar încă din copilărie și devin tot
mai severe dacă boala nu este identificată și tratată. Deoarece puțini adulți cu obezitate reușesc să ajungă la o greutate
normală, accentul trebuie pus pe prevenție și pe tratamentul eficient al obezității la copil.
Programul “Diagnosticul și tratamentul supraponderii și obezității la copil în contextul pandemiei cu SARS-Cov-2”
desfășurat în Cabinetul de pediatrie din Spitalul Clinic Militar de Urgență Cluj Napoca a fost demarat în iunie 2020 (după
încheierea perioadei de carantină națională).

Băiat în vârstă de 13 ani cu fenotip specific sindromului Prader-Willi, se prezintă pentru greutate crescută de 124kg cu talie
135cm, -3DS. Din cauza greutății masive ce reprezintă una din contraindicațiile terapiei cu GH, aceasta se temporizează
până când greutatea scade sub P90.

Copiii examinați în această perioadă au în comun creșterea bruscă, în decurs de câteva luni, a valorii indicelui de masă
corporală.

Discuții: Evaluarea unui copil cu statură mică este ghidată de răspunsul la următoarele întrebări: Cât de scund este
copilul? Este afectată viteza de crestere? Care este înălțimea adultă predictată? Există dovezi de creștere întârziată sau
accelerată?

În intervalul 1.06.2020-31.01.2022 au fost evaluați, consiliați nutrițional și monitorizați 42 de copii cu diagnosticul de

Pentru diagnosticul surplusului ponderal sau pentru monitorizarea nutrițională nu este necesară aparatură costisitoare.
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suprapondere sau obezitate. Au fost în total 174 de consultații în cadrul programului de la începutul pandemiei cu SARSCoV-2.
S-a obținut reducerea indicelui de masă corporală la 45,23% dintre copii.
Având în vedere implicațiile complexe ale obezității precum și feedback-ul pozitiv primit de la pacienți și de la colegii
medici colaboratori, consider oportună continuarea acestui proiect “Diagnosticul și tratamentul supraponderii și obezității
la copil” și în viitor.
Cuvinte cheie: diagnostic obezitate copil, tratament obezitate copil

”F- WORDS” - CONCEPTELE CHEIE CARE REVOLUȚIONEAZĂ ABORDAREA
COPILULUI CU DIZABILITĂȚI
Dr. Oana CERNOMAZU¹, Dr. Oana VLADACENCO¹,², Conf. Dr Raluca TELEANU¹,²

Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie

Materiale și metode: În clinica de neurologie pediatrică, numeroase dintre episoadele de pierdere a stării de conștiență
sunt încadrate drept sincope. Ghidul european al societății de cardiologie pentru diagnosticul și managementul sincopei
abordează acest subiect. Totodată, au fost publicate numeroase studii care au dezvăluit capcanele și surprizele pe care
le întâmpinam în încadrarea episodului într-una dintre cele două entități. Astfel, considerăm importantă sublinierea
asemănărilor și deosebirilor în vederea stabilirii unui diagnostic și a unui management corect. Un alt element esențial îl
constituie filmarea de către aparținători a crizelor de pierdere a stării de conștiență, întrucât permite medicului să încadreze
mai ușor manifestarea și să recomande investigațiile ulterioare.
Concluzii: Cel mai important criteriu de diferențiere este starea de confuzie postictală, însă prodromul, cronologia
semnelor, a simptomelor și inclusiv posibilitatea reproducerii prin tilt test participă la formarea ipotezei de diagnostic. Suma
acestor criterii ar trebui să îndrume continuarea investigațiilor fie spre o evaluare neurologică, fie spre una preponderent
cardiologică. Prin urmare, medicul de familie are un rol esențial în a formula ipoteza de diagnostic și a îndruma pacienții
către specialitatea adecvată, facilitând încadrarea într-una dintre cele două entități.
Cuvinte cheie: criza epileptică, sincopa, neurologie pediatrică, medicina de familie.

¹Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu”, București, Secția Neurologie Pediatrică			
²Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București
Introducere: Asistăm în ultimele două decenii la o schimbare de perspectivă în ceea ce privește atât “dizabilitatea” ca și
concept cât și identificarea nevoilor speciale ale persoanelor cu dizabilități.
“Functioning” (activități zilnice), “fitness” (condiție fizică), friendship (prietenii/conexiuni), “family” (factorul familial), “fun”
(stare de bine și implicare) and “future” (viitor), cele 6 “F - words” inspirate de Clasificarea Internațională a Funcționării,
Dizabilității și Sănătății” (CIF), document cadru elaborat de Organizația Mondială a Sănătății, reprezintă tot atâtea concepte
care surprind aceasta schimbare de mentalitate și oferă un mijloc prin care comunitatea, familia și membri echipelor
multidisciplinare de profesioniști care monitorizează evoluția copilului cu dizabilități înțeleg mai bine nevoile acestuia,
maximizând astfel beneficiile interacțiunii cu acești copii.
Materiale si metode: Instrumentele “F-words”, elaborate de către părinți, specialiști și cercetători în domeniu, au fost
traduse în limba română, cu permisiunea autorilor și date spre completare membrilor familiilor precum și medicilor
curanți ai copiilor cu nevoi speciale din Secția de Neurologie a Spitalului Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu”. Instrumentele
utilizate au fost: “Profilul Fwords”, “Colajul Fwords” (pentru copii non-verbali), “Contractul F-words”, “Lista mea de aspirații
F-words”
Concluzii: Prin folosirea instrumentelor “F-words” s-a oferit atât familiei cât și echipei multidisciplinare care monitorizează
evoluția copilului cu dizabilități o mai bună înțelegere a nevoilor, dorințelor și resurselor acestor copii, permițând elaborarea
împreună cu familiile din care aceștia fac parte a unui set de așteptări realiste, care prioritizează direcțiile în care progresul
este posibil în defavoarea limitărilor impuse de boală. Folosirea acestor instrumente în școală, în comunitățile locale pot
mări gradul de conștientizare al societății în ceea ce privește nevoile reale ale unui copil cu dizabilități, care nu poate
funcționa doar în cadrul restrâns al familiei și al spitalului ci are nevoie de sprijinul comunității pentru a beneficia de un
program terapeutic eficient și o calitate superioară a vieții.

SINCOPA ȘI CRIZA EPILEPTICĂ- DIFERITE, DAR ASEMĂNĂTOARE
Dr. Adina ISTRATE, Tatiana Maria SANDU
Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu”, Secţia Neurologie Pediatrică, Bucureşti
Introducere: Criza epileptică și sincopa la populația pediatrică au fost întotdeauna două entități ale căror diagnostic
diferențial generează până în prezent provocări pentru medicii de familie, neurologii și cardiologii pediatri. Întâlnim situații
rare în care acestea coexistă datorită unei relații de cauzalitate între cele două.
O altă particularitate în stabilirea diagnosticului este anamneza dificilă a pacientului cu vârstă mică cât și din cauza
semiologiei dificil de descris de către familie sau martori.
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Prioritizați vaccinarea adulților aflați la risc,
pentru prevenirea pneumoniei pneumococice
și a bolilor pneumococice invazive

DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI: Prevenar 13 suspensie injectabilă

Începeți mai întâi cu O SINGURĂ DOZĂ de PREVENAR138,9
PRIMUL și SINGURUL vaccin pneumococic conjugat pentru adulți8

Pneumonia dobândită în comunitate (PDC) este una din cauzele principale
din întreaga lume de spitalizare a adulților, inclusiv a celor cu comorbidități1
Adulții cu vârsta ≥ 18 ani cu
afecțiuni imunodeprimante au fost de

Adulții cu comorbidități au fost de

3X până la de 9X
mai probabil să fie internați
pentru PDC comparativ
cu adulții sănătoși3

Diabet Boală cardiacă Boală pulmonară
congestivă obstructivă cronică

Adulții cu vârsta peste
65 de ani au un risc de

6x

mai mare de a fi internați
pentru PDC comparativ
cu adulții cu vârsta cuprinsă
între 18 și 65 de ani2

4X până la de 20X

mai probabil să fie internați pentru PDC
comparativ cu persoanele de aceeași
vârstă fără afecțiuni imunodeprimante2

PREVENAR13 a demonstrat că reduce cu 46% riscul de PDC
la
adulții cu vârsta peste 65 de ani
PCV13 has been shown to reduce the risk of hospitalized CAP by 46% in adults 65 years and older
Studiul clinic privind Imunizarea
împotriva pneumoniei dobândite în
comunitate la adulți (CAPiTA)
Unul dintre cele mai ample studii clinice
privind eficacitatea vaccinurilor desfășurat
vreodată (84.496 adulți cu vârsta ≥ 65 ani)

Eficacitatea vaccinului (%)

100
60

Prevenirea unui prim
episod de PDC confirmată
cu serotip vaccinal4

(analiză post-hoc)

40
20
0

Prevenirea primului episod de
PDC confirmată cu serotip
vaccinal în rândul persoanelor
cu comorbidități5*

46%

40%

(95.2% IÎ: 21.8, 62.5)
p<0.001, n=42 679

(95.2% IÎ: 11.4, 60.2)
N=84 496

*Astm bronșic, Fumători, Diabet Zaharat, Boli cardiovaculare, Boli hepatice, Boli pulmonare

În plus, un studiu din SUA privind eficiența în lumea reală a demonstrat că PREVENAR13 reduce riscul de spitalizare
cauzată de PDC cu serotip vaccinal cu 73% la adulții cu vârsta 65+, incluzând și pacienți cu comorbidități.*
Aceste date de eficiență sunt consistente cu datele de eficacitate din studiul CAPiTA6
*Aproximativ 88% din adulți au avut ≥1 comorbiditate și aproximativ 46% din populația din cadrul studiului a fost considerată imunocompromisă

Conform Ghidului „Recomandări de vaccinare a pacienților cu imunodeficiențe
de diverse cauze” aprobat de Ministerul Sănătății din România
“În conformitate cu protocoalele existente la aceste categorii cu risc este recomandată vaccinarea anti-pneumococică cu
preparatele conjugate care sunt urmate de doze de rapel cu vaccinul polizaharidic neconjugat (în limita disponibilităţii
vaccinului), completându-se astfel avantajele pe care fiecare le prezintă în creșterea imunogenicității.” 7

Pfizer România SRL
Willbrook Platinum Business and Convention Center
Şos. Bucureşti-Ploieşti 172-176, corp B, etaj 5, sector 1, 013686, Bucureşti
Tel: +40 21 207 28 00, Fax: +40 21 207 28 01

PP-PRE-ROU-0022

Referințe: 1. Ostermann H, Garau J, Medina J, Pascual E, McBride K, Blasi F; REACH study group. Resource use by patients hospitalized with community-acquired pneumonia in Europe:
analysis of the REACH study. BMC Pulm Med. 2014;14:36. 2. Pelton SI, Bornheimer R, Doroff R, Shea KM, Sato R, Weycker D. Decline in pneumococcal disease attenuated in olderadults
and those with comorbidities following universal childhood PCV13 immunization. Clin Infect Dis. 2019;68(11):1831-1838. 3. Ramirez JA, Wiemken TL, Peyrani P, et al. Adults hospitalized
with pneumonia in the United States: Incidence, epidemiology, and mortality. Clin Infect Dis. 2017;65(11):1806-1812. 4. Bonten MJ, Huijts SM, Bolkenbass M, et al. Polysaccharide
conjugate vaccine against pneumococcal pneumonia in adults. N Engl J Med. 2015;372:1114-1125. 5. Suaya JA, Jiang Q, Scott DA, et al. Post hoc analysis of the efficacy of the 13-valent
pneumococcal conjugate vaccine against vaccine-type community-acquired pneumonia in at-risk older adults. Vaccine. 2018;36(11):1477-1483. 6. McLaughlin JM, Jiang Q, Isturiz RE, et
al. Effectiveness of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine against hospitalization for community- acquired pneumonia in older US adults: a test-negative design. Clin Infect Dis.
2018;67(10):1498-1506. 7. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 356 bis/7.IV.2021 8. Prevenar13, Rezumatul Caracteristicilor Produsului.

Vaccin pneumococic polizaharidic conjugat (13-valent, adsorbit). Indicaţii terapeutice: Imunizarea activă în scopul prevenirii
bolilor invazive, pneumoniei şi otitei medii acute determinate de Streptococcus pneumoniae serotipurile 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V,
14, 18C, 19A, 19F şi 23F, la sugari, copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 6 săptămâni şi 17 ani; imunizarea activă în scopul
prevenirii bolilor invazive si pneumoniei determinate de Streptococcus pneumoniae la adulţi cu vârsta ≥18 ani şi la vârstnici. Doze
şi mod de administrare: Utilizare intramusculară. A se agita bine înainte de utilizare. Schemele de vaccinare: Sugari cu vârste între
6 săptămâni - 6 luni: trei doze a câte 0,5 ml, de obicei, cu administrarea primei doze la vârsta de 2 luni și cu un interval de minim 1
lună între doze; se recomandă o a patra doză în cel de-al doilea an de viaţă; cand este administrat ca parte a unei scheme de
vaccinare de rutină se poate considera o schemă de vaccinare cu două doze: prima doză poate fi administrată de la vârsta de 2
luni, cea de-a doua doză la cel puţin 2 luni după aceea, iar cea de-a treia doză (rapel) la vârsta de 11-15 luni. Sugari prematuri (<
37 de săptămâni de gestaţie): trei doze, cu prima doză administrată la vârsta de 2 luni, chiar 6 săptămâni şi cu un interval de cel
puţin 1 lună între doze; cea de-a patra doză (de rapel) este recomandată între lunile 11 şi 15 de viaţă. Sugari cu vârste mai mari şi
copii nevaccinaţi anterior: sugari cu vârste între 7-11 luni: două doze a câte 0,5 ml, cu minim o lună între doze şi a treia doză în cel
de-al doilea an de viaţă. Copii cu vârste între 12-23 de luni: două doze a câte 0,5 ml, cu cel puţin 2 luni între doze. Copii cu vârste
între 24 luni-17 ani: o singură doză. Sugari şi copii complet imunizaţi anterior cu Prevenar (7-valent) (Str.pneumoniae serotipurile
4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F şi 23F): o singură doză de Prevenar 13, după mimim 8 săptămâni de la utima doză de Prevenar (7-valent).
La sugarii şi copiii la care s-a iniţiat schema de imunizare cu Prevenar se poate administra Prevenar 13 în orice moment al acestei
scheme. Copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 5 şi 17 ani: o singură doză de Prevenar 13 daca au fost vaccinaţi anterior cu una
sau mai multe doze de Prevenar; această doză de Prevenar 13 se va administra la minim 8 săptămâni de la ultima doză de
Prevenar. Adulţi cu vârstă ≥18 ani şi varstnici: o singură doză. Necesitatea revaccinării cu o nouă doză nu a fost stabilită. Indiferent
de istoricul vaccinării anti-pneumococice, dacă se consideră necesară utilizarea vaccinului pneumococic polizaharidic 23-valent,
Prevenar 13 va fi administrat primul. Grupe speciale de pacienţi: la persoanele cu boli preexistente care predispun la afecţiuni
pneumococice invazive (cum sunt siclemia sau infecţia cu HIV) incluzând cei vaccinati anterior cu una/mai multe doze de vaccin
pneumococic polizaharidic 23-valent se poate administra cel puţin o doză de Prevenar 13. La persoanele cu transplant de celule
stem hematopoietice (TCSH), schema de imunizare recomandată constă din patru doze de Prevenar 13, fiecare a câte 0,5 ml.
Schema primară constă din trei doze, cu prima doză administrată la 3 până la 6 luni după TCSH şi cu un interval de cel puţin 1 lună
între doze. Cea de-a patra doză (de rapel) este recomandată la 6 luni după a treia doză. Contraindicaţii: Hipersensibilitate la
substanţele active sau la oricare dintre excipienţi, precum şi la toxoidul difteric. Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare:
vaccinarea se amână în cazul subiecţilor cu boală febrilă acută, de intensitate moderată sau severă; la nou-născuţii prematuri cu
vârstă foarte mică (născuţi la ≤ 28 săptămâni de sarcină) şi în special la cei cu antecedente de imaturitate respiratorie e necesară
monitorizarea respiraţiei timp de 48-72 de ore; nu trebuie administrat persoanelor cu trombocitopenie/orice altă tulburare de
coagulare ce contraindică administrarea injecţiilor intramusculare, cu excepţia cazurilor în care beneficiul potenţial depăşeşte în
mod clar riscul, când se va administra subcutanat. La copiii cu vârste > 24 de luni, incidenţă mai mare a reacţiilor locale decât în
cazul sugarilor; persoanele cu un răspuns imun diminuat: disfuncţie splenică congenitală/dobândită, cei infectaţi cu HIV, cei cu
afecţiuni maligne sau cu sindrom nefrotic pot avea un răspuns scăzut al secreţiei de anticorpi; copiii cu risc mare, cu vârste ≥ 24 de
luni, anterior imunizaţi cu Prevenar 13, trebuie să li se administreze vaccin pneumococic polizaharidic 23-valent, dar nu mai
devreme de 8 săptămâni; la administrare concomitent cu vaccinurile hexavalente frecvenţa de apariţie a reacţiilor febrile a fost
mai mare; administrarea profilactică a medicaţiei antipiretice se recomandă pentru: toţi copiii care primesc Prevenar13 în mod
simultan cu vaccinurile ce conţin celule integrale de pertussis, din cauza incidenţei mai mari a reacţiilor febrile întâlnite în acest
caz;copiii cu convulsii/istoric de convulsii febrile. Nu administraţi Prevenar13 pe cale intravenoasă. Interacţiuni cu alte
medicamente şi alte forme de interacţiune: La sugari şi copii cu vârste între 6 săptămâni şi 5 ani poate fi administrat simultan
cu alte vaccinuri pediatrice, conform schemelor de imunizare recomandate, în locuri de injectare diferite. Administrarea
concomitentă a paracetamolului sau în aceeaşi zi cu vaccinarea poate reduce răspunsul imun la Prevenar 13, după utilizarea
schemei de vaccinare la sugar. Răspunsurile în cazul administrării dozei de rapel la 12 luni nu au fost influenţate. La adulţi cu vârsta
de 50 ani şi peste poate fi administrat concomitent cu vaccinul sezonier antigripal inactivat trivalent. În prezent nu există date
disponibile privind administrarea concomitentă cu alte vaccinuri la copii şi adolescenţi cu varsta cuprinsă între 6 şi 17 ani şi adulţi
cu vârsta cuprinsă intre 18 şi 49 ani. Sarcina şi alăptarea: Nu sunt disponibile informaţii. Reacţii adverse: reacţii la locul injecţiei,
febră, tranzitorii; sensibilitate tranzitorie, limitarea mişcărilor membrului respectiv; vărsături, diaree, apetit alimentar scăzut; apnee
la nou-născuţii prematuri cu vârstă foarte mică (născuţi la ≤ 28 săptămâni de sarcină). Copii cu vârsta cuprinsă între 6-17 ani:
apetit alimentar scăzut, iritabilitate, eritem la locul vaccinării, induraţie, tumefiere, durere, sensibilitate, afectarea mişcărilor,
somnolenţă, somn de slabă calitate, cefalee, febră. Adulţi cu varsta ≥ 18 ani şi vârstnici: scăderea apetitului alimentar, cefalee,
diaree, frison, stare de oboseală, eritem la locul de injectare, induraţie/tumefiere sau durere/sensibilitate, limitare a mişcărilor
mainii, artralgie, mialgie, febră foarte frecventă la adulţii 18-29 ani şi frecventă la celelalte grupe de vârstă, vărsături foarte
frecvente la adulţii cu varsta între 18 şi 49 şi frecventă la celelalte grupe, reacţii de hipersensibilitate, incluzând edem facial,
dispnee, bronhospasm, greaţă, erupţii cutanate tranzitorii, limfadenopatie locală. Excipienţi: clorura de sodiu, Acid succinic,
Polisorbat 80, apă pentru preparate injectabile. Perioada de valabilitate: 3 ani. Precauţii speciale pentru păstrare: a se păstra la
frigider (2-8 grade Celsius). A nu se congela. Prevenar 13 este stabil la temperaturi de până la 25°C, timp de patru zile. La sfârşitul
acestei perioade, Prevenar 13 trebuie utilizat sau eliminat. Aceste date sunt destinate îndrumării profesioniştilor din domeniul
sănătăţii, în cazul unor deviaţii temporare de temperatură. Natura şi conţinutul ambalajului 0,5 ml suspensie injectabilă în
seringă preumplută (sticlă de tip I), prevăzută cu dop cu funcţie de piston (cauciuc clorbutilic, fără latex) şi capac de protecţie
(cauciuc izopren-brombutilic, fără latex). Cutii cu 1, 10 şi 50 seringi, cu sau fără ac. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să
fie comercializate. Data primei autorizări sau a reînnoirii autorizaţiei: 09 decembrie 2009. Data revizuirii textului: 25 noiembrie
2020. Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului
http://www.ema.europa.eu. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacții adverse suspectate prin
intermediul sistemului naţional de raportare la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, Str. Aviator
Sănătescu nr. 48, sector 1, Bucureşti 011478- RO, Tel: + 4 0757 117 259, Fax: +4 0213 163 497, e-mail: adr@anm.ro , website
http://www.anmdm.ro. Acest medicament se eliberează numai cu prescripţie medicală (PRF). Pentru informaţii complete de
prescriere consultaţi Rezumatul Caracteristicilor Produsului. Acest material este destinat exclusiv profesioniştilor din
domeniul medical.

61

CONFERINȚA
NAȚIONALĂ
A AREPMF
Ediția a VII-a

24-27 MARTIE 2022

Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie

63

CONFERINȚA
NAȚIONALĂ
A AREPMF
Ediția a VII-a

24-27 MARTIE 2022

Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie

65

CONFERINȚA
NAȚIONALĂ
A AREPMF
Ediția a VII-a

24-27 MARTIE 2022

Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie

Alege suplimentul potrivit
NESTLÉ® NANCARE®
NANCARE
Flora
Equilibrium

NANCARE DHA,
Vitaminele
D&E

NANCARE
Vitamina D

INDICAȚII

Favorizează
echilibrul florei
intestinale

Contribuie la
dezvoltarea și
funcționarea
normală a
creierului

Contribuie la
menținerea
sănătății sistemului
osos, a dinților și
la funcționarea
normală a
sistemului imunitar

INGREDIENTE
ACTIVE

GOS/FOS

DHA, Vitamina D3
Vitamina E

Vitamina D3

ALERGENI

Fără gluten.
Conține LAPTE.

Fără gluten
Nu conține lapte/
lactoză

Fără gluten
Nu conține lapte/
lactoză

DOZA ZILNICĂ
RECOMANDATĂ

2 plicuri pe zi

4 picături pe zi

PREZENTARE

Plicuri cu pulbere

PRODUS

10 doze/ 20 plicuri

Picături

45 doze
x 4 picături

NANCARE Flora
Equilibrium

NANCARE DHA,
Vitaminele D & E

NANCARE
Vitamina D

GOS/FOS
favorizează
echilibrul florei
intestinale.

DHA contribuie la dezvoltarea și
funcționarea normală a creierului.

Vitamina D contribuie
la menținerea sănătății
sistemului osos, a dinților
și la funcționarea normală
a sistemului imunitar.

2 picături pe zi

Echivalent a 400UI/zi

Picături

50 doze
x 2 picături

Vitamina D contribuie la menținerea
sănătății sistemului osos, a dinților
și la funcționarea normală
a sistemului imunitar.
Vitamina E contribuie la protejarea
celulelor împotriva stresului oxidativ.

Ce aduce NESTLÉ în categoria de suplimente pediatrice?
Expertiza Nestlé: De 150 de ani oferim sugarilor și copiilor tot ce avem mai bun;
Sănătate și prevenție: deoarece ne dedicăm studierii alimentației lor;
Controale stricte de calitate și siguranță: produsele pentru sugari și copii îndeplinesc criteriile de calitate necesare pentru a
îndeplini cerințele părinților, dar și ale cadrelor medicale;
Inovație revoluționară care contribuie la sănătatea copiilor pe tot parcursul vieții;
Special concepute pentru sugari și copii, adecvate încă de la naștere.
MATERIAL ADRESAT PROFESIONIȘTILOR DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

NOTĂ IMPORTANTĂ: Acest produs nu înlocuiește laptele matern sau o dietă echilibrată.
Vă rugăm să sfătuiți părinții cu privire la introducerea corespunzătoare a acestui supliment alimentar în dieta copilului,
mai ales dacă există o problemă de sănătate sau în cazul persoanelor imunocompromise.
Nr. exemplare: 2000 buc., Data: februarie 2022
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Asociere complexă de extracte
vegetale și minerale cu rol în
echilibrarea imunității
copilului!

Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie

Asociere de 6 tulpini probiotice
patentate cu fibre solubile
pentru susținerea și
refacerea echilibrului
florei intestinale!

Alegem bine,
ca tu să rămâi bine.

Alegem bine,
ca tu să rămâi bine.

Conferință Națională a
AREPMF - Ediția a VII-A 24 - 27 Martie 2022

Conferință Națională a
AREPMF - Ediția a VII-A 24 - 27 Martie 2022
69

CONFERINȚA
NAȚIONALĂ
A AREPMF
Ediția a VII-a

24-27 MARTIE 2022

INSTRUCȚIUNI ABREVIATE DE PRESCRIERE
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Vocaţia de a-i proteja pe cei vulnerabili
Acum puteţi face diferenţa
ajutându-i să fie mai puternici.
Începând cu următorul sezon de infecţii cu virus sinciţial respirator (VSR), puteţi
să faceţi diferenţa prin administrarea SYNAGIS® (palivizumab) pentru a preveni formele severe de boală determinate de VSR care impun spitalizarea la
sugarii cu risc crescut.1,2
Indicaţii terapeutice1
SYNAGIS® este indicat pentru prevenirea infecţiilor severe ale tractului respirator inferior care necesită spitalizare determinate de virusul
sinciţial respirator (VSR), la copii cu risc crescut de îmbolnăvire cu VSR:
• Copii născuţi la 35 săptămâni de gestaţie sau mai puţin și cu vârstă mai mică de 6 luni la începutul sezonului de îmbolnăvire cu VSR
• Copii cu vârstă mai mică de 2 ani și care au necesitat tratament pentru displazie bronhopulmonară în ultimele 6 luni
• Copii cu vârstă mai mică de 2 ani și cu boli cardiace congenitale semnificative hemodinamic
Referinţe: 1. Synagis® (palivizumab). Rezumatul Caracteristicilor Produsului, august 2021. 2. Goldstein M, Phillips R, DeVincenzo JP, et al. National Perinatal Association
2018 Respiratory Syncytial Virus (RSV) Prevention Clinical Practice Guideline: an evidence-based interdisciplinary collaboration. Neonatology Today. 2017;12:1-27.

Acest material promoţional este destinat profesioniștilor din domeniul sănătăţii.
Acest produs se eliberează doar pe baza prescripţiei medicale.
Reacţiile adverse pot fi raportate online https://contactazmedical.astrazeneca.com,
sau la adresa farmacovigilenta@astrazeneca.com.
Pentru informaţii complete de prescriere consultaţi Rezumatul Caracteristicilor Produsului.

ASTRAZENECA PHARMA S.R.L.
Str. Menuetului nr. 12, BBP, corp D,
etajul 1, 013713, sector 1, București
Tel.: +40 21 317 60 41;
Email: office.romania@astrazeneca.com

Denumirea comercială: Synagis 50 mg/0,5 ml soluţie injectabilă. Synagis 100 mg/1 ml soluție injectabilă. Compoziţia calitativă și cantitativă: 1 ml Synagis conţine
palivizumab* 100 mg. Fiecare flacon de 0,5 ml conţine palivizumab 50 mg. Fiecare flacon de 1 ml conţine palivizumab 100 mg. *Palivizumab este un anticorp monoclonal
umanizat produs prin tehnologia ADN-ului recombinant pe celule gazdă de mielom de şoarece. Forma farmaceutică: Soluţie injectabilă. Indicaţii terapeutice:
Synagis este indicat pentru prevenirea bolilor severe ale tractului respirator inferior care necesită spitalizare, determinate de virusul sinciţial respirator (VSR), la copii cu risc
crescut de îmbolnăvire cu VSR: Copii născuţi la 35 săptămâni de gestaţie sau mai puţin şi cu vârstă mai mică de 6 luni la începutul sezonului de îmbolnăvire cu VSR; Copii cu
vârstă mai mică de 2 ani şi care au necesitat tratament pentru displazie bronhopulmonară în ultimele 6 luni.; Copii cu vârstă mai mică de 2 ani şi cu boli cardiace congenitale
semnificative din punct de vedere hemodinamic. Doze şi mod de administrare: Doza recomandată de palivizumab este de 15 mg/kg, administrată o dată pe lună în
timpul perioadelor preconizate ca fiind cu risc privind prezenţa VSR în comunitate. Volumul injecţiei de palivizumab (exprimat în ml) necesar administrării la interval de o
lună = [greutatea pacientului în kg] înmulţit cu 0,15. Pe cât posibil, prima doză trebuie administrată înaintea începerii sezonului VSR. Dozele ulterioare trebuie administrate
lunar pe toată perioada sezonului VSR. Nu a fost stabilită eficaciatatea palivizumab în cazul administrării altor doze decât cea de 15 mg pe kg sau în cazul administrării cu
o frecvență diferită față de cea lunară în perioada sezonului VSR. Nu a fost stabilit beneficiul tratamentului, din punct de vedere al protecției, la mai mult de 5 doze. Pentru
a scădea riscul respitalizării, pentru copiii trataţi cu palivizumab care sunt spitalizaţi pentru VSR se recomandă continuarea administrării dozelor lunare de palivizumab pe
toată durata sezonului VSR. Pentru copiii cu bypass cardiac, se recomandă ca o doză de palivizumab injectabil de 15 mg/kg să fie administrată post operator, imediat ce
aceştia sunt stabilizaţi, pentru a se asigura concentraţiile plasmatice adecvate de palivizumab. Pe parcursul perioadei rămase din sezonul VSR, dozele ulterioare trebuie
administrate lunar copiilor care continuă să aibă un risc crescut de infecţii cu VSR. Contraindicaţii: Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi sau
la alţi anticorpi monoclonali umani. Atenționări și precauții speciale pentru utilizare: Trasabilitate: Pentru a avea sub control trasabilitatea medicamentelor
biologice, numele și numărul lotului medicamentului administrat trebuie înregistrate cu atenție. După administrarea de palivizumab, s-au raportat reacţii alergice şi şoc
anafilactic, inclusiv cazuri foarte rare de reacţii anafilactice. În unele cazuri s-au raportat decese. După administrarea de palivizumab, trebuie să fie disponibile pentru
utilizare imediată medicamentele necesare pentru tratamentul reacţiilor severe de hipersensibilitate, inclusiv al reacţiilor anafilactice şi al şocului anafilactic. O infecţie
acută moderată până la severă sau o afecţiune febrilă poate justifica întârzierea utilizării palivizumab, în afară de cazul în care, după opinia medicului, întreruperea
palivizumab presupune un risc mai mare. O afecţiune febrilă uşoară, cum este o infecţie respiratorie superioară uşoară, nu este în mod normal un motiv pentru amânarea
administrării palivizumab. Palivizumab trebuie administrat cu precauţie pacienţilor cu trombocitopenie sau cu orice tulburare de coagulare. Interacțiuni cu alte
medicamente și alte forme de interacțiune: Deoarece anticorpul monoclonal este specific pentru VSR, nu se aşteaptă ca palivizumab să interfereze cu răspunsul imun
la vaccinuri. Palivizumab poate să interfereze cu testele imunologice utilizate pentru diagnosticarea VRS, cum sunt unele teste bazate pe detectarea antigenului. În plus,
palivizumab inhibă replicarea virusului în culturi de celule şi, prin urmare, poate, de asemenea, să interfereze cu testele de culturi virale. Palivizumab nu interferează cu
testele care au la bază reacția de polimerizare în lanț a revers transcriptazei. Interferența cu testele imunologice poate duce la rezultate fals-negative în diagnosticarea VSR.
De aceea, pentru a ghida deciziile medicale, rezultatele testelor diagnostice, atunci când s-au obținut, trebuie utilizate în asociere cu rezultatele clinice. Fertilitatea,
sarcina și alăptarea: Nu este cazul. Synagis nu este indicat pentru utilizare la adulţi. Nu sunt disponibile date privind fertilitatea, sarcina şi alăptarea. Reacţii adverse:
Foarte frecvente: Erupţii cutanate tranzitorii, febră; Frecvente: apnee, reacție la locul de injectare; Mai puţin frecvente: trombocitopenie, convulsii, urticarie; Nu se cunoaște:
anafilaxie, șoc anafilactic (în unele cazuri s-au raportat decese). Raportarea reacţiilor adverse suspectate: Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea
medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt
rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată la: Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1,
Bucureşti 011478- RO, Tel: + 4 0757 117 259, Fax: +4 0213 163 497, e-mail: adr@anm.ro. Supradozaj: În caz de supradozaj, se recomandă monitorizarea pacientului
pentru observarea oricăror semne sau simptome ale unor reacţii sau efecte adverse şi instituirea imediată a tratamentului simptomatic adecvat. Incompatibilități: Acest
medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente. Perioada de valabilitate: 3 ani. Precauții speciale pentru păstrare: A se păstra la frigider (între 2°C-8°C).
A nu se congela. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină. Natura și conținutul ambalajului: Flacoane de unică utilizare: flacon cu capacitatea de
3 ml, clar, din sticlă incoloră de tip I cu dop clorobutilic şi sigiliu tip capsă detaşabilă conţinând 0,5 ml sau 1 ml soluţie injectabilă. Mărimea ambalajului este de 1 flacon.
Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor și alte instrucțiuni de manipulare: A nu se amesteca palivizumab forma farmaceutică de soluţie cu forma
farmaceutică de pulbere. A nu se dilua medicamentul. A nu se agita flaconul. Atât flaconul de 0,5 ml cât și cel de 1 ml conțin o supraîncărcare pentru a permite extragerea
a 50 mg sau, respectiv, a 100 mg. Pentru administrare, se îndepărtează porțiunea rabatabilă a capacului flaconului și se curăţă dopul cu etanol 70% sau echivalent. Se
introduce acul în flacon și se extrage în seringă un volum corespunzător de soluție. Palivizumab soluție injectabilă nu conține conservanți, este de unică folosință și trebuie
administrat imediat după extragerea dozei în seringă. Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale. Deţinătorul
autorizaţiei de punere pe piaţă: AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje, Suedia. Data revizuirii textului: august 2021. Data primei autorizări: 13 august 1999.
Acest medicament se eliberează pe bază de prescripţie medicală. Pentru informaţii complete de prescriere vă rugăm să consultați Rezumatul Caracteristicilor
Produsului. Vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață, AstraZeneca Pharma SRL, Bucharest Business
Park-D, et.1, str. Menuetului nr.12, 013713, Bucureşti. Tel. +40 21 317 60 41; Fax: +40 21 317 60 53, pentru orice informații referitoare la acest medicament.
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TU OFERI GRIJA SI INDRUMARE.
NUROFEN TINTESTE RAPID
DUREREA DE CAP A JUNIORILOR
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TU OFERI GRIJA SI INDRUMARE.
NUROFEN TINTESTE RAPID FEBRA
SI DUREREA COPIILOR1

Copii 7-9 ani:

Nurofen pentru copii cu aromă de căpşuni
Nurofen pentru copii cu aromă de portocale
100 mg/5 ml suspensie orală

2 capsule x 3/zi

Sugari 3-12 luni (5–9 kg): 2,5 ml suspensie orală x 3/zi
Copii 1-3 ani (10–16 kg): 5 ml suspensie orală x 3/zi
Copii 4-6 ani (17–20 kg): 7,5 ml suspensie orală x 3/zi

Copii 10-12 ani:

3 capsule x 3/zi

1. Pelen, F. & Verriere, Francois & Cournot, A. & Lasfargues, G. (1998). Treatment of fever: Monotherapy with ibuprofen. Ibuprofen pediatric suspension containing 100 mg/5 ml(*),
multicentre acceptability study conducted inhospital. Annales de pédiatrie. 45. 719-728.

RO-MAG-NUR-0322-18

Stiinta de a alina durerea

Acesta este un material promoţional destinat profesioniştilor din domeniul sănătăţii. Acest
medicament conţine ibuprofen şi se eliberează fără prescripţie medicală. Contraindicat
în caz de hipersensibilitate la ibuprofen sau la oricare din excipienţi. A se administra cu
precauţie pacienţilor cu astm bronşic sau cu antecedente gastrointestinale. Pentru informaţii
suplimentare vă rugăm să consultaţi Rezumatul Caracteristicilor Produsului, pe care îl regăsiţi
pe website-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România
https://www.anm.ro/ APP: 14118/2021/01-16.

Stiinta de a alina durerea

Stiinta de a alina durerea

Acesta este un material promoţional destinat profesioniştilor din domeniul sănătăţii. Aceste
medicamente conţin ibuprofen şi se eliberează fără prescripţie medicală. Contraindicat în caz
de hipersensibilitate la ibuprofen sau la oricare din excipienţi. A se administra cu precauţie
pacienţilor cu astm bronşic sau cu antecedente gastrointestinale. Pentru informaţii suplimentare
vă rugăm să consultaţi Rezumatele Caracteristicilor Produselor, pe care le regăsiţi pe website-ul
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România73
https://www.anm.ro/ APP: 9005/2016/01; APP: 9006/2016/01-03.

RO-MAG-NUR-0322-13

Ştiinţa de a alina durerea înseamnă mai mult decât a oferi o soluţie terapeutică precum Nurofen. Aceasta este completată de inteligenţa
cognitivă, empatia emoţională şi abilitatea de a asculta ce îşi doresc pacienţii.

Ştiinţa de a alina durerea înseamnă mai mult decât a oferi o soluţie terapeutică precum Nurofen.
Aceasta este completată de inteligenţa cognitivă, empatia emoţională şi abilitatea de a asculta ce îşi doresc pacienţii.
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Beneﬁcii
Contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar
Eﬁcient în proﬁlaxia și tratamentul infecțiilor respiratorii
acute și/sau recurente, inclusiv cea cu SARS-CoV-2
Reduce durata și severitatea infecțiilor respiratorii
Protejează celulele împotriva stresului oxidativ
Toniﬁcă organismul în perioadele de convalescență
Dr.PhytoRomania

drphyto.romania

drphyto.ro
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RUTINA COMPLETĂ PENTRU REFACEREA BARIEREI CUTANATE
ŞI REECHILIBRAREA MICROBIOMULUI PIELII
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GAMA LIPIKAR AP+
LIPIKAR BALSAM AP+M
Faţă şi corp
Relipidant
Calmează pruritul şi iritaţia
Diminuează durerea asociată
dermatitei atopice

Sănătatea
sistemului osos

LIPIKAR SYNDET AP+
LIPIKAR ULEI AP+

Faţă, corp şi scalp
Curăţă blând
Fără senzaţie de usturime la nivelul
ochilor

LA ROCHE-POSAY. DEDICAT DERMATOLOGIEI.

3 CERAMIDE ESENȚIALE
ajută la restabilirea barierei
cutanate
TEHNOLOGIA MVE
Tehnologie cu eliberare
prelungită
GAMĂ COMPLETĂ DE PRODUSE
Pentru curățarea și hidratarea
pielii

Creșterea și
dezvoltarea armonioasă
a copiilor

HIDRATARE PE DURATA
ÎNTREGII ZILE

Prevenirea anemiei
și reducerea oboselii

SIGURANȚĂ
• Fără parfum
• Non-comedogenic
• Non-iritant
• Hipoalergenic

NOU!

®

UN ALIAT

împotriva tusei
iritative si productive
´
www.stodal.ro

www.boiron.ro

BLOCHEAZĂ VIRUSURILE*
CARE PRODUC COVID-19,
RĂCEALĂ și GRIPĂ
PROTECȚIE ZILNICĂ!
Pentru ADULȚI și COPII 1 AN+!
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Sănătatea voastră merită cel mai înalt respect
*blochează pătrunderea virusurilor gripale tip B, C și coronavirusurilor în celule. Acestea sunt dispozitive medicale. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

Vă invităm să ne fiți alături la

EVENIMENTELE AREPMF
Asociaţia Română pentru Educaţie Pediatrică
în Medicina de Familie

CALENDAR EVENIMENTE
AREPMF 2022

DATA ESTIMATĂ

EVENIMENT

APRILIE - OCTOMBRIE

Webinarii MARATON cu teme pe diverse patologii

MAI

Săptămâna vaccinării

IUNIE

Școala de Jurnalism Medical

IULIE

Școala de Vară AREPMF

AUGUST

Săptămâna Alăptării

NOIEMBRIE

Zilele AREPMF

powered by

www.arepmf.ro
www.conferinte-arepmf.ro

