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   “În numele Vieţii şi al Onoarei, 

      jur 

   să îmi exercit profesia cu demnitate, 

să respect fiinţa umană şi drepturile sale 

şi să păstrez secretul profesional. 

 Jur că nu voi îngădui să se interpună între datoria mea şi pacient consideraţii de 

naţionalitate, rasă, religie, apartenenţă politică sau stare socială. 

Voi păstra respectul deplin pentru viaţa umană chiar sub ameninţare şi nu voi utiliza 

cunoştinţele mele medicale contrar legilor umanităţii. 

Fac acest jurământ în mod solemn şi liber!” 

 

 

 

 

 

"In the name of life and honor, 

I swear 

to exercise my profession with dignity, 

to respect the human being and his rights 

and professional secrecy. 

I swear I will not allow for considerations of nationality, race, religion, political 

affiliation or social status to come between my duty and patient. 

I will maintain the utmost respect for human life even under threat and I will not use my 

medical knowledge contrary to the laws of humanity. 

I solemnly and freely vow" 
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NOI PERSPECTIVE ÎN TRATAMENTUL DIABETULUI ZAHARAT DE TIP 2 

NEW PERSPECTIVES IN THE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES 

 

Vasile Negrean 

Mircea Milaciu 

Universitatea de Medicină și  Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 

 

Diabetul zaharat de tip 2 este o afecțiune cronică care se caracterizează printr-o 

necesitate a unei bune aderențe la tratament, pentru a nu evolua spre complicații acute sau 

cronice.  

Tratamentul diabetului zaharat de tip 2 se bazează pe o îmbinare perfectă între 

măsurile non-farmacologice (precum schimbarea stilului de viață, a dietei, a scăderii 

ponderale etc.) și cele farmacologice, care au prezentat un avânt important în ultimele două 

decade. Actualmente, arsenalul terapeutic al diabetului zaharat de tip 2 cuprinde numeroase 

clase de medicamente, unele dezvoltate chiar în ultimii ani. Totodată, se pare că viitorul va 

putea aduce chiar noi arme în acest arsenal, cercetarea în domeniul terapiei diabetului fiind 

una dintre cele mai interesante în literatura de specialitate actuală. 

Lucrarea își propune să sintetizeze noutățile apărute referitoare la tratamentul 

medicamentos al diabetului zaharat de tip 2 (atât cu antidiabetice orale, cât și injectabile sau 

preparate insulinice), și să prezinte pragmatic date actuale despre importanța tratamentului 

și aderenței la tratament în ameliorarea stării de sănătate a pacientului diabetic. 

 

Type 2 diabetes is a chronic condition that is characterized by a need for good 

adherence to treatment, so as not to progress to acute or chronic complications. 

The treatment of type 2 diabetes is based on a perfect combination between non-

pharmacological measures (such as lifestyle changes, diet, weight loss etc.) and 

pharmacological ones, which have shown a significant boost in the last two decades. 

Currently, the therapeutic arsenal of type 2 diabetes includes many classes of drugs, some 

developed in recent years. At the same time, it seems that the future will be able to bring 

even new weapons in this arsenal, research in the field of diabetes therapy being one of the 

most interesting in the current literature. 

This paper aims to summarize the novelties regarding the type 2 diabetes mellitus 

treatment (both with oral antidiabetics and injectables or insulin preparations), and to present 

pragmatic current data on the importance of treatment and adherence to treatment in 

improving the health of the diabetic patient. 
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MANAGEMENTUL ACTUAL AL INFECȚIEI CU CLOSTRIDIUM DIFFICILE 

CURRENT MANAGEMENT OF CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFECTION 

 

Mircea Milaciu 

Cristina Milaciu 

Mirela-Georgiana Perné 

Lorena Ciumărnean 

Vasile Negrean 

Universitatea de Medicină și  Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 

Școala Postliceală „Ocrotirea” Cluj-Napoca 

 

Clostridium difficile, cunoscut actualmente și sub numele de Clostridioides Difficile 

(C difficile), este o bacterie gram-pozitivă omniprezentă în mediu care provoacă diaree și 

colită. Afectările severe pot duce la sepsis, colită pseudomembranoasă, megacolon toxic și 

insuficiență multiplă de organ. Incidența infecției cu C difficile (ICD) este în creștere în 

ultimele două decade. 

Tratamentul acestei ICD cuprinde mijloace non-farmacologice și farmacologice. 

Strategiile de tratament ar trebui să se bazeze pe gradul de severitate a bolii și pe stratificarea 

riscul de recurență. Pe lângă antibioticele validate precum metronidazolul, vancomicina și 

fidaxomicina, în viitor s-ar putea să fie introduse în ghidurile de tratament atât noi molecule 

cu proprietăți antibiotice sau imunomodulatoare, cât și tratamente de modulare a microbiotei 

intestinale sau transplantul de materii fecale, care este deja asociat cu rezolvarea ICD 

recurente. 

Această lucrare își propune să sintetizeze aspectele actuale ale managementului ICD, 

în special în contextul pandemic actual. 

 

Clostridium difficile, currently also known as Clostridioides Difficile (C difficile), is 

a ubiquitous gram-positive bacterium that causes diarrhea and colitis. Severe damage can 

lead to sepsis, pseudomembranous colitis, toxic megacolon, and multiple organ failure. The 

incidence of C difficile infection (CDI) is increasing in the last two decades. 

The treatment of this CDI includes non-pharmacological and pharmacological 

means. Treatment strategies should be based on the severity of the disease and the 

stratification of the risk of recurrence. In addition to validated antibiotics such as 

metronidazole, vancomycin and fidaxomycin, new molecules with antibiotic or 

immunomodulatory properties, as well as modulation treatments of the intestinal microbiota 



Sesiune plenară 

12 

 

or fecal transplantation, which is already associated with resolving recurrent CDI, may be 

introduced into the treatment guidelines in the future. 

This paper aims to summarize current aspects of CDI management, especially in the 

current pandemic context. 

 

GEMOTERAPIA - O ALTERNATIVĂ TERAPEUTICĂ 

GEMOTHERAPY - A THERAPEUTIC ALTERNATIVE 

 

Daniela Hanganu 

Universitatea de Medicină și  Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 

 

  Gemoterapia este o metodă de terapie naturală, modernă care promovează 

“detoxifierea” organismului şi refacerea ţesuturilor afectate de boală cu ajutorul extractelor 

glicerinice (macerate glicerinice), obţinute din meristeme (muguri, mlădiţe, scoarţe, boboci, 

amenţi, seva  sau din alte ţesuturi vegetale cu potenţial de regenerare a plantelor). Este o 

punte de legătură între alopatia şi homeopatie.  

Cu ajutorul gemoterapiei se realizează detoxifierea organismului (eliminarea 

deşeurilor metabolice) la diferite nivele: ficat, rinichi, plămâni, articulaţii, stomac, intestine, 

circulaţie arterială sau venoasă, piele, etc. şi se refac ţesuturile bolnave, fiecare gemopreparat 

având un organotropism specific. Maceratele glicerinice se administrează în cure de 1-3 luni. 

Ele pot limita utilizarea medicamentelor alopate (chimice) sau pot duce chiar la înlocuirea 

acestora în timp.  

Gemoterapia poate fi utilizată ca terapie individuală sau ca suport pentru alte tipuri 

de terapii: alopatie, homeopatie. Orice afecţiune acută sau cronică poate beneficia de pe  

urma acestei terapii.  

Din 120 produse gemoterapice, 53 (44,5 %) sunt obţinute din muguri, iar 67 din alte 

părţi tinere ale plantelor. Mugurii, mlădiţele, rădăcinile tinere, scoarţa rădăcinilor, scoarţa 

ramurilor tinere, seva şi seminţele sunt foarte bogate în enzime, factori de creştere, vitamine, 

proteine, aminoacizi, acizi nucleici (ADN, ARN), hormoni vegetali (auxine, gibereline, 

cinetină, acid abscisic), principii care sunt extrase în soluţia gliceroalcoolică. Activitatea 

enzimatică este blocată la momentul extracţiei în amestecul glicerinic. Diluate în apă la 

momentul administrării ele îşi exercită proprietăţile terapeutice speciale şi reglează funcţiile 

vitale ale celulelor bolnave, intervenid la acest nivel într-o manieră nonviolentă, dar 

profundă. Fiecare produs gemoterapic are un organotropism specific. Astfel,  în alergii se 

recomandă Ribes nigrum MG=D1, în tulburări de somn Tilia tomentosa MG=D1, în infarct 
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miocardic Cornus sanguinea MG=D1, în hepatite Juniperus communis MG=D1, etc. Prin 

drenarea realizată de produsele gemoterapice se induce excreţia de metaboliţi şi cataboliţi 

anormali acumulaţi în diferite spaţii biologice. 

 

Gemotherapy is a method of modern, natural therapy that promotes the detoxification 

of the body and restoration of tissues affected by the disease with glycerin extracts (glycerin 

macerates) obtained from meristems (buds, branches, bark, buds, avenues, sap or other 

vegetable tissues with plant regeneration potential). It is a bridge between allopathy and 

homeopathy. The detoxification of the body (elimination of metabolic waste) at different 

levels: liver, kidneys, lungs, joints, stomach, intestines, arterial or venous circulation, skin, 

etc. and recovering diseased tissues is done by gemotherapy, each gemopreparat having a 

specific organotropy. Glycerin macerates are given in 1-3 month treatments. They can limit 

the use of allopathic (chemical) drugs or even replace them over time.  

Gemotherapy can be used as an individual therapy or as a support for other types of 

therapies: allopathy, homeopathy. Any acute or chronic illness may benefit from this 

therapy.  

Of 120 gemoterapic products, 53 (44.5%) are obtained from buds and 67 from other 

young parts of plants. The buds, branches, young roots, root bark, bark of young branches, 

sap and seeds are very rich in enzymes, growth factors, vitamins, proteins, amino acids, 

nucleic acids (DNA, abscisic acid), principles which are extracted in the glycero-alcohol 

solution. Enzymatic activity is blocked at the time of extraction in the glycerin mixture. 

Diluted in water at the time of administration, they exercise their special therapeutic 

properties and regulate the vital functions of diseased cells, intervening at this level in a 

nonviolent but profound manner. Each gemoterapic product has a specific organotropy. 

Thus, in allergies, Ribes nigrum MG = D1 is recommended in sleep disorder Tilia tomentosa 

MG = D1, in myocardial infarction Cornus sanguinea MG = D1, in hepatitis Juniperus 

communis MG = D1, etc. The drainage of gemotherapeutic products induces the excretion 

of abnormal metabolites and catabolites accumulated in different biological spaces. 
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PERCEPȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI   

CU PRIVIRE LA DOCUMENTAREA PROCESULUI DE ÎNGRIJIRE 

NURSING DOCUMENTATION- NURSES’ PERCEPTION  

 

Ana-Maria Iuonuț 

Liliana David 

Eva Kis 

Sorin Iuonuț  

Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare ”Niculae Stăncioiu”  

Cluj-Napoca 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj 

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca 

Școala Postliceală ”Ocrotirea” Cluj-Napoca 

 

Introducere. Asistenții medicali reprezintă o profesie cu un domeniu de practică unic care 

derulează activităţi specifice în cadrul echipei de îngrijire sau independent, pe baza 

competenţelor câştigate prin educaţie. Deoarece literatura și presa de specialitate relevă că 

și în țările cu tradiție în documentarea activităților de îngrijire sunt raportate frecvent 

probleme privind calitatea nesatisfăcătoare a înregistrărilor și  eforturile de a face față acestei 

cerințe și datorită situației din România, unde nu există reglementări clare în acest sens, am 

inițiat un studiu analitic observațional, longitudinal, prospectiv pentru investigarea modului 

de transmitere a informațiilor scrise și dezvoltarea documentației completate de către 

asistentele medicale din serviciile spitalicești. Scopul studiului este de a identifica percepția 

asistenților medicali din România cu privire la beneficiile, structura/ conținutul şi modul 

agreat de înregistrare a activităților derulate de asistenții medicali în procesul de îngrijire. 

Material şi metodă. Colectarea datelor s-a efectuat prin intermediul unui chestionar 

dezvoltat de un grup de specialişti implicaţi în programe educaţionale în domeniul îngrijirilor 

și coordonatori ai echipei de îngrijire, care au formulat opinii privitoare la posibilele 

beneficii, structuri şi modalități de înregistrare a activităților derulate de asistenții medicali 

în procesul de îngrijire.  

Rezultate și discuții. Datele colectate și analiza realizată în baza acestora sunt insuficiente 

pentru generalizarea concluziilor, durata de colectare fiind prea scurtă pentru a putea realiza 

inferențe statistice relevante. Datele care provin din chestionarele aplicate pentru pretestare 

susțin ipotezele care au generat studiul: activitatea asistentelor medicale din serviciile 
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spitalicești este foarte încărcată și se desfășoară în condiții de subnormare, teoriile de nursing 

pe baza cărora se dorește structurarea documentației limitează modul de întocmire a acestora 

și inițiativele intreprinse până în prezent pentru implementarea documentației au generat 

rezultate inconsistente. 

Concluzii. Considerăm că acest studiu va constitui un punct de plecare pentru pilotarea unor 

politici de remediere a problemelor constatate în întocmirea documentării procesului de 

îngrijire. 

 

Introduction. Nurses include a profession with a unique field of practice that carries out 

specific activities within the care team or independently, based on the skills gained through 

education. As the literature and the press reveal, that even in countries with a tradition of 

documenting care activities, are often reported problems regarding the unsatisfactory quality 

of records and efforts to meet these requirements and due to Romania state of fact (no clear 

regulations), we initiated an observational, longitudinal, prospective analytical study with 

the purpose to investigate the transmission of written information and the development of 

complete documentation for hospital care services. The goal of the study is to identify the 

perception of the Romanian nurses about the benefits, structure / content and the recording 

methods of nurses’ activities. 

Material and method. Data collection was carried out through a questionnaire developed 

by a group of specialists involved in nursing educational programs and nursing managers, 

who generated opinions regarding the possible benefits, structures and recording methods 

related to nursing documentation.  

Results and discussions. The data collected and the analysis based on them are insufficient 

to generalize the conclusions, the collection time being too short to be able to make relevant 

statistical inferences. The data from the pretesting questionnaires support the assumptions 

that generated the study: in Romanian hospitals is nursing shortage and nursing activity is 

overloaded, nursing theories which have to create the fundament for documentation’s 

structure limits the way of its preparation and so far, the undertaken initiative to implement 

the documentation has generated inconsistent results. 

Conclusions. We consider that this study will be a starting point for piloting some policies 

to solve problems which exist in nursing documentation. 
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IMPACTUL INFECȚIEI CU COVID-19 ASUPRA PATOLOGIEI SĂNĂTĂȚII 

MINTALE 

THE IMPACT OF COVID-19 INFECTION ON MENTAL HEALTH PATHOLOGY 

 

Andreea Iovănel 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Timișoara 

 

 Orice suferința a corpului  atrage dupa sine și o suferință psihologică cu diverse 

manifestări. În cadrul patologiei psihiatrice, este binecunoscut faptul că orice eveniment 

stresant de viață poate duce la recăderea bolii în ciuda  unui tratament corect și adecvat 

administrat, cu nevoia unei intervenții rapide a personalului medical. 

 În cazul unei patologii infecțioase, de lungă durată care este prezentă la nivel 

global, aceste manifestări psihologice pot decompensa un pacient cu un diagnostic 

preexistent psihiatric, sau dimpotrivă, poate apărea la persoanele sănătoase anterior acestei 

pandemii. Fiecare om are un grad diferit de adaptabilitate la noile reguli și restricții, iar 

uneori această adaptabilitate depășește granițele organismului uman pentru o armonie între 

minte și corp. Restricțiile, măsurile de distanțare socială atât cele fizice cum ar fi purtarea 

echipamentului de protecție, bariere de contact; sau distanțarea de familie și lipsa contactului 

fizic duc la grade diferite de izolare. Izolarea este resimțintă indiferent de individ, statut 

economic sau profesional, persoane singure sau cu familie. Cu toate că aceste măsuri de 

protecție sunt imperative pentru a reduce transmiterea bolii, a reducerii riscului de decese 

precum și evitarea supraîncărcării spitalelor, cascada de simptome psihiatrice este tot mai 

mare. 

 Simptomele psihiatrice pot varia de la confuzie, agitație, anxietate marcată în 

special anxietatea de sănatate, pâna la diferite grade de depresie, insomnie, tulburări de 

adaptare, reacții acute la stress și nu numai. Fiecare om va prezenta particularități individuale 

in ceea ce privește toate schimbarile pandemiei și nu toți vor avea nevoie de ajutor 

specializat.  

 Manifestările pot fi emoționale sau comportamentale. Majoritatea pacienților 

acuză un sentiment de incertitudine pentru viitor, mai ales persoanele puse în izolare sau cei 

care au membrii ai familiei în această situație, sunt nesiguri cu privire la viitor, la o posibilă 

vindecare și o recuperare adecvată. 

 Deși efectele pe termen lung nu sunt cunoscute, studiile de specialitate susțin 

că în timpul carantinei există o înclinație mai mare a consumului de alcool și de substanțe 

psihoactive, mâncatul excesiv care atrage după sine alte probleme de sănatate. Pentru că în 
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orice boală profilaxia este mai eficientă decât tratarea bolii, populația generală trebuie 

informată corect despre severitatea simptomatologiei, a semnalelor de alarmă, unde și cand 

să ceară ajutor specializat. 

         

 Any suffering of the body entails a psychological suffering with various 

manifestations. In psychiatric pathology, it is well known that any stressful life event can 

lead to relapse of the disease despite a correct and appropriate treatment, with the need for 

prompt intervention by medical staff. 

 In the case of a long-term infectious pathology that is present globally, these 

psychological manifestations may decompensate a patient with a pre-existing psychiatric 

diagnosis, or on the contrary, may occur in healthy people prior to this pandemic. Every 

human being has a different degree of adaptability to new rules and restrictions, and 

sometimes this adaptability transcends the boundaries of the human body for harmony 

between mind and body. Restrictions, social distance measures both physical and such as 

wearing protective equipment, contact barriers; or distance from family and lack of physical 

contact; lead to different degrees of isolation. Isolation is felt regardless of the individual, 

economic or professional status, single people or family. Although these protective measures 

are imperative to reduce the transmission of the disease, reduce the risk of death and avoid 

overloading hospitals, cascades of psychiatric symptoms is increasing. 

 Psychiatric symptoms can range from confusion, agitation, marked anxiety, 

especially health anxiety, to varying degrees of depression, insomnia, adjustment disorders, 

acute reactions to stress and more. Each person will have individual peculiarities regarding 

all the changes of the pandemic and not all of them will need specialized help. 

 Manifestations can be emotional or behavioral. Most patients complain of a sense 

of uncertainty for the future, especially people in isolation or those who have family 

members in this situation, are uncertain about the future, a possible cure and an adequate 

recovery. 

Although the long-term effects are not known, studies show that during quarantine there is 

a greater propensity to consume alcohol and psychoactive substances, excessive eating that 

leads to other health problems. Because in any disease, prophylaxis is more effective than 

treating the disease, the general population must be properly informed about the severity of 

symptoms, alarm signals, where and when to seek specialized help. 
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CAUZE ȘI CONSECINȚE ALE STRESULUI ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ  

CAUSES AND CONSEQUENCES OF STRESS IN HEALTHCARE ASSISTANCE 

 

Cornelia Nicoleta Moș 

Școala Postliceală „Henri Coandă” Satu Mare 

 

Definițiile stresului: 

Reacție generală nespecifică a organismului la acțiunea externă a unor factori – agenți 

stresori - de natură variată (fizică, chimică, biologică și psihică) (Selye). 

Reacție psiho-fizică a organismului generată de agenți stresori ce acționează pe calea 

organelor de simț asupra creierului, punându-se în mișcare – datorită legăturilor cortico-

limbice cu hipotalamusul- un întreg șir de reacții neuro-vegetative și endocrine, cu răsunet 

asupra întregului organism (A von Eiff). 

Efort cognitiv și comportamental (cu exprimare afectivă pregnantă) de a reduce, stăpâni sau 

tolera solicitările externe sau interne care depășesc resursele personale (Lazarus şi Folkman). 

Forme ale stresului: distresul  - stres cu potențial nociv pentru organism, în cursul căruia sunt 

eliberați o serie de hormoni; eustresul – stres validat de  o reacție însoțitoare moderată 

catecolaminică şi cortizolică, alături de multe alte reacții fiziologice. 

Tablou simptomatologic: 

 Distres:  

▪ simptome psihice inclusiv manifestări comportamentale: anxietate, 

iritabilitate, furie, fatigabilitate, apatie, depresie, insomnie; 

▪ simptome fizice: erupția cutanată, durerea de cap, HTA, tensiuni musculare 

(în special interscapular şi lombar), colon iritabil, ulcer gastro-duodenal, astm 

bronşic, etc.; 

 Eustres: stări de bucurie, surpriza plăcută, triumf, exaltare, veselie şi râsul în hohote, 

tandrețe, dragoste, excitație sexuală, extaz, etc. 

Boala este asociată cu tipul de personalitate care prefigurează pattern-uri de răspuns 

la stres. 

Cauzele stresului în asistența medicală 

Factori generali – suprasolicitarea, relațiile cu superiorii, relațiile cu administrația; 

Cauze – factori cu specific naţional local: fluctuaţia mare de personal; nivel scăzut de 

salarizare; nivel de trai scăzut; disfuncționalități ale sistemului de protecţie socială; buget 

extrem de mic raportat la nevoi; legiferare târzie a statutului asistentului medical; schimbări 

alerte la nivel ierarhic superior, percepute adesea ca vid de autoritate; nevoia de management 
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al schimbării datorită dezvoltării rezistenţei la schimbare; recrutări defectuoase prin lipsa 

psihoprofesiogramei, generându-se conflicte între aşteptările de rol şi cerinţele profesiei; 

evaluarea performanţelor nu creează condiţii pentru motivarea în muncă; lipsa unor strategii 

financiare coerente la nivel de unitate, privind asigurarea condiţiilor pentru formarea 

profesională continuă. 

Măsuri specifice de prevenire: 

 Din punct de vedere organizaţional:   

- Program flexibil 

- Responsabiliţi profesionale clar delimitate 

- Administratori accesibili şi competenţi 

- Structuri puternice de sprijin colegial 

• Din punct de vedere al intervenţiilor personale: 

- Explorarea ocaziilor de a învăţa şi perfecţiona profesional 

- Stabilirea obiectivelor personale şi profesionale obtenabile 

- Practicarea unui management eficient al timpului 

- Divizarea timpului personal şi de muncă în unităţi controlabile 

- Întocmirea unui “inventar al tuturor forţelor pozitive din propria viaţă 

- Practicarea unui comportament asertiv 

- Dobândirea  educaţiei  în domeniul autoîngrijirii 

 

Stress definitions: 

General non-specific reaction of the organism to the external action of some factors - 

stressors - of various nature (physical, chemical, biological and mental) (Selye). 

Psycho-physical reaction of the body generated by stressors that act through the sense organs 

on the brain, setting in motion - due to cortico-limbic connections with the hypothalamus - 

a whole series of neuro-vegetative and endocrine reactions, resonating on the whole 

organism (A von Eiff). 

Cognitive and behavioral effort (with strong emotional expression) to reduce, control or 

tolerate external or internal demands that exceed personal resources (Lazarus and Folkman); 

Forms of stress: stress - stress with potentially harmful to the body, during which a number 

of hormones are released; eustress - stress validated by a moderate accompanying 

catecholamine and cortisol reaction, along with many other physiological reactions. 

Symptomatic table: 

• Distress: 
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▪ mental symptoms including behavioral manifestations: anxiety, irritability, 

anger, fatigue, apathy, depression, insomnia; 

▪ Physical symptoms: rash, headache, hypertension, muscle tension (especially 

interscapular and lumbar), irritable bowel syndrome, gastro-duodenal ulcer, 

asthma, etc .; 

• Eustress: states of joy, pleasant surprise, triumph, exaltation, joy and laughter in 

laughter, tenderness, love, sexual arousal, ecstasy, etc .; 

Causes of stress in nursing 

General factors - overwork, relations with superiors, relations with the administration; 

Causes - factors with local national specificity: large staff turnover; low salary level; low 

standard of living; dysfunctions of the social protection system; extremely small budget 

related to needs; late legislation on the status of the nurse; alert changes at a higher 

hierarchical level, often perceived as a vacuum of authority; the need for change 

management due to the development of resistance to change; defective recruitments due to 

the lack of psychoprofessional program, generating conflicts between role expectations and 

the requirements of the profession; performance evaluation does not create conditions for 

work motivation; lack of coherent financial strategies at unit level, regarding the assurance 

of the conditions for the continuous professional training. 

Specific prevention measures: 

• From an organizational point of view: 

  - Flexible schedule 

  - Clearly defined professional responsibilities 

  - Accessible and competent administrators 

  - Strong peer support structures 

• From the point of view of personal interventions: 

  - Exploring opportunities to learn and improve professionally 

  - Establishing the personal and professional objectives obtainable 

  - Practicing an efficient time management 

  - Division of personal and work time into controllable units 

  - Drawing up an “inventory of all the positive forces in one's life 

  - Practicing an assertive behavior 

  - Acquiring education in the field of self-care.  
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COMUNICAREA ÎN PROCESUL DE NURSING 

COMMUNICATION IN THE NURSING PROCESS 

 

Luca Emilia 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Cluj-Napoca 

 

...La început a fost cuvântul... 

 Profesia de asistent medical nu este doar o tehnică, ci un proces care încorporează 

elementele sufletului, minţii şi imaginaţiei. Esenţa acestuia se află în imaginaţia creatoare, 

spiritul sensibil şi înţelegerea inteligentă – care reprezintă temelia asistentei eficiente. 

Comunicarea este cel mai important lucru în stabilirea relaţiei cu pacientul, cu aparţinătorii 

şi cu ceilalţi membri ai echipei medicale. "A şti să asculţi este prima condiţie a unui 

dialog". 

Comunicarea Asistent medical – Pacient/Aparţinător 

 Comunicarea faţă-n faţă:  

- limbajul spaţiului: curăţenia şi ordinea locului de muncă, transparenţa activităţii;  

- limbajul vestimentaţiei: ținuta de lucru curată şi îngrijită; folosirea unui parfum discret 

(atenţie la astmatici); bijuterii cât mai puţine (fără ostentaţie); folosirea regulilor de 

protecţie;  

- limbajul gesturilor: primirea pacientului cu amabilitate; contact vizual permanent; 

ascultare activă şi concentrată numai pe probleme medicale; nu se mestecă gumă; 

mimica să nu fie încruntată; gesturile sa nu fie agresive sau indecise;  

- limbajul timpului: punctualitate; alocarea unui spaţiu de timp suficient pacientului;  

- limbajul tăcerii: nu se discută probleme nemedicale; irelevanţa poate fi sancţionată cu 

eleganţă şi diplomaţie prin tăcere;  

- limbajul verbal: evitarea vocii pe ton înalt; evitarea explicaţiilor medicale abstracte şi 

traducerea informaţiei medicale după puterea fiecăruia de înţelegere; evitarea ironiei şi 

aroganţei; asistarea stării emoţionale a pacientului; nu se discută variante de tratament 

cu pacientul, acestea fiind doar de competenţa medicului; răspunzi cu promptitudine 

pacientului la orice nelămurire cu privire la planul de îngrijiri; explici pacientului 

fiecare manevră medicală ce urmează a i se efectua, folosind un ton cald şi siguranţă în 

exprimare pentru a dobândi încredere; reţii numele pacientului şi îl foloseşti ori de câte 

ori e posibil pentru a nu se simţi depersonalizat (el nu este un CAZ, ci o persoana cu o 

anumită suferinţă); prin întrebări simple, clare şi concise te asiguri că toate nevoile 
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pacientului sunt satisfăcute şi că a înţeles corect  toată informaţia pe care i-ai transmis-

o. 

 

.. In the beginning was the word ... 

 The profession of nurse is not just a technique, but a process that incorporates the 

elements of the soul, mind and imagination. Its essence lies in the creative imagination, the 

sensitive spirit and the intelligent understanding - which is the foundation of effective 

assistance. 

 Communication is the most important thing in establishing the relationship with the 

patient, with the relatives and with the other members of the medical team. "Knowing how 

to listen is the first condition of a dialogue." 

Communication Nurse - Patient / Caretaker 

Face-to-face communication: 

- the language of the space: cleanliness and order of the workplace, transparency of the 

activity;  

- clothing language: clean and tidy work clothes; using a discreet scent (watch out for 

asthmatics); jewelry as little as possible (without ostentation); use of protection rules;  

- sign language: receiving the patient kindly; permanent eye contact; active listening and 

focused only on medical issues; do not chew gum; mimicry not to be frowning; 

gestures not to be aggressive or undecided;  

- the language of time: punctuality; allocating sufficient time to the patient;  

- the language of silence: non-medical issues are not discussed; irrelevance can be 

sanctioned with elegance and diplomacy through silence;  

- verbal language: avoiding loud voices; avoiding abstract medical explanations and 

translating medical information according to everyone's power of understanding; 

avoiding irony and arrogance; assisting the patient's emotional state; no treatment 

options are discussed with the patient, these being only within the competence of the 

doctor; respond promptly to the patient to any questions regarding the care plan; 

explain to the patient each medical maneuver to be performed, using a warm tone and 

confidence in expression to gain confidence; remember the patient's name and use it 

whenever possible so as not to feel depersonalized (he is not a CASE, but a person with 

a certain suffering); by simple, clear and concise questions you make sure that all the 

patient's needs are met and that he has correctly understood all the information you 

have given him. 
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INFORMATICĂ MEDICALĂ 

MEDICAL INFORMATICS 

 

Bența Dan 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Huedin 

 

 Diagnosticarea automată. Pacientul este caracterizat de un şir de simptome 

(evidenţiate prin întrebări, semne fizice, determinări de laborator, masurări cu aparatură de 

specialitate) alcătuind un vector de observaţie. Există stabilit câte un vector etalon atât 

pentru pacientul sănătos cât şi pentru fiecare afecţiune în parte. Pentru stabilirea unui 

diagnostic se face compararea (probabilistică sau fuzzy) cu vectorii etalon. 

 Diagnosticarea asistată de calculator. Se realizează prin cooperarea între calculator 

şi medic (care alege din lista de afecţiuni oferită de calculator). 

Sistemul expert presupune existenţa unui sistem automat de comparare şi a unui set 

(respectabil ca dimensiuni) de pacienţi diagnosticaţi (baza de cunoştinţe). Fiecare nouă 

diagnosticare este adaugată în baza de cunoştinţe. Instrumentaţia medicală include 

microcalculatoare, dobândeşte și procesează datele direct de la pacient:  

- masurători fiziologice, monitorizarea pacientului în chirurgie și unitățile de terapie 

intensivă;  

- măsurători primare on-line: O2 din sânge și conținutul de CO2, K, Na, Ca ioni de 

variația pH-ului, de procesare de semnal bioelectric (EKG, EEG, EMG), 

- analiza parametrilor respiratorii;  

Pacientul fiind conectat permanent la instrumentele de supraveghere (funcții vitale, 

dinamica respiratorie, fibrilația ventriculară, aritmii) sunt prelucrate informaţiile obţinute, 

afişate rezultatele preliminare, emise alarme precum şi transmise date la niveluri 

superioare. 

Sănătatea publică 

- Fluxul continuu de informații poate fi stocat, procesat, organizat numai datorită 

informaticii;  

- Evidenţa şi prelucrarea automată a datelor medicale din spitale;  

- Centralizarea datelor din zone geografice mari prin metode statistice;  

- Costul iniţial al acestor proiecte este mare, dar prin eficienţa (necesită mai puțin 

timp precum şi personal redus) se justifică şi permite organizarea unei rețele de 

nivel înalt pentru Asistenţa de sănătate. 
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Documentarea asistată de calculator: online este cea mai rapidă; cea mai ieftină; cea mai 

eficientă. Instrumentul: INTERNET; existenţa unor baze de date electronice internationale 

ce acumulează informaţie medicală. 

 

 Automatic diagnosis.  The patient is characterized by a series of symptoms 

(highlighted by questions, physical signs, laboratory determinations, measurements with 

specialized equipment) making up an observation vector. There is a standard vector 

established both for the healthy patient and for each condition. To establish a diagnosis, a 

comparison is made (probabilistic or fuzzy) with standard vectors. 

 Computer-assisted diagnostics. It is done through the cooperation between the 

computer and the doctor (who chooses from the list of diseases offered by the computer) 

The expert system. It presupposes the existence of an automatic comparison system 

and a set (respectable in size) of diagnosed patients (knowledge base). Each new diagnosis 

is added to the knowledge base. Medical instrumentation includes microcomputers, 

acquires and processes data directly from the patient: 

- physiological measurements, patient monitoring in surgery and intensive care units; 

- on-line primary measurements: blood O2 and content of CO2, K, Na, Ca ions of pH 

variation, bioelectric signal processing (EKG, EEG, EMG), 

- analysis of respiratory parameters; 

 The patient is permanently connected to the surveillance instruments (vital 

functions, respiratory dynamics, ventricular fibrillation, arrhythmias), the information 

obtained is processed, the preliminary results are displayed, alarms are issued and data are 

transmitted at higher levels. 

Public health 

- The continuous flow of information can be stored, processed, organized only due to 

informatics; 

- Evidence and automatic processing of medical data from hospitals; 

- Centralization of data from large geographical areas by statistical methods; 

- The initial cost of these projects is high, but the efficiency (requires less time as well as 

reduced staff) justifies and allows the organization of a high level network for Health Care. 

Computer Aided Documentation: Online is the fastest; the cheapest; the most efficient. 

 Tool: INTERNET, the existence of international electronic databases that 

accumulate medical information. 
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OBEZITATEA 

OBESITY 

 

Mărină Lucia Simona 

Liceul Tehnologic UCECOM ”Spiru Haret” Cluj-Napoca 

 

Obezitatea este o boală de nutriție cu implicații metabolice, viscerale sau endocrine 

determinată de apariția unui dezechilibru între aportul caloric și cheltuielile de energie ale 

individului având drept consecință creșterea greutății corporale cu peste 15% față de 

greutatea normală. Creșterea masei corporale nu este asociată numai cu un defect estetic, 

reprezentând de asemenea și un risc mărit pentru apariția unor boli grave precum 

ateroscleroza, diabetul, infarctul miocardic, hemoragia cerebrală, litiaza biliară, etc. 

Greutatea corporală ideală se asociază cu cea mai scăzută rată a mortalității. După 

criteriul clinic și evolutiv sau codificat doua forme si anume - obezitatea statică 

(metabolică, normofagică) și dinamică (de reglare, hiperfagică) iar în funcție de gradele de 

severitate, obezitatea poate fi de gradul I, II, III sau IV. Diagnosticul de obezitate se poate 

afirma atunci când greutatea depășește cu 15% greutatea medie normală. Factorii care 

determina apariția obezității sunt fie individuali (genetici, de reglare a ingestiei alimentare 

sau factori metabolici) fie de mediu (aportul și disponibilitatea de hrana sau factorii 

familiari, sociali și culturali). Tratamentul constă în reducerea rației alimentare la 1200 - 

1800 de calorii pe zi din care 20% proteine, 40% lipide și 40% carbohidrați. Cele mai 

eficiente metode de reducere a greutății corporale sunt realizate prin combinația dintre 

restricția calorică și exercițiile fizice. Tratamentul chirurgical presupune intervenții de 

scurtcircuitare a unor segmente digestive. Acest tratament este de obicei urmat de 

adoptarea unui stil de viată sănătos cu regim caloric adecvat. 

La unele persoane se pot recomanda anorexigene, psihoterapie și efort fizic. 

Rezultatele tratamentelor depind de gradul de stabilizare a evoluției bolii și de implicare a 

pacientului. 

 

Obesity is a nutritional disease with metabolic, visceral, or endocrine implications 

caused by an imbalance between caloric intake and energy expenditure of the individual 

resulting in an increase in body weight by more than 15% compared to normal weight. 

Increased body weight is not only associated with an aesthetic defect, but also with an 
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increased risk for developing serious diseases such as atherosclerosis, diabetes, heart 

attack, cerebral hemorrhage, gallstones, etc. 

Ideal body weight is associated with the lowest mortality rate. According to the 

clinical and evolutionary criterion, there are two forms, namely - static (metabolic, 

normophagic) and dynamic (regulatory, hyperphagic) obesity, and depending on severity, 

obesity can be classified as grade I, II, III, or IV. The diagnosis of obesity is usually given 

when the bodyweight exceeds the normal average weight by 15%. The factors that 

determine the appearance of obesity are either individual (genetic, food intake regulation, 

and metabolic factors) or environmental (food intake and availability, or family, social and 

cultural factors). The treatment consists of reducing the food ratio to 1200 - 1800 calories 

per day of which 20% protein, 40% lipids, and 40% carbohydrates. The most effective 

methods of reducing body weight are achieved through the combination of caloric 

restriction and exercise. The weight loss surgery involves various interventions over some 

digestive segments. This treatment is usually followed by the adoption of a healthy 

lifestyle with an adequate caloric diet. 

For some people, anorexiants, psychotherapy, and physical activity are 

recommended. The results of these treatments are depending on the stabilization degree of 

the disease as well as on the patient involvement. 

 

REFLECŢII PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE 

REFLECTIONS ON THE QUALITY OF MEDICAL SERVICES 

 

Moraru Rozalia- Mina 

Holdiş Daniela-Ileana  

Marton Gabriel Iosif 

Şcoala Postliceală Tehnică ,, Henri Coandă” Baia Mare 

 

Pacienţii sunt interesaţi să primească îngrijirile necesare, cu respectarea integrală a 

drepturilor lor, în cel mai scurt timp posibil, din partea furnizorului pe care l-au ales ei. 

Plătitorii sunt interesaţi să introducă standarde, indicatori şi criterii de calitate în spitale 

pentru a ţine sub control costurile. Deasupra tuturor, guvernul este cel care trebuie să 

reglementeze sistemul sanitar printr-o legislaţie care să favorizeze aplicarea 

managementului calităţii în unităţile sanitare, facilitând munca furnizorului şi apărând 

pacientul de deficienţele din sistem.  
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Subiectul calităţii îngrijirilor de sănătate este unul extrem de controversat, cu 

implicaţii atât la nivel economic, financiar, tehnologic, cât şi în domeniul resurselor umane 

şi organizaţionale. Scopul revizuirii calităţii constă în îmbunătăţirea continuă a calităţii 

serviciilor furnizate şi a modalităţilor de a produce aceste servicii. în acest sens, un bun 

management al calităţii constă în planificarea, aplicarea practică, controlul şi revizuirea 

măsurilor necesare modelării serviciilor şi proceselor, astfel încât să se răspundă permanent 

tuturor nevoilor principalilor actori implicaţi (clienţi, furnizori, finanţatori).  

Calitatea tehnică a îngrijirilor medicale este raportată de obicei la competenţa 

tehnică, respectarea protocoalelor clinice şi a ghidurilor de practică, folosirea măsurilor de 

control al infecţiilor, informare şi consiliere, integrarea serviciilor de sănătate, management 

eficient. Existenţa acesteia conduce către un mediu de muncă eficace şi eficient, rezultate 

pozitive ale tratamentului, urmate de satisfacţia pacientului şi, nu în ultimul rând, de 

satisfacţia furnizorului. 

Gradul satisfacţiei practicianului este legat de calitatea actului medical, dar derivă 

şi din condiţiile în care îşi desfăşoară munca, iar existenţa satisfacţiei duce la creşterea 

performanţei. În concluzie, acesta este un factor cauzal al nivelului calităţii îngrijirilor de 

sănătate, deci poate fi folosit drept criteriu de evaluare a calităţii acestora.  

 

Patients are interested in receiving the necessary care, with full respect for their 

rights, as soon as possible, from the provider of their choice. Payers are interested in 

introducing quality standards, indicators and criteria in hospitals to control costs. Above 

all, the government is the one that must regulate the health system through a legislation 

that favors the application of quality management in the health units, facilitating the work 

of the provider and defending the patient from the deficiencies in the system. 

The subject of the quality of health care is extremely controversial, with 

implications both in economic, financial, technological, and in the field of human and 

organizational resources. The purpose of the quality review is to continuously improve the 

quality of the services provided and the ways to produce these services. In this sense, a 

good quality management consists in planning, practical application, control and review of 

the necessary measures for modeling services and processes, so as to permanently meet all 

the needs of the main actors involved (customers, suppliers, financiers). 

The technical quality of medical care is usually related to technical competence, 

compliance with clinical protocols and practice guidelines, use of infection control 

measures, information and counseling, integration of health services, efficient 
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management. Its existence leads to an effective and efficient work environment, positive 

treatment results, followed by patient satisfaction and, last but not least, provider 

satisfaction. 

The degree of satisfaction of the practitioner is related to the quality of the medical 

act, but also derives from the conditions in which he carries out his work, and the existence 

of satisfaction leads to an increase in performance. In conclusion, this is a causal factor in 

the level of quality of health care, so it can be used as a criterion for assessing their quality. 

 

CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING ÎN UE 

QUALITY OF NURSING SERVICES IN THE EU 

 

                                                 Petrie Adriana  

Oprescu Ana 

Școala Postliceala “Henri Coandă” Timișoara 

 

 Calitatea îngrijirii în sistemele de sănătat este greu de definit datorita literaturii 

extinse pe această tema, care este de asemenea și dificil de sistematizat. În funcție de 

paradigma disciplinara, calitatea poate fi înțeleasă în moduri diferite, utilizând termeni și 

modele diferite. Definițiile oferite de Consiliul Europei (1998) și Organizația Mondiala a 

Sănătății (2000) sunt cele mai frecvent folosite și prezinta limitele calității. Dimensiunile 

cele mai frecvent utilizate sunt: eficacitate, eficiență, acces, siguranță, echitate, adecvare, 

actualitate, acceptabilitate, capacitatea de reacție a pacientului sau centrat pe pacient, 

satisfacție, îmbunătățirea sănătății și continuitatea îngrijirii. Cu toate acestea, aceste 

dimensiuni nu sunt, nici cuprinzătoare, nici excludente reciproc. 

Dimensiuni în evaluarea calității îngrijirii 

 Structură: Cum sunt alocate resursele în termeni de timp și loc (acces) 

                            Echitate în partajarea costurilor și beneficiilor 

 Proces:    Cum se aplică resursele (administrare)  

                            Managementul timpului și a resurselor 

                            Evitarea deșeurilor 

                            Reducerea riscului (siguranță) 

                            Practică bazată pe dovezi (adecvare) 

                            Îngrijire axată pe pacient (continuitate) 

                            Informații publice/ pacienți 
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 Rezultat:  Sănătatea populației (îmbunătățirea sănătății) 

                            Rezultatul clinic 

                            Satisfacerea așteptărilor publicului și a forței de muncă 

Experiențe ale pacienților: diferite aspecte ale calității în îngrijirea transfrontalieră. Din 

sondajele de opinie efectuate de pacienți, reiese faptul ca aceștia au un nivel ridicat de 

satisfacție în urma îngrijiri transfrontaliere. În unele cazuri, se pare că oamenii sunt chiar 

mai mulțumiți de îngrijirea pe care o primesc în străinătate comparativ cu cea pe care ar 

(aștepta) să o primească din partea sistemului medical de acasă. Utilitatea, competența și 

profesionalismul personalului medical și de asistență medicală sunt, de asemenea, evaluate 

de către pacienți ca fiind mai bune în străinătate. Pacienții din regiunile de frontieră afirmă 

chiar că merg în regiunea vecină, deoarece consideră că medicii sunt mai buni și/sau mai 

orientați spre pacient. 

 

 The quality of care in health systems is difficult to define due to the extensive 

literature on this topic, which is also difficult to systematise. Depending on the disciplinary 

paradigm, quality can be understood in different ways, using different terms and patterns. 

The definitions provided by the Council of Europe (1998) and the World Health 

Organisation (2000) are the most commonly used and show the limits of quality. The most 

commonly used dimensions are: effectiveness, efficiency, access, safety, equity, adequacy, 

timeliness, acceptability, patient or patient-centred responsiveness, satisfaction, improved 

health, and continuity of care. However, these dimensions are neither comprehensive nor 

mutually exclusive. 

Dimensions in assessing the quality of care 

 Structure:     How resources are allocated in terms of time and place (access) 

                                 Equity in cost and benefit sharing 

 Process:       How to apply resources (administration) 

                                Time and resource management 

                                Waste avoidance 

                                Risk reduction (safety) 

                                Evidence-based practice (adequacy) 

                                Patient-centred care (continuity) 

                               Public / patient information 

 Result:        Population health (improving health) 

                               Clinical outcome 



Dimensiuni europene în calitatea serviciilor de nursing 

30 

 

                               Meeting the expectations of the public and the workforce 

Patient experiences: different aspects of quality in cross-border care. Patient surveys show 

that patients have a high level of satisfaction with cross-border care. In some cases, it 

seems that people are even more satisfied with the care they receive abroad compared to 

what they would (expect) to receive from the home medical system. The usefulness, 

competence and professionalism of medical and healthcare staff are also assessed by 

patients as being better abroad. Patients in border regions even say they go to the 

neighbouring region because they believe that doctors are better and / or more patient-

oriented. 

 

CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING ÎN SECȚIILE DE PSIHIATRIE 

THE QUALITY OF NURSING SERVICES IN PSYCHIATRIC WARDS 

 

Pop Ernő Endre 

Nicolaescu Carmen 

Liceul Teoretic ,,Victor Babeș” Cluj-Napoca 

 

 Tulburările psihice sunt responsabile la nivel mondial pentru 32% din anii de 

dizabilitate și 13% din anii de viață ajustați pentru dizabilități. Pentru îmbunătățirea 

serviciilor medicale putem lua în considerare și următoarele recomandări. 

În primul rând, plătitorii și furnizorii de servicii medicale vor avea nevoie de un 

portofoliu de măsuri validate ale rezultatelor centrate pe pacient într-un spectru de condiții 

în mod obișnuit, precum și pentru populații speciale, inclusiv copii / tineri. Mai mult, sunt 

necesare și măsuri valabile care să evalueze accesul la îngrijirea sănătății mintale, pentru a 

determina mai cuprinzător calitatea îngrijirii dincolo de ceea ce se întâmplă în cadrul 

întâlnirii clinice. 

În al doilea rând, ar trebui dezvoltate și implementate elemente de date comune 

pentru diagnostice, măsuri clinice și „semne vitale” de sănătate mintală și încorporate în 

fișele electronice de sănătate existente și în alte instrumente de tehnologie a informației, 

cum ar fi smartphone-urile. 

În al treilea rând, rezultatele în materie de sănătate mintală vor trebui evaluate mai 

în mod curent, iar îngrijirea bazată pe măsurare nu numai că trebuie încorporată în 

tehnologiile existente, ci ar trebui să devină parte a culturii generale a tratamentului și a 

sistemului de îngrijire a sănătății. 
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În al patrulea rând, sistemele de sănătate trebuie să ofere investiții, leadership și 

coordonare pentru a îmbunătăți și conecta sursele de date pentru a măsura calitatea între 

setări. Sistemele vor trebui să implice furnizorii și consumatorii de primă linie în măsurile 

de aprobare și măsurare a calității care să corespundă nevoilor acestor furnizori și 

consumatori, mai degrabă decât celor ale administratorilor. 

În concluzie, calitatea serviciilor medicale în secțiile de psihiatrie mai au un drum 

lung în dezvoltare, dar totuși suntem pe calea bună în acest domeniu. 

 

Mental disorders are responsible worldwide for 32% of years of disability and 13% 

of years of life adjusted for disabilities. To improve medical services we can also consider 

the following recommendations. 

First, payers and healthcare providers will need a portfolio of validated measures of 

patient-centered outcomes in a spectrum of conditions as well as for special populations, 

including children / young people. Moreover, valid measures are needed to assess access to 

mental health care in order to more comprehensively determine the quality of care beyond 

what happens during the clinical meeting. 

Second, common data elements for mental health diagnoses, clinical measures and 

"vital signs" should be developed and implemented and incorporated into existing health 

records and other information technology tools, such as smartphones. . 

Third, mental health outcomes will need to be assessed more regularly, and 

measurement-based care should not only be incorporated into existing technologies, but 

should become part of the general treatment culture and care system. health. 

Fourth, health systems need to provide investment, leadership and coordination to 

improve and connect data sources to measure quality between settings. The systems will 

need to involve leading suppliers and consumers in quality approval and measurement 

measures that meet the needs of these suppliers and consumers, rather than those of 

administrators. 

In conclusion, the quality of medical services in psychiatric wards still has a long 

way to go, but we are still on the right track in this area. 

 

 

 

 

 



Dimensiuni europene în calitatea serviciilor de nursing 

32 

 

CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE ÎN ÎNGRIJIRILE COMUNITARE 

THE QUALITY OF MEDICAL SERVICES IN COMMUNITY CARE 

 

Rus Emanuela Laura, 

Podoleanu Anca 

Liceul Teoretic ,,Victor Babeș” Cluj-Napoca 

 

Asistenta medicala comunitara, astfel cum este definita la art. 4 din O.G.  nr. 

162/2008  cuprinde programe, activitati si servicii medicale, furnizate in sistem integrat cu 

serviciile sociale, adresate persoanelor dintr-o comunitate. Acest serviciu se adresează in 

principal categoriilor de persoane vulnerabile precum cei cu nivel economic sub pragul 

saraciei; somaj; nivel de educatie scazut; dizabilitate; boli cronice; boli aflate in faze 

terminale care necesita tratamente paliative. 

Baza nursingului comunitar este alcătuită din: Finanţarea serviciilor medicale la 

domiciliu se realizează, conform legii, cu fonduri din bugetul de stat, bugetul autorităţilor 

locale, precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii. 

Medicina comunitară, respectiv nursingul comunitar, există atunci când membrii unei 

comunităţi geografice, sociale sau culturale se gândesc în comun asupra problemelor de 

sănătate, exprimate prin nevoi prioritare şi când participă activ la aplicarea de acţiuni în 

acest sens. Acţiunile concrete în acest sens vizează asanarea mediului, lupta contra 

flagelelor sociale, educaţia privind regulile de igienă, organizarea serviciilor sanitare având 

în vedere prevenţia, depistarea, profilaxia, tratamentul şi readaptarea.  

Barierele pentru îngrijirea în comunitate includ: un mediu de lucru provocator; timp 

de călătorie imprevizibil între programări; durate imprevizibile din cauza unei deteriorări 

neașteptate la starea pacientului; o planificare deficitară sau o comunicare din partea 

spitalelor; creșterea ale numărului de persoane si complexitate cazurilor, lipsa de personal 

și un deficit semnificativ de capacitate, precum si a echipamentelor necesare 

În concluzie, Serviciile de asistență medicală comunitare oferă o linie de salvare 

pentru mulți oameni și joacă un rol cheie ajutându-i să-și mențină independența, să 

gestioneze condițiile pe termen lung și tratarea bolilor acute. În cel mai bun caz, oferă un 

model ideal de persoană,îngrijiri preventive și coordonate, care pot reduce internările în 

spital și pot ajuta oamenii să rămână în propriile case. Deși limitările resurselor naționale 

fac dificilă stabilirea unui asistente comunitare, există dovezi ale unui decalaj profund în 

creștere capacitati și cerere în serviciile de asistență medicală din comunitate. 
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Community medical assistance, as defined in art. 4 of the Government Emergency 

Ordinance no. 162/2008 includes medical programs, activities and services, provided in an 

integrated system with social services, addressed to persons from a community. This 

service is mainly addressed to categories of vulnerable people such as those with an 

economic level below the poverty line; unemployment; low level of education; disability; 

chronic diseases; terminally ill diseases that require palliative treatment. 

The basis of community nursing consists of: The financing of home medical 

services is carried out, according to the law, with funds from the state budget, the budget of 

local authorities, as well as from other sources, including donations and sponsorships, 

according to the law. Community medicine, respectively community nursing, exists when 

members of a geographical, social or cultural community think together about health 

problems, expressed by priority needs and when they actively participate in the 

implementation of actions in this regard. The concrete actions in this sense aim at the 

sanitation of the environment, the fight against the social scourges, the education regarding 

the hygiene rules, the organization of the sanitary services considering the prevention, the 

detection, the prophylaxis, the treatment and the rehabilitation. 

The key points of this service are: Scheduling and reliability of appointments, 

nurses acting as coordinators and lawyers and patient education and support for self-

management 

Barriers to community care include: a challenging work environment; unpredictable 

travel time between appointments; unpredictable durations due to unexpected deterioration 

in the patient's condition; poor planning or communication from hospitals; increase in the 

number of people and the complexity of cases, lack of staff and a significant shortage of 

capacity, as well as the necessary equipment 

In conclusion, Community Healthcare Services provide a lifeline for many people 

and play a key role in helping them maintain their independence, manage long-term 

conditions and treat acute illness. At best, it provides an ideal model of person, preventive 

and coordinated care, which can reduce hospital admissions and help people stay in their 

own homes. Although national resource constraints make it difficult to establish a 

community nurse, there is evidence of a profound gap in increasing capacity and demand 

in community health care services 
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TULBURĂRILE DE ANXIETATE GENERALIZATĂ ÎN CONTEXTUL 

EPIDEMIOLOGIC ACTUAL 

GENERALIZED ANXIETY DISORDERS IN THE CURRENT 

EPIDEMIOLOGICAL CONTEXT 

 

Ionescu  Monica  Laura  

Bartha Iolanda Cristina  

Școala Postliceală „Henri Coandă” Turda 

 

Tulburările de anxietate generalizată au avut o evoluţie crescută în ultimii ani, mai 

ales în ţările dezvoltate, în rândul persoanelor cu o situaţie financiară bună şi foarte bună, a 

stilului de viaţă trăit şi a problemelor sociale şi medicale apărute. 

Pandemia COVID-19 şi impunerea măsurilor stricte, dar necesare, de prevenire a 

răspândirii noului coronavirus au reprezentat şi încă reprezintă un factor major de stres, 

atât pentru adulţi, cât şi pentru copii şi adolescenţi. În această perioadă dificilă, am putut 

observa că unele condiţii medicale preexistente s-au intensificat la mulţi pacienţi, în timp 

ce la alţii s-au declanşat stări de anxietate, depresie şi neputinţă în faţa acestei noi 

provocări. 

În timpul unei epidemii de boli infecţioase, stresul se poate manifesta prin 

următoarele stări, conform experţilor de la Centrul pentru prevenirea şi controlul bolilor 

din Statele Unite ale Americii:  

- teama şi nelinişte faţă de propria sănătate şi de sănătatea celor dragi;  

- modificări ale obiceiurilor de somn sau de alimentaţie;  

- dificultate de somn sau de concentrare;  

- înrăutăţirea problemelor cronice de sănătate;  

- utilizarea în exces de alcool, tutun sau alte medicamente. 

Stările şi comportamentele de mai sus sunt perfect normale în faţa unei provocări 

semnificative. Odată cu declanşarea stării de urgenţă au intervenit schimbări rapide şi 

majore în modul nostru de viaţă, cum ar fi amânarea cursurilor şi a adunărilor sociale, 

schimbarea modului de muncă, anularea vacantelor, a spectacolelor, concertelor şi 

festivalurilor. Toate aceste măsuri au dat naştere unor stări intense şi variate, generate în 

special de incertitudinea care încă planează asupra noului coronavirus. 

Oamenii sunt în mod natural preocupaţi de sănătatea şi siguranţa lor şi a celor dragi 

şi este important să recunoaştem seriozitatea provocării generate de pandemia COVID-19 
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şi să conştientizăm faptul că frica şi panica sunt, de obicei, inutile, mai ales pe termen lung. 

Grija pentru bunăstarea noastră în momente de acest fel poate ajuta la reducerea stresului şi 

este crucială pentru a ne permite să adoptăm în continuare acţiuni calme şi eficiente în 

mijlocul acestei crize globale. 

 

Generalized anxiety disorders have evolved in recent years, especially in developed 

countries, among people with a good and very good financial situation, lifestyle and social 

and medical problems. 

The COVID-19 pandemic and the imposition of strict but necessary measures to 

prevent the spread of the new coronavirus have been and still are a major stress factor for 

both adults and children and adolescents. During this difficult period, we were able to 

observe that some pre-existing medical conditions intensified in many patients, while in 

others, anxiety, depression and helplessness were triggered by this new challenge. 

During an epidemic of infectious diseases, stress can manifest itself in the following 

conditions, according to experts from the Center for Disease Prevention and Control from 

the United States of America:  

- fear and anxiety for own health and the health of loved ones;  

- changes in sleep or eating habits;  

- difficulty in sleeping or concentrating;  

- worsening of chronic health problems;  

- use of alcohol, tobacco or other medications. 

The above states and behaviors are perfectly normal faceing a significant challenge. 

With the implementation of the state of emergency, there have been rapid and major 

changes in our way of life, such as the postponement of classes and social gatherings, the 

change of work, the cancellation of vacations, shows, concerts and festivals. All these 

measures have given rise to intense and various conditions, generated especially by the 

uncertainty that still hovering over the new coronavirus. 

People are naturally concerned about health and safety of themselves and their loved 

ones, and it is important to recognize the seriousness of the challenge generated by the 

COVID-19 pandemic and to be aware that fear and panic are usually unnecessary, 

especially in long term. Caring for our well-being in times like this can help reduce stress 

and is crucial to allow us to continue to take calm and effective actions in the middle of 

this global crisis. 
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ÎNGRIJIRIREA SĂNĂTĂȚII COMUNITARE 

COMMUNITY HEALTH CARE 

 

Tăbăcaru Mărioara 

Tănase Alina Ionela 

Şcoala Postliceală Sanitară” Sf. Luca” Tulcea 

 

 Asistenţa medicală comunitară presupune un ansamblu integrat de programe şi 

servicii de sănătate centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos şi bolnav acordate în 

sistem integrat cu serviciile sociale. Îngrijirea medicală la domiciliu este o formă de 

asistenţă medicală comunitară acordată unor categorii speciale. Unul din obiectivele 

acestui tip de asistenţă medicală este dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la 

domiciliu a grupurilor țintă. Finanţarea acestor servicii se realizează, conform legii, cu 

fonduri din bugetul de stat, bugetul autorităţilor locale, precum şi din alte surse (donaţii şi 

sponsorizări). 

Nursingul comunitar, există atunci când membrii unei comunităţi se gândesc în 

comun la problemele de sănătate și la satisfacerea nevoilor prioritare. Starea de sănătate 

sau de boală în concepţia medicinii comunitare este văzută ca o interrelaţie între 

comportamentul individului şi mediu. Acţiunile concrete în acest sens vizează asanarea 

mediului, lupta contra flagelelor sociale, educaţia privind regulile de igienă, organizarea 

serviciilor sanitare având în vedere prevenţia, depistarea, profilaxia, tratamentul şi 

readaptarea. Obiectivul general al asistenţei medicale comunitare este educarea comunităţii 

pentru sănătate.  Realizat la nivel micro și macro, procesul de promovare a sănătăţii şi 

prevenire a maladiilor va purta un caracter complex şi se va desfăşura cu implicarea 

întregii societăţi, utlizând educaţia pentru sănătate, marketingul social al ideilor, 

promovarea sprijinului reciproc şi mobilizarea comunităţii în promovarea politicii de 

sănătate publică.  

Preocuparea primordială a îngrijirilor de sănătate comunitare trebuie să fie aceea de 

a ajuta individul şi familia acestuia să-şi îndeplinească activităţile şi cerinţele vieţii de zi cu 

zi şi să conştientizeze măsura în care acestea afectează sau sunt afectate de sănătate sau de 

boală şi în acelaşi timp, să ia în considerare comportamentul individual. 

 

Community health care involves an integrated set of health programs and services 

which are focused on the individual needs of healthy and sick people, provided in an 



Dimensiuni europene în calitatea serviciilor de nursing 

37 

 

integrated system with social services. Home health care is a form of community health 

care, provided to special categories. One of the objectives of this type of healthcare is the 

development of home care services for the targeted groups. The financing of these services 

is done, according to the law, with funds from the state budget, the budget of the local 

authorities, as well as from other sources (donations and sponsorships).  

Community nursing exists when members of a community think together about the 

health issues and meeting the members’ needs. The state of health or disease, in the 

conception of community medicine, is seen as an interrelation between the behavior of the 

individual and the environment. The concrete actions in this sense aim at the sanitation of 

the environment, the fight against the social scourges, the education regarding the hygiene 

rules, the organization of the sanitary services considering the prevention, the detection, 

the prophylaxis, the treatment and the rehabilitation. 

The overall goal of community health care is to educate the community about 

health. Performed at macro and micro level, the process of health promotion and disease 

prevention will be complex and will involve the whole society, using health education, 

social marketing of ideas, promoting mutual support and community mobilization in 

promoting public health policy. The primary concern of community health care must be to 

help the individual and his or her family meet their activities and the requirements of daily 

life and to be aware of the extent to which they affect or are affected by health or disease 

while at the same time to consider individual behavior. 
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EDUCAȚIA ÎN PANDEMIE 

EDUCATION DURING THE PANDEMIC 

 

Kerekes Adelhaida 

Inspectoratul Școlar Județean Cluj 

 

Pandemia de Covid-19 a generat schimbări majore în toate structurile sociale, cu 

accent pe mediul instructiv-educativ, care a necesitat să se adapteze rapid, prin 

implementarea unor măsuri sanitare excepționale și focalizarea pe mijloacele IT și 

platformele educaționale. Cadrele didactice, elevii și părinții au fost nevoiți să facă față 

unei noi provocări, să găsească resurse digitale pentru a continua activitatea. Ministerul 

Educației, inspectoratele școlare, consiliile județene și locale au conlucrat pentru a asigura 

mijloacele necesare desfășurării activității educative, iar la eforturile lor s-a alăturat 

întreaga comunitate. 

Reperele pentru anul școlar în curs au fost transpuse în principii și obiective 

focalizate pe facilitarea accesului fiecărui elev la educație.   

Principiile educației online:  

- activitatea de predare – învățare – evaluare trebuie organizată diferențiat 

- se au în vedere competențele prevăzute în programele școlare 

- demersul didactic trebuie centrat pe elev 

- strategiilor moderne de evaluare (observarea sistematică a activității și 

comportamentului elevului, investigația, proiectul, portofoliul, autoevaluarea) 

verifică ceea ce știu și mai ales a ceea ce pot să facă elevii (priceperi, deprinderi, 

abilități). 

Obiective pentru anul școlar 2020-2021: 

- Realizarea unui demers didactic din perspectiva atingerii competenţelor specifice 

incluse în  cadrul programei şcolare 

- Asocierea în cadrul planificării şi proiectării didactice a conţinuturilor în funcţie de 

competenţele specifice 

- Utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor 

de activitate 

- Integrarea elementelor de evaluare în cadrul strategiilor didactice prin  utilizarea 

unor forme şi metode diversificate: evaluare inițială, evaluare formativă, evaluare 

sumativă; 
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- Metode tradiţionale şi metode alternative şi complementare,  inclusiv evaluarea 

digitală 

- Gradul de adecvare al strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi.  

- Realizarea unor conexiuni inter şi trans-disciplinare 

- Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării 

 

The Covid-19 pandemic generated major changes in all social structures, with an 

emphasis on the instructive-educational environment, which needed to adapt quickly, by 

implementing exceptional health measures and focusing on IT resources and educational 

platforms. Teachers, students and parents had to face a new challenge, to find digital 

resources to continue the activity. The Ministry of Education, the school inspectorates, the 

county and local councils worked together to ensure the necessary means to carry out the 

educational activity, and their efforts were joined by the whole community. 

The landmarks for the current school year have been translated into principles and 

objectives focused on facilitating each student's access to education. 

Principles of online education: 

- the teaching-learning-assessment activity must be organized differently 

- the competencies provided for in the school curricula are taken into account 

- the didactic approach must be centered on the student 

- modern assessment strategies (systematic observation of student activity and 

behavior, investigation, project, portfolio, self-assessment) verify what they know 

and especially what students can do (skills, abilities, abilities). 

Objectives for the 2020-2021 school year: 

- Carrying out a didactic approach from the perspective of achieving the specific 

competencies included in the school curriculum 

- The association within the didactic planning and design of the contents according to 

the specific competences 

- The use of didactic strategies based on modern methods and the alternation of 

activity forms 

- Integration of evaluation elements in teaching strategies through the use of 

diversified forms and methods: initial evaluation, formative evaluation, summative 

evaluation; 

- Traditional and alternative and complementary methods, including digital 

assessment 
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- The degree of adequacy of the didactic strategy to the particularities of the students' 

classes. 

- Making inter and trans-disciplinary connections 

- Evaluation of teaching activity from the perspective of learning efficiency. 

 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ÎN HALAT ALB 

THE LEARNING INSTITUTIONS IN MEDICAL GOWNS 

 

 Stegaru Diana-Flavia 

Holban Ionela-Bianca 

Școala Postliceală „Henri Coandă” Brașov 

 

Profesorul transformă elevii săi în parteneri, în demersul său didactic, colaborând 

cu aceștia, clădind o relație bazată pe respect reciproc și comunicare, neîncurajând 

stereotipia, monotonia la orele de curs, promovând creativitatea și inovația. Cadrul didactic 

este tutore, manager, moderator, organizator, gestionar al conținuturilor și experiențelor de 

formare, mediator, facilitator și consilier, partener al elevului, animator, activizant și 

catalizator al activității de formare, al comunicării, al interacțiunilor. Perioada marcată de 

tristețe, dar și de o mare diversitate, a Pandemiei Covid-19, a revelat numeroase calități ale 

cadrelor didactice, abilitățile acestora de a se descurca și a gestiona situații de criză, 

creativitatea și capacitatea de reinventare a metodelor și tehnicilor, adaptarea 

managementului educațional. 

Școala nu a mai reprezentat un edificiu protector, cadrul didactic înlocuind catedra 

cu laptopul. Predarea la distanță a digitalizat procesul educativ, deschizând noi orizonturi 

de cunoaștere. Accesul la educație a fost restricționat de parametri precum: conexiune la 

internet, dotări tehnice, context familial. Situația de criză a generat contexte de 

predare/învățare la distanță, online, distincte, însă cu rezultate măsurabile. La nivelul 

sănătații mintale, a asistenței psihosociale și a abilităților socio-emoționale, am putea spune 

că s-a înregistrat un declin, însă, prin implicarea comunității, a familiei, echilibrarea 

acestora a devenit, în mare măsură, posibilă.  

Recuperarea, cât și revenirea la o stare de normalitate vor readuce educația pe un făgaș 

normal.  

Un prim pas, a fost creat prin ideile de susținere a unor evenimente care să plaseze 

sub semnul egalității cultura și sănătatea, de către Municipalitatea locală, prin vaccinarea 
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populației, într-o instituție de cultură, prin proiectul: ,,Liber la vaccinare. Liber la cultură.” 

Sănătatea și cultura, două domenii, care, deși aparent, sunt măcar distincte, dacă nu 

antitetice, și-au dat mâna, ca „business partners”, parte dintr-un plan de succes, de 

management ”artistic-sănătos”. 

  

The teacher transforms students into partners, in his/her didactic approach, 

collaborating with them, building a relationship based on mutual respect and 

communication, not encouraging stereotypes, monotony during classes, promoting 

creativity and innovation. The teacher is a lecturer, a manager, a moderator, an organizer, a 

manager of learning contents and experiences, a mediator, a facilitator and a counselor, a 

partner for the student, an activator and a catalyst of the learning activity, of 

communication aand interaction. 

The period marked by grief, but also by a great diversity, of the Covid-19 

Pandemic, revealed many qualities of the teachers, their abilities to handle and manage 

crisis situations, creativity and reinvention of methods and techniques, adaptation of 

educational management. The school was no longer a protective edifice, the teacher 

replacing the teachers desk with the laptop. Distance learning has digitized the educational 

process, opening new horizons of knowledge. Access to education was restricted by 

parameters such as: internet connection, technical equipment, family context. The crisis 

situation generated distance teaching/learning contexts, online ones, distinct ones, but with 

measurable results. Regarding mental health, psychosocial assistance and socio-emotional 

skills, we could say that there has been a decline, but through the involvement of the 

community, the family, their balance has become possible. 

Recovery, as well as returning to a state of normality will return education to its 

normal path. A first step was created by the ideas of supporting events that would place 

culture and health under the sign of equality, by the local municipality, by vaccinating the 

population, in a cultural institution , through the project: “Freedom for vaccination.  

Freedom for culture” Health and culture, two fields, which, although apparently, are at 

least distinct, if not antithetical, have joined hands hands as "business partners", part of a 

successful plan, of an "artistic-healthy" management. 
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ȘCOALA MEDICALĂ ÎN PANDEMIE PROVOCARE SAU EVOLUȚIE 

PANDEMIC MEDICAL SCHOOL CHALLENGE OR EVOLUTION 

 

Vereș Andrada 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Satu Mare 

 

 Dintr-un punct de vedere, pare că lumea a stat pe loc anul 2020. În realitate, 

savanții au fost mai activi ca oricând. Așa cum se întâmplă, de obicei, în perioade tulburi, 

de anarhie sau mai ieșite din comun, din revoluție se naște evoluție. Dacă despre vaccin și 

tratamentele împotriva COVID-19 am vorbit deja, medicina nu s-a rezumat numai la 

căutarea acestora , cadrele medicale didactice au fost puse în fața unei provocări, predarea 

unei meserii unde partea practică este esențială, în mediu online...cum? 

Neîncrezători, suspicioși și nepricepuți încă, am ajuns să cunoaștem aplicație după 

aplicație prin care să încercăm o conexiune cu studenții, un mod alternativ, respins de 

mulți dintre noi, dar plin de potențial și de idei pentru alții, am ajuns să ne simțim mai mult 

cameramani decât profesori. Din toată această provocare a ieșit la iveală în ochii mei o 

posibilă EVOLUȚIE a școlilor medicale românești. 

Am început acest drum al predării online cu stângul, prin telefon o elevă îmi spunea 

cum să descarc aplicația, cum să o instalez, să fac cont, să trimit invitația elevilor, totul 

frumos și ok, dar se poate dicta, se poate arăta o planșă pentru reprezentarea funcțiilor 

vitale. 

DAR CUM le arăt o tehnică? Am luat pe rând: Pulsul - Definiția e definiție, scop, 

materiale, pregătirea pacientului, chiar și locurile de elecție de unde se simte un puls. DAR 

CUM LE EXPLICI O EXTRASISTOLĂ? CUM EXPLICI UN PULS 

FILIFORM? Am intrat pe google, YouTube,   să caut, să văd cum au făcut alți profesori, alte 

școli. Multe am găsit, puține am preluat dar am rămas impresionată de elevi, tocmai ei au 

venit cu tot felul de idei, una mai ingenioasă ca alta. De la suc de sfeclă în flaconul de la ser 

fiziologic pentru a simula tehnica recoltării sângelui pentru analize de laborator, la cutie de 

plastic cu cablu colorat și cleme colorate pentru rufe la simularea  tehnicii  ECG. Pacienții, 

ursuleți de pluș, manechin pentru coafor, păpuși, până la soții sau soțiile lor, frați și ei între 

ei, totul pentru a învața. În toate formele de predare, partea practică era prezentă, împletită 

cu partea teoretică. De un an s-a restricționat partea practică și am fost puși la a găsi noi 

forme de a preda această metodă practică, asta însemnând de cele mai multe ori simulare. 
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Vă invit stimați colegi de breaslă să ne unim forțele și mințile cu ei, să găsim tot mai 

multe idei de a preda mai practic, mai pe înțelesul lor chiar și în mediu online să nu se 

spună peste un an ca sunt generația ,,Covid” din contră să se spună despre ei în pofida 

unei pandemii au reușit să învețe o meserie nobilă, meseria de Asistentă medicală. 

 

 From one point of view, it seems that the world has stood still in 2020. In reality, 

scientists have been more active than ever. As is usually the case in turbulent times, of 

anarchy or more out of the ordinary, evolution is born of revolution. If we have already 

talked about the vaccine and the treatments against COVID-19, medicine was not just 

about looking for them, the teachers were faced with a challenge, teaching a job where the 

practical part is essential, in an online environment ... how? 

Distrustful, suspicious and incompetent yet, we came to know application after 

application to try a connection with students, an alternative way, rejected by many of us, 

but full of potential and ideas for others, we came to feel more cameramen than teachers. 

From all this challenge, a possible EVOLUTION of the Romanian medical schools 

emerged in my eyes. 

I started this path of online teaching with the left, by phone a student told me how to 

download the application, how to install it, to make an account, to send the invitation to 

students, everything is beautiful and ok, but you can dictate, you can show a drawing for 

the representation of vital functions. 

BUT HOW DO I SHOW THEM A TECHNIQUE? I took one at a time: Pulse - The 

definition is definition, purpose, materials, patient preparation, even the places of choice 

where a pulse is felt. BUT HOW DO YOU EXPLAIN AN EXTRASYSTOL? HOW DO 

YOU EXPLAIN A PHILIFORM PULSE? I went to google, YouTube, to search, to see 

how other teachers, other schools did. I found many, I took a few but I was impressed by 

the students, they came with all kinds of ideas, one more ingenious than the other. From 

beet juice in the vial of saline to simulate the technique of blood collection for laboratory 

analysis, to plastic box with colored cable and colored laundry clamps to simulate the ECG 

technique. Patients, teddy bears, hairdresser mannequins, dolls, up to their husbands or 

wives, brothers and sisters, to learn. In all forms of teaching, the practical part was present, 

intertwined with the theoretical part. The practical part has been restricted for a year and 

we have been forced to find new ways to teach this practical method, which often means 

simulation. 
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I invite you, dear colleagues, to unite our strengths and minds with them, to find more 

and more ideas to teach more practically, more understandably even in an online 

environment, not to say in a year that I am the generation ,,Covid” instead of being told 

about them despite a pandemic, they managed to learn a noble profession, the profession of 

Nurse. 

 

ACTIVITATEA PRACTICĂ A ELEVILOR 

PRACTICAL ACTIVITY OF STUDENTS 

 

Dorneanu Anca-Vasilica 

Mureșan Cornelia 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Cluj-Napoca 

Școala Postliceală ”Ocrotirea” Cluj-Napoca 

 

Activitatea practică a elevilor reprezintă congruența eforturilor comune ale 

unităților de învățământ profesional și tehnic și agenților economici parteneri. Desfășurarea 

în bune condiții a activității practice a elevilor presupune identificarea corectă a riscurilor 

care pot apărea și capacitate de prevenire a acestora.  

În activitatea de prevenire a riscurilor trebuie angrenate toate părțile implicate în 

pregătirea și desfășurarea activității practice a elevilor (conducerea școlii, responsabilii de 

practică, reprezentanți ai agenților economici parteneri, tutorii de practică, elevii) pentru a 

diminua posibilitatea de apariție a riscurilor. Se impune realizarea unui instructaj de 

protecție a muncii atât la nivelul unității de învățământ, cât și la nivelul agenților 

economici parteneri, desfășurat conform normelor de securitate și sănătate a muncii 

prevăzute de legislația în vigoare, cât și cele proprii. 

Elevii trebuie să fie informați cu privire la pericole, riscuri și controlul riscurilor; să 

recunoască pericolele, să evalueze riscurile și să adopte măsuri în vederea controlului 

riscurilor pentru sănătatea lor și a celorlalți colegi și să își gestioneze mediul pentru a 

asigura sănătatea și securitatea lor și a altora. Aceste competențe pot fi dezvoltate la elevi 

printr-o pregătire inițială adecvată mediului unde își desfășoară activitatea practică și 

printr-un nivel eficient de comunicare între unitatea școlară și agentul economic partener. 

În contextul epidemiologic actual, organizarea activității de practică a devenit, în 

foarte mare proporție, responsabilitatea unităților de învățământ, care caută soluții viabile 
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de dezvoltare a competențelor practice ale elevilor, în condițiile în care agentul economic 

nu este dispus să își asume riscuri suplimentare prin acceptarea elevilor în spațiul său. 

 

The practical activity of the students represents the congruence of the joint efforts 

of the vocational and technical education units and the partner economic agents. The 

development of the practical activity of the students in good conditions supposes the 

correct identification of the risks that can appear and the capacity to prevent them. 

In the risk prevention activity, all parties involved in the preparation and 

development of the students' practical activity (school management, practice managers, 

representatives of partner economic agents, practice tutors, students) must be involved in 

order to reduce the possibility of risks. It is necessary to carry out a labor protection 

training both at the level of the educational unit and at the level of the partner economic 

agents, carried out according to the norms of occupational safety and health provided by 

the legislation in force, as well as their own. 

Students must be informed about hazards, risks and risk control; recognize hazards, 

assess risks and take measures to control the risks to their health and that of other 

colleagues and manage their environment to ensure the health and safety of themselves and 

others. These skills can be developed in students through an initial preparation appropriate 

to the environment where they carry out their practical activity and through an effective 

level of communication between the school and the partner economic agent. 

In the current epidemiological context, the organization of the practice activity has 

become, to a very large extent, the responsibility of the educational units, which seek 

viable solutions to develop students' practical skills, given that the economic agent is not 

willing to take additional risks by accepting students in his space. 

 

PREDAREA ONLINE – PROVOCARE 

ONLINE TEACHING PROVOCATION 

 

Podoleanu Anca 

Niculăescu Carmen 

Liceul Teoretic ,,Victor Babeș” Cluj-Napoca 

 

Învățământul online este una din consecințele digitalizării. Acesta poate fi începutul 

schimbării sistemului de învățământ cu care eram obișnuiți, iar prin implicarea cadrelor 
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didactice se asigură fluiditatea învățării online, stimularea și îndrumarea elevilor pentru o 

educație durabilă. Datorita faptultui ca materialul didactic, care are o mare diversitate, este 

la indemana tuturor, invatamantul online este benefic din punct de vedere al diversității. 

Învățământul online a avut efect aspura actorilor procesului de invatamant: elevi, parinti, 

profesori. 

Asupra elevilor: Activitățile oferite elevilor sunt importante deoarece prin ele elevul 

își dezvoltă creativitatea și își strucrurează mai bine ideile. În același timp le oferă ocazia 

să își dezvolte competențe noi.  

Asupra părinților: Incepand cu martie 2020 toate formele de invatamant au adoptat 

metoda predării online, părinții elevilor in cele mai multe cazuri au trebuit să își asume 

rolul de asistent al profesorului. 

 Asupra profesorilor. Rolul profesorului în predarea online este semnificativ în ceea 

ce privește: alegerea metodelor și intrumentelor potrivite pentru fiecare materie, cum își 

alege să desfășoare activitatea de predare online, instruirea elevilor în scopul însușirii și 

folosirii materialelor digitale, regândirea și creearea unor noi metode de evaluare prin care 

elevul să aplice cunoștințele și abilitățile dobândite.  

Un sistem modern de învățământ trebuie să fie deschis spre acceptarea, promovarea și 

perfecționarea digitalizării și să îmbine diferite metodede predare astfel încât să îi poată 

oferi elevului, capacitatea de a înțelege lumea și să poată contribui la propria dezvoltare. 

 

E-learning is one of the consequences of digitalisation. This can be the start of the 

change in the education system we were used to and through the involvement of teachers, it 

ensures the fluidity of online learning, the stimulation and mentoring of students for 

sustainable education. Due to the fact that teaching material, which is very diverse, is 

accessible to everyone, online education is beneficial.  

E-learning has had an effect on the actors of the education process: pupils, parents, 

teachers. 

On the pupils: They touch the objects around them and need to use their sense of touch and 

information. 

Parents. Since March 2020 all forms of education have adopted the online teaching 

method, parents of pupils in most cases have had to take up the role of teacher’s assistant. 

The teachers. The role of teacher in e-teaching is significant in terms of: the choice of 

appropriate methods and tools for each subject, how they choose to carry out online 

teaching, training of pupils for the acquisition and use of digital materials, rethink and 
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create new evaluation methods by which the student applies the knowledge and skills 

acquired. 

A modern education system must be open to acceptance, promotion and refinement 

of digitization and combine different teaching methods so that it can give the student, as a 

future citizen, the ability to understand the world and contribute to their own development. 

 

ROLUL ȘI IMPORTANȚA ASISTENTEI MEDICALE ÎN  

MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN SPITALE 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF NURSING IN  

QUALITY MANAGEMENT IN HOSPITALS 

 

Dezsi Ana-Maria  

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Turda 

Bota Lizelotte Antoaneta  

Spitalul Municipal ”Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii  

 

Meseria de asistent medical este o provocare, trebuie să îți amintești în fiecare zi că 

poți alina suferința pacienților atât prin administrarea tratamentului prescris de medic cât și 

printr-o vorbă bună și printr-un zâmbet. Pentru un bun asistent nu trebuie să conteze cât de 

grea a fost ziua, câte probleme a întâmpinat, ci trebuie să își amintească valorile 

fundamentale ale acestei profesii și motivul pentru care a ales-o. 

Nursing-ul este o parte integrată a sistemului de îngrijire a sănătaţii cuprizând: 

promovarea sănătaţii; prevenirea bolii; îngrijirea persoanelor bolnave de toate vârstele, în 

toate unitățile sanitare, așezările comunitare și în toate formele de asistență socială. 

Deming definea calitatea ca „A face ceva corect, la timpul potrivit”, conceptul de 

calitate în sănătate este unul vast şi extrem de dezbătut în momentul de faţă, experţii în 

domeniu evidenţiind (Donabedian, 1980) trei dimensiuni fundamentale: calitatea 

profesională - produsul/serviciul medical îndeplineşte toate condiţiile stabilite de 

profesioniştii de top ai domeniului medical (standarde de practică); satisfacţia pacientului 

(calitatea din punctul de vedere al clientului) - ce aşteaptă pacientul să obţină de la un 

anumit serviciu medical; managementul calităţii totale - cea mai eficientă şi mai productivă 

modalitate de utilizare a resurselor în cadrul limitelor stabilite de autorităţi/ pacienţi 

(eficienţă). 
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Calitatea ingrijirilor medicale rămâne o preocuparea permanentă a asistentelor 

medicale. De nivelul lor (ridicat sau scazut) depinde accesarea servicilor medicale ale  

unitatilor medicale și în ultimă instanță sumele ce ajung la dispozția acestora pentru a-și 

asigura diverse cheltuieli. Percepția pacientului supra calității servciilor medicale este o 

altă preocupare a instituiei deoarece această percepție poate balansa serios bugetul de 

venituri și cheltuieli al instituției spitalicești. Este de aceea importantă o preocuparea 

permanentă pentru acordarea de îngrijiri pacienților la nivel ridicat, pentru explicarea 

pacienților a necesități acestor îngrijiri și a limitelor lor dar și acțiunea de promovare a 

activității ce se desfășoară într-o unitate medicală. 

 

The job of a nurse is a challenge, you must remember every day that you can 

alleviate the suffering of patients both by administering the treatment prescribed by the 

doctor and by a kind word and a smile. For a good assistant it does not have to matter how 

hard the day was, how many problems he encountered, but he must remember the 

fundamental values of this profession and the reason why he chose it. 

Nursing is an integrated part of the health care system covering: health promotion; 

disease prevention; care for sick people of all ages, in all health facilities, community 

settlements and in all forms of social assistance. 

Deming defined quality as "doing something right at the right time," the concept of 

quality in health is a vast and extremely debated one at the moment, the experts in the field 

highlighting (Donabedian, 1980) three fundamental dimensions: professional quality - the 

medical product / service meets all the conditions established by the top professionals in 

the medical field (standards of practice); patient satisfaction (quality from the client's point 

of view) - what the patient expects to obtain from a certain medical service; total quality 

management - the most efficient and productive way to use resources within the limits set 

by the authorities / patients (efficiency). 

The quality of medical care remains a permanent concern of nurses. Depending on 

their level (high or low) depends on accessing the medical services of medical units and 

ultimately the amounts available to them to ensure various expenses. The patient's 

perception of the quality of medical services is another concern of the institution because 

this perception can seriously balance the income and expenditure budget of the hospital 

institution. It is therefore important a permanent concern for providing care to patients at a 

high level, to explain to patients the need for such care and their limitations but also the 

action of promoting the activity that takes place in a medical unit. 
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MONITORIZAREA PACIENȚILOR NEINTECTAȚI CU SARS-COV-2 

INTERNAȚI ÎN SPITAL ÎN TIMPUL PANDEMIEI COVID-19 

MONITORING OF PATIENTS WITHOUT SARS-COV-2 INTEGRATED IN 

HOSPITAL DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

 

Faur Malidia 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Turda 

 

 Progresele științifice și tehnologice ale lumii moderne aduc beneficii clare 

societății, în special îmbunătățirea sănătății. În același timp, crearea de oportunități pentru 

a permite tuturor studenților să-și atingă întregul potențial de educație este o prioritate 

înaltă. 

 SARS-CoV-2 care provoacă COVID-19 a atins niveluri de pandemie din martie 

2020. În lipsa unor vaccinuri sau tratament medical curativ, COVID-19 exercita un impact 

global fără precedent asupra sănătății publice și asupra îngrijirilor de sănătate.  Datorită 

nevoilor neașteptate de mari pentru paturi din unitățile de terapie intensivă (ATI) dotate cu 

capacitatea de a oferi suport respirator și ventilație mecanică, redistribuirea temporară a 

cadrelor medicale și reorganizarea resurselor medicale în spitale au devenit o necesitate, cu 

consecințe relevante pentru toate specialitățile medicale. În plus, măsurile de protecție 

speciale împotriva SARS-CoV-2 câștigă o importanță deosebită pentru personalul medical 

care vine în contact direct cu pacienții care suferă de COVID-19, precum și pentru 

pacienții din ambulator și cei spitalizați fără să fie infecți cu SARS-CoV-2. Având în 

vedere resursele limitate de îngrijire a sănătății, furnizorii de asistență medicală se 

confruntă cu considerații etice cu privire la modul de prioritizare a accesului la îngrijire a 

pacienților care suferă de alte boli, precum și la acordarea de îngrijiri pentru pacienții cu 

COVID-19, fără a neglija alte urgențe care pun viața pacientului în pericol.  

 Diagnosticul COVID-19 se bazează pe o combinație de criterii epidemiologice 

(contact în perioada de incubație), prezența simptomelor clinice, precum și teste de 

laborator (teste de amplificare a acidului nucleic) și teste clinice bazate pe imagistică; 

 Testele anticorpilor și testului imunosorbent legat de enzime pe bază de antigen 

SARS-CoV-2 (ELISA) sunt în curs de dezvoltare și nu sunt încă validate pe deplin; 

Testarea pe scară largă se dovedește eficientă în faza de izolare a epidemiei; Calitatea 

colectării probelor (tampon nazal profund) și transportul (timpul) la laboratoare sunt 
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esențiale pentru a evita rezultatele negative; Imagistica tomografiei computerizate 

pulmonare (CT) poate fi utilizată ca test de diagnostic în COVID-19. 

 Următoarele informații sunt importante pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SARS-

CoV-2: 

 Evitați persoanele bolnave; Păstrați o distanță de doi metri de alte persoane ori de 

câte ori este posibil; Spălați-vă bine mâinile cu săpun și apă caldă timp de cel puțin 20 de 

secunde; Acoperiți gura sau nasul când tușiți sau strănutați cu un țesut sau folosiți 

interiorul cotului; Evitați să atingeți ochii, nasul și gura; Pentru a elimina virusul, curățați 

adesea suprafețele, cum ar fi clanțele ușii sau mânerele cu un dezinfectant; Se autoizolează 

în caz de simptome de febră, tuse sau infecție toracică; Rămâi acasă cât mai mult posibil. 

 Există multe întrebări în așteptare despre pandemia COVID-19. Care este spectrul 

complet al severității bolii? Cum este transmisibilitatea? Care este rolul persoanelor 

infectate asimptomatic / pre-simptomatic? Cât timp este prezent virusul? Care sunt factorii 

de risc pentru bolile severe? Cunoștințele despre această nouă boală, trebuie să le 

acumulăm foarte repede și sarcina noastră este de a furniza informații cheie pentru 

pacienții cu SARS-CoV-2. 

 

 Scientific and technological advances of the modern world bring clear benefits to 

society, especially improvements in health. At the same time, creation of opportunities to 

enable all students to reach their full potential for education is a high priority. 

 SARS-CoV‑2 causing COVID-19 has reached pandemic levels since March 2020. 

In the absence of vaccines or curative medical treatment, COVID-19 exerts an 

unprecedented global impact on public health and health care delivery. Owing to the 

unexpected need for large capacities of intensive care unit (ICU) beds with the ability to 

provide respiratory support and mechanical ventilation, temporary redistribution and 

reorganization of resources within hospitals have become necessary with relevant 

consequences for all medical specialties. In addition, protective measures against SARS-

CoV‑2 gain particular significance for health care personnel (HCP) in direct contact with 

patients suffering from COVID-19 as well as for ambulatory and hospitalized patients 

without infection. In view of finite health care resources, health care providers are 

confronted with ethical considerations on how to prioritize access to care for individual 

patients as well as providing care for COVID-19 while not neglecting other life-threatening 

emergencies. 
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 Diagnosis of COVID-19 relies on a combination of epidemiological criteria 

(contact within incubation period), presence of clinical symptoms as well as laboratory 

testing (nucleic acid amplification tests) and clinical imaging based tests; 

 Antibody and SARS-CoV‑2 antigen based enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA) tests are under development and are not yet fully validated; 

 Widespread testing proves efficient in the containment phase of the epidemic; 

 Quality of sample collection (deep nasal swab) and transport (time) to laboratories 

are essential to avoid false negative outcomes; 

 Lung computed tomography imaging may be used as a diagnostic test in COVID-

19. The following information is important for individuals with SARS-CoV-2: 

 Avoid people who are sick; Keep a two-metre distance from other individuals 

whenever possible; Wash hands thoroughly with soap and warm water for at least 20 

seconds; Cover the mouth or nose when you cough or sneeze with a tissue or use the inside 

of the elbow; Avoid touching the eyes, nose and mouth; To remove the virus, often clean 

surfaces like doorknobs or handles with a disinfectant; Self-isolate in case of symptoms of 

fever, cough or a chest infection; Stay home as much as possible. 

 There are many pending questions about the COVID-19 pandemic. What is the full 

spectrum of disease severity? How is the transmissibility? What is the role of 

asymptomatic/pre-symptomatic infected persons? How long is the virus present? What are 

the risk factors for severe illness? Knowledge is being accumulated very fast and our task 

is to deliver key information for patients with SARS-CoV‑2. 

 

EDUCAȚIA ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI 

EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC 

 

Timșa Ildiko 

Pop Liliana Diana 

Liceul Teoretic ”Kemény Zsigmond” Gherla 

Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla 

 

 Pandemia de COVID-19 a afectat un număr foarte mare de copii, începând de la 

preşcolari până la liceeni, care au avut parte de un ultim semestru al anului școlar 2019-

2020 și o mare parte a anului școlar 2020-2021 foarte perturbat, care a culminat cu 

închiderea şcolilor. 
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 Pandemia a afectat profund educaţia şi a agravat inechităţile sociale existente în 

regiune. Copiii din familii cu venituri reduse, copiii care locuiesc în zonele rurale cu 

infrastructură deficitară, copiii din cadrul minorităţilor etnice, copiii cu dizabilităţi, copiii şi 

tinerii care nu frecventează instituţiile educaţionale, băieţii şi fetele care locuiesc în 

condiţii dificile sau în cămine abuzive se confruntau deja cu bariere semnificative pentru 

participarea la educaţie şi învăţare şi aveau parte de educaţie şi de avantaje sociale mai 

reduse decât cei de aceeaşi vârstă. Şcolile nu sunt doar un loc pentru educaţie academică, 

ci şi pentru învăţarea abilităților sociale şi emoţionale, interacţiune şi sprijin social. 

Închiderea şcolilor nu numai că a perturbat procesul de educaţie a copiilor, ci şi accesul la 

mese oferite în cadrul școlii, sprijin pentru bunăstare şi acces la servicii medicale şi sociale 

de bază. Provocarea care îi aşteaptă pe profesori, directori de şcoli, responsabili din 

sistemul de educaţie şi factori de decizie de la nivel local şi naţional este semnificativă. 

 Factorii de decizie de la nivel naţional, local şi de unitate şcolară au rolul de a 

susţine toți actorii din domeniul educației, la nivel naţional, local și la nivelul fiecărei 

unități școlare, să planifice desfășurarea cursurilor și recuperarea pierderilor în învățare în 

urma închiderii şcolilor începând cu primăvara anului 2020 în așa fel încât să asigure 

diminuarea impactului pandemiei de COVID-19 asupra învăţării, să asigure un grad de 

pregătire mai mare pentru posibile crize în viitor şi să contribuie în mod semnificativ la 

îmbunătăţirea educaţiei incluzive de calitate pentru copiii din regiune. 

 

The COVID-19 pandemic affected a very large number of children, from 

preschoolers to high school students, who had a last semester of the 2019-2020 school year 

and a large part of the 2020-2021 school year very disrupted, which culminated in the 

closure of schools. 

The pandemic has profoundly affected education and exacerbated existing social 

inequities in the region. Children from low-income families, children living in rural areas 

with poor infrastructure, children from ethnic minorities, children with disabilities, children 

and young people who do not attend educational institutions, boys and girls living in 

difficult conditions or in abusive homes faced already with significant barriers to 

participation in education and learning and had lower education and social benefits than 

those of the same age. Schools are not only a place for academic education, but also for 

learning social and emotional skills, interaction and social support. The closure of schools 

has not only disrupted the children's education process, but also access to school meals, 

welfare support and access to basic medical and social services. The challenge facing 



Perspective în managementul educațional și medical în contextul epidemiologic actual 

53 

 

teachers, school principals, education system officials and local and national decision-

makers is significant. 

Decision-makers at national, local and school level have the role of supporting all 

actors in the field of education, at national, local level and at the level of each school unit, 

to plan the development of courses and recovery of learning losses after school closure 

starting with the spring of 2020 in such a way as to reduce the impact of the COVID-19 

pandemic on learning, provide greater preparedness for possible future crises and make a 

significant contribution to improving quality inclusive education for children in the region. 

 

NECESITATEA ŞI MODALITĂŢILE DE LIMITARE A RISCURILOR DE 

ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ ÎN ROMÂNIA 

THE NECESITY AND MODALITIES FOR LIMIT THE OCCUPATIONAL 

DISEASES RISKS IN ROMANIA 

 

Popa Ioana 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Timișoara 

 

Tendinţa actuală privind optimizarea sistemelor om-maşină ia în considerare 

numeroase criterii între care cele mai importante privesc asigurarea sănătăţii şi securităţii 

în muncă.Cunoaşterea structurii bolilor profesionale în România are o importanţă deosebită 

deoarece aceasta reprezintă efectul expunerii profesionale la factori nocivi din mediul de 

muncă şi care poate fi remediată prin măsuri tehnico-organizatorice şi medicale 

profilactice. Studiul realizat asigură premisele reorganizării ergonomice a locurilor de 

muncă cu expunere la agenţi sensibilizanţi respiratori, ai pielii şi agenţi biologici. 

Sănătatea şi securitatea în muncă (SSM) reprezintă un concept modern, determinat 

de produsul valorilor individuale şi de grup, al atitudinilor, competenţelor obiceiurilor ce 

determină angajarea, stilul şi eficienţa programelor de SSM. O bună cultură a SSM la 

nivelul unei unităţi se caracterizează prin comunicare bazată pe încredere reciprocă, 

percepţie comună a importanţei SSM şi pe încredere în eficacitatea măsurilor de prevenţie 

În prezent, conceptul este extins la cel de „sănătate, securitate în muncă şi protecţia 

mediului limitrof întreprinderii”, şi este privit ca o obligaţie şi o responsabilitate a 

angajatorului.  

Din datele statistice furnizate de direcţiile de sănătate publică a reieşit că în 

România, expunerea profesională la aceşti agenţi are impact asupra sănătăţii, cu efecte 
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asupra absenteismului în muncă, de aici decurgând necesitatea de aplicare a unor programe 

extinse de profilaxie şi de reorganizare a muncii. Cunoaşterea structurii bolilor 

profesionale are o importanţă deosebită în condiţiile în care aceasta reprezintă efectul 

expuneri profesionale la factori nocivi din mediul de muncă şi care, odată precizată, poate 

fi remediată prin măsuri tehnico-organizatorice şi medicale profilactice. 

Modul de gândire privind realizarea măsurilor de profilaxie a bolilor profesionale în 

general, presupune realizarea a două grupe mari de măsuri: măsuri tehnico-organizatorice 

si măsuri medicale 

Măsurile medicale sunt: 

Examenul medical la angajare: aceasta semnifică respectarea examinărilor ce trebuie 

efectuate şi a contraindicaţiilor medicale (conform NGPM/2002), pentru diferite noxe 

profesionale. Legat de aceasta se va efectua şi examenul medical de adaptare a noilor 

încadraţi. Examenul medical la angajare obişnuit, deci cel care se efectuează cu ocazia 

oricărei angajări, la orice loc de muncă, indiferent de profesiune, comportă în mod 

obligatoriu următoarele examinări: 

– examinarea clinică a aparatelor şi sistemelor organismului (respirator, cardiovascular, 

digestiv, renal, O.R.L., oftalmologic, osteoarticular, neuropsihic şi dermatologic); 

– examinarea radiologică pulmonară; 

Pentru cei ce vor lucra în medii cu noxe profesionale, pe lângă examenul medical obişnuit 

de angajare se efectuează şi alte examene, în funcţie de noxa profesională şi 

contraindicaţiile respective. 

Controlul medical periodic se efectuează prin examinări clinice şi de laborator, în funcţie 

de noxele profesionale şi intensitatea lor. 

Educaţia sanitară (informare şi formare) se adresează: 

– cadrelor de conducere tehnice şi administrative pentru realizarea măsurilor tehnico-

organizatorice în condiţii eficiente şi în ordinea amintită; 

– salariaţilor, pentru respectarea regulilor de igienă individuale, purtarea corectă a 

echipamentului individual de protecţie, suprimarea (diminuarea) fumatului şi a consumului 

de alcool, acordarea primului ajutor, cunoaşterea primelor simptome. 

 

The current trend of the work systems optimisation takes into consideration 

numerous criteria. The most important are related to assure the work health and security. 

The knowledge regarding occupational diseases is very important because it is the result of 

occupational exposure to noxious conditions in the work place and can be alleviated 



Perspective în managementul educațional și medical în contextul epidemiologic actual 

55 

 

through technical-organisational and medical remedies. The present study assures the 

premise of re-organising the work places with exposure to respiratory and skin sensitises 

and biological agents. 

Occupational health and safety (OHS) is a modern concept, the result of both 

individual and group values, capacities, competencies, behaviors, habits governingthe 

employment, style and efficiency of OHS programs. A good OHS culture at company level 

implies communication based upon mutual trust, common perception of OHS’s importance 

and confidence in the efficacy of preventive remedies. 

Nowadays, the concept is extended to that of “occupational health and safety and 

protection of the surrounding environment” and it’s viewed as the employers’ liability and 

responsibility. Centralizing the statistic data received from the county centers of public 

health the conclusion was that, in Romania, the exposure to these type of agents have an 

impact upon health, resulting in medical leaves, thus the need to implement extended 

prophylactic programs and for the work re-design (including measures for job re-design). 

  The knowledge regarding occupational diseases is very important because it is the 

result of occupational exposure to noxious conditions in the work place and, once 

established, can be alleviated through technical-organizational and medical remedies. 

Medical remedies are: 

Employment medical check: examinations and medical restrains (according to the General 

Norms of Labor Protection (GNLP)/2002), depending on the exposure. Any common 

employment check, regardless to the profession or exposure consists in: 

– Clinical examination of the human bodyţs aparatus and systems; 

– Pulmonary X-ray investigation; 

Those intending to work exposed to occupational risks, beside the common employment 

check will undergo other examinations, depending upon the exposure. 

Periodical medical check, consisting in clinical examination and lab work, depending upon 

the type and intensity of exposure, which dictates also their periodicity. 

Medical training, communication and training of: 

– Management and executive staff in order to insure efficient technical organizational 

remedies; 

– Employees in order to obey individual hygienic rules, accurate use of personal protective 

equipment, reducing smoking and alcohol intake, knowing the first symptoms and sings of 

acute poisoning, undergoing medical checks and so on. 
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ANGINA PECTORALĂ 

ANGINA PECTORIS 

 

Balla Malvinia-Alexandra  

Şcoala Postliceală ,,Henri Coandă’’ Beiuş 

 

Angina este un tip de durere în piept cauzată de reducerea fluxului sangvin care 

aprovizionează mușchiul cardiac. Angina este un simptom al bolii coronariene și se poate 

manifesta atât la femei, cât și la bărbați. 

Angina Pectorală se împarte în trei categorii: 1. angina pectorală stabilă - este 

provocată de obicei de efortul fizic. Poate apărea atunci când pacientul urcă scările, face 

exerciții fizice sau merge pe jos. 2. angina pectorala instabilă – poate fi semnul unei urgențe 

medicale. Angina instabilă apare atunci când depozitele de grăsime de pe pereții arterelor se 

rup și se formează cheaguri, arterele se îngustează brusc iar fluxul de sânge este redus 

considerabil. 3. angina Prinzmetal – cunoscută și ca angorul lui Prinzmetal. Este un tip de 

angină provocată de un spasm al arterei coronare care produce efectul de îngustare temporară 

a arterei. 

Diagnostic: Sunt necesare o serie de investigaţii pentru a diagnostica angina. Medicul poate 

efectua o serie de investigaţii pentru a stabili dacă este vorba de o problema cardiacă: 

Măsurarea tensiunii arteriale, analize de sânge, test de efort, electrocardiograma, ecografie 

cardiacă. 

Rolul asistentei medicale: Asistenta medical are îndatorirea de a observa starea generala a 

pacientului încă de la internarea sa. Pregatirea pacientului pentru EKG, se pregătește 

bolnavul din punct de vedere psihic pentru a înlatura factorii emoționali, se transportă 

bolnavul în sala de înregistrare, de preferință cu căruciorul, bolnavul va fi culcat comod pe 

patul de consultații și va fi rugat să-și relaxeze musculatura, notarea la final a 

electrocardiogramei. Pregătirea pacientului pentru explorarea radiologică a aparatului 

cardiovascular. 

Tratament: Tratamentul poate ajuta la oprirea episoadelor de angină. Poate fi recomandată 

interventia chirurgicală, dacă medicamentele nu ajută. Tratamentul anginei pectorale diferă 

în funcție de tipul de angină de care suferi. 

 

Angina is a type of chest pain caused by reduced blood flow that supplies the heart muscle. 

Angina is a symptom of coronary heart disease and can occur in both women and men.  
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Angina pectoris falls into three categories: 1. stable angina pectoris - is usually 

caused by physical exertion. It can occur when the patient climbs stairs, exercises or walks. 

2. unstable angina pectoris - may be a sign of a medical emergency. Unstable angina occurs 

when fat deposits on the walls of the arteries rupture and clots form, the arteries suddenly 

narrow and blood flow is greatly reduced. 3. Prinzmetal's angina - also known as Prinzmetal's 

angina. It is a type of angina caused by a spasm of the coronary artery that produces the 

effect of temporary narrowing of the artery. 

Diagnostic: A number of investigations are needed to diagnose angina. Your doctor may 

perform a series of investigations to determine if it is a heart problem: Blood pressure 

measurement, blood tests, exercise test, electrocardiogram, cardiac ultrasound. 

The role of the nurse: The nurse has the duty to observe the general condition of the patient 

since his hospitalization. Preparing the patient for the EKG, preparing the patient mentally 

to remove emotional factors, transporting the patient to the recording room, preferably with 

the stroller, the patient will lie comfortably on the consulting bed and will be asked to relax 

his muscles, scoring the electrocardiogram at the end. Preparing the patient for radiological 

examination of the cardiovascular system. 

Treatment: Treatment can help stop angina episodes. Surgery may be recommended if the 

medication does not help. The treatment of angina pectoris differs depending on the type of 

angina you suffer from. 

 

ACTIVITATEA UNEI ASISTENTE MEDICALE PE SECȚIA COVID A 

SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

THE WORK OF A NURSE ON COVID SECTION OF THE 

PNEUMOPHTHIOLOGY HOSPITAL 

 

       Braicu Daniela 

         Şcoala Postliceală „Henri Coandă” Sibiu 

 

În pandemie, greul cade pe umerii celor ce lucrează în Unități Spital Covid, o astfel 

de unitate, în cadrul căreia îmi desfășor și eu activitatea, fiind Spitalul de Pneumoftiziologie 

Sibiu. Medicii și asistentele trebuie sa gestioneze valul tot mai mare de infectați care vin în 

Spital, și tot ei trebuie să rezolve urgențele non Covid. 
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         Dedicația personală și timpul disponibil, sunt factori fără de care nu poți profesa în 

acest domeniu. Sigur, e vorba de vocație, de chemare către acest domeniu, dar realitatea de 

zi cu zi e alta, mult prea grea. 

         În primul rând, de la asistentul medical se cere rapiditate și celeritate în luarea decizilor.  

Este nevoie în mod continuu de o acțiune rapidă, o cunoaștere a informațiilor, stăpânirea 

manevrelor medicale, comunicarea informațiilor cât mai rapid și mai eficient echipei 

medicale. În situații de pericol iminent, de viață și de moarte, pentru pacient, asistenta 

medicală trebuie să acționeze imediat, să se miste repede, să execute rapid și sigur manevrele 

medicale necesare. 

Diagnosticarea de către medic, tratamentul și toate manevrele trebuie să decurgă fluent, 

astfel încât pacientul să fie stabilizat. Într-o secție Covid, în care activitatea desfășurată 

implică mult stres și atenție distributivă, asistenta medicală este nevoită (din lipsa 

personalului ) să se ocupe zilnic de un număr de peste 20 de pacienți, fiecare cu urgența sa. 

Managementul timpului și prioritizarea cazurilor sunt esențiale și acestea pot fi 

dobândite în timp și prin multă rutină, muncă și iar muncă. Inteligența emotională, prezența 

agreabilă, empatia și comunicarea deschisă sunt factori care ajută la atingerea scopului: 

îngrijirea bolnavilor. 

Activitatea pe secția Covid înseamnă lucru sub presiune permanenta și nu e pentru 

oricine.  Este nevoie de oameni pentru care adrenalina, viteza, usurința naturală de a se 

adapta în diverse contexte și situații vin natural sau reprezintă un stil de viață. Dacă despre 

infecția cu Covid 19 auzim noutăți la fiecare buletin de știri, despre efectele secundare ale 

bolii se vorbeste mult mai puțin. Pacienții vindecați de Covid 19 constituie o nouă categorie 

de pacienți pentru medici, ei sunt predispuși (și de cele mai multe ori se întamplă) să reajungă 

în spital cu un nou diagnostic. 

         Eficiența cu care actionează un asistent medical la ore imposibile, zi și noapte, nevoia 

de a interacționa cu o multitudine de tipologii de pacienți și colegi,  ar trebui recunoscută de 

toți cei îndreptațiți, dar din păcate cei din conducerea unității cer doar randament maxim, nu 

contează prin ce mijloace, uneori până la epuizare. 

 

In the pandemic, the burden falls on the shoulders of those working in Covid Hospital 

Units, such a unit, in which I also carry out my activity, being the Hospital of 

Pneumophthiology Sibiu. Doctors and nurses need to manage the growing tide of infected 

people coming to the Hospital, and they also have to solve non-Covid emergencies.     
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         Personal dedication and time available are factors without which you cannot practice 

in this field. Sure, it's about the vocation, the call to this field, but the everyday reality is 

another, far too hard. First, the nurse requires speed and speed in making decisions.  Rapid 

action, knowledge of information, mastery of medical maneuvers, communication of 

information as quickly and efficiently as possible are needed to the medical team. In 

situations of imminent danger, life and death, for the patient, the nurse must act immediately, 

move quickly, execute quickly and safely the necessary medical maneuvers. Diagnosis by 

the doctor, treatment and all maneuvers must proceed fluently, so that the patient is 

stabilized. In a Covid ward, where the work carried out involves a lot of stress and 

distributive attention, the nurse is forced (due to lack of staff) to deal with more than 20 

patients daily, each with his own urgency. Time management and prioritisation of cases are 

essential and can be acquired over time and through a lot of routine, work and work again. 

Emotional intelligence, pleasant presence, empathy and open communication are factors that 

help achieve the goal: caring for the sick.  

Activity on the Covid section means work under constant pressure and it's not for 

everyone.  It takes people for whom adrenaline, speed, natural ease of adapting in different 

contexts and situations come naturally or represent a lifestyle. If about infection with Covid 

19 we hear news on every news bulletin, about the side effects of the disease is talked much 

less. Patients cured of Covid 19 constitute a new category of patients for doctors, they are 

predisposed (and often happen) to return to the hospital with a new diagnosis. 

             The efficiency with which a nurse acts at impossible hours, day and night, the need 

to interact with a multitude of patient and peer typologies, should be recognized by all those 

straightened, but unfortunately those in charge of the unit require only maximum efficiency, 

no matter by what means, sometimes until exhaustion . 

 

ANGIOPLASTIA CORONARIANÃ 

CORONARY ANGIOPLASTY 

 

But Forausbergher Ovidiu 

Ṣcoala Postliceală Tehnică „ Henri Coandă” Baia Mare 

 

Cardiopatia ischemică (CI) este denumită şi boală coronariană sau boală cardiacă 

ischemică şi reprezintă suferinţa miocardului produsă prin dezechilibrul dintre aportul de O2 

şi necesităţile de O2 ale miocardului în contextul modificării circulaţiei coronariene. 
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Etiologia CI se referă la cauze organice, funcţionale şi mixte. Principala cauză 

organică este ateroscleroza. Cea mai importantă manifestare a CI este infarctul miocardic 

acut ( IMA). 

Afectarea coronarelor este în ultimii ani o importantă problemă de sănătate publică în 

contextul îmbătrânirii populaţiei şi a acţiunii a numeroşi factori de risc pentru ateroscleroză. 

IMA este una din afecţiunile care pot evolua rapid spre deces sau pot produce întârzierea 

reinserţiei sociale. Problema reinserţiei sociale presupune o activitate susţinută, desfăşurată 

timp îndelungat de luni sau de ani de o echipă formată din medici, cadre medii, profesori de 

cultură fizică medicală, psihologi. Acestora li se alătură societatea, familia, colegii de muncă 

şi în unele cazuri este necesara reorientarea profesională. 

Este ştiut faptul că prevalenta IMA este tot mai mare; cunoaşterea simptomatologiei şi a 

abordării terapeutice în urgenţă capătă o importanţă din ce în ce mai mare. 

Rolul asistenţei medicale, în acest caz, este de a ajuta eficient persoana bolnavă, pentru a-şi 

redobândi sănătatea. Asistenţa medicală trebuie să cunoască noul concept de îngrijire expus 

în ghidurile elaborate de Societatea Europeană de Cardiologie şi să evalueze rezultatele 

intervenţiei sale diagnostice şi terapeutice. 

Ce este angioplastia coronariană?  

Angioplastia coronariană este o procedură de radiologie intervenţională minim invazivă prin 

intermediul căreia  se realizează procesul de deschidere a arterei coronare stenozate 

(îngustate) sau ocluzată cu ajutorul unui balon, care se umflă la acel nivel dupa care se va 

poziţiona proteza metalică (stent) pentru a stabiliza zona vasului afectată.  Din punct de 

vedere tehnic, presupune abordul arterei femurale sau radiale în funcție de situație și 

introducerea unui cateter prin intermediul căruia se poate avansa un ghid până la nivelul 

zonei de stenoză a arterei coronare în cauză. Abordul radial are marele avantaj al hemostazei 

imediate şi al menţinerii bolnavului în poziţii mult mai comode decât decubitul dorsal post 

abord femural. Toată această procedură este executată într-o sală de intervenție coronariană, 

care este dotată cu aparate speciale ce utilizează radiații X pentru obținerea imaginilor care 

sunt prelucrate și stocate digital .  

Această procedura reprezintă “gold standardul” tratamentului Cardiomiopatiei Ischemice 

devansând tratamentul medicamentos si cel chirurgical. 

  Angioplastia percutană, în comparaţie cu Bypass-ul aortocoronarian prezintă 

avantaje incontestabile care au extins indicarea acesteia la un numar cât mai mare de bolnavi. 
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 Angiografia coronariană este o mare descoperire a cardiologiei intervenţionale; 

pacienţii stentaţi având o îmbunătăţire evidentă a calităţii vieţii, o recuperare rapidă ţi totală 

post intervenţie cu reintegrare adecvată în viaţa familială şi socială. 

Tendinţa în viitor este să se scadă incidenţa bolilor coronariene în mod special al IMA prin 

tratament mai eficient al HTA, prin ameliorarea alimentaţiei, prin scăderea fumatului, 

creşterea obişnuinţei de mişcare şi aplicarea pe scară largă a noilor metode terapeutice 

(PTCA, stenturi).     

   

Ischemic cardiopathy (CI) is also called coronary heart disease or ischemic heart disease and 

represents myocardial suffering caused by the imbalance between the intake of O2 and the 

O2 needs of the myocardium in the context of the change in coronary circulation. 

CI etiology refers to organic, functional and mixed causes. The main organic cause is 

atherosclerosis. The most important manifestation of CI is acute myocardial infarction 

(IMA). 

Coronary damage has been an important public health problem in recent years in the context 

of an ageing population and the action of numerous risk factors for atherosclerosis. 

IMA is one of the conditions that can rapidly progress to death or cause a delay in social 

reinsertion. The problem of social reintegration involves a sustained activity, carried out for 

months or years by a team of doctors, middle staff, teachers of medical physical culture, 

psychologists. They are joined by society, family, co-workers and in some cases professional 

reorientation is necessary. 

It is known that the prevalence of IMA is increasing; knowledge of symptomatology and 

therapeutic approach in emergency is becoming increasingly important. 

The role of healthcare in this case is to effectively help the sick person to regain their health. 

Healthcare should be aware of the new concept of care set out in the guidelines developed 

by the European Society of Cardiology and evaluate the results of its diagnostic and 

therapeutic intervention. 

What is coronary angioplasty?  

Coronary angioplasty is a minimally invasive interventional radiology procedure through 

which the process of opening the stenosis (narrow) or occlosed coronary artery with a 

balloon, which swells at that level, and then the metal prosthesis (stent) will be positioned to 

stabilize the area of the affected vessel. Technically, it involves the approach of the femoral 

or radial artery depending on the situation and the introduction of a catheter through which 

a guide can be advanced to the level of the stenosis area of the coronary artery concerned. 
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The radial approach has the great advantage of immediate hemostasis and keeping the patient 

in more comfortable positions than the dorsal decubit post femoral approach. All this 

procedure is performed in a coronary intervention room, which is equipped with special 

devices that use X-ray to obtain images that are processed and stored digitally.  

This procedure represents the "gold standard" of ischemic cardiomyopathy treatment 

overgoing drug and surgical treatment. It is superior to coronary thrombolysis. 

Percutaneous angioplasty, compared to aortocoronary bypass, has undeniable advantages 

that have extended its indication to as many patients as possible. 

Coronary angiography is a great discovery of interventional cardiology; patients with a clear 

improvement in quality of life, a rapid and total recovery post intervention with adequate 

reintegration into family and social life. 

  The trend in the future is to decrease the incidence of coronary heart disease in 

particular by more effective treatment of HTA, by improving nutrition, by decreasing 

smoking, increasing the habit of movement and widespread application of new therapeutic 

methods (PTCA, stents). 

 

RESPONSABILITĂȚILE ASISTENTULUI MEDICAL ÎN  

URGENȚELE MEDICO-CHIRURGICALE 

RESPONSABILIDADES DEL ENFERMERO EN  

EMERGENCIAS MÉDICO-QUIRÚRGICAS 

 

Ciorea Maria Cristina 

Școala Postliceală „Henri Coandă” Cluj-Napoca 

       

 Asistenta care lucrează într-o secție de chirurgie într-o policlinică sau spital este un 

factor foarte important în asigurarea unui tratament bun aplicat pacienților. Trebuie să arate 

un spirit de observație, discernământ, simț al datoriei și responsabilității. Asistenta este 

persoana care este în permanență alături de pacient, ea este legătura directă și cea mai 

calificată dintre medic și persoana care suferă. Ea rămâne mai mult decât medicul de lângă 

pacient, având grijă de el, urmărindu-l mâncând sau ajutându-l să mănânce, administrându-

i medicamentele zilnice, controlându-i temperatura, pulsul, tensiunea arterială, observând 

cantitatea de urină pe care o are, caracteristicile urinei și fecalelor, modul în care pacientul 

merge, modul în care se odihnește, modul în care vorbește sau motivează, asistenta poate 
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obține o imagine foarte precisă a evoluției bolii care, împărtășită cu chirurgul, poate ajuta în 

special la determinarea unei diagnostic sau tratament de urmat. 

 

La enfermera que trabaja en un departamento de cirugía en un policlínico u hospital 

es un factor muy importante para asegurar un buen tratamiento aplicado a los pacientes. 

Debe mostrar un espíritu de observación, discernimiento, sentido del deber y 

responsabilidad. La enfermera es la persona que está constantemente al lado del paciente, es 

el vínculo directo y más calificado entre el médico y la persona que sufre. Ella permanece 

más tiempo que el médico al lado del paciente, cuidándolo, viéndolo comer o ayudándolo a 

comer, administrándole su medicación diaria, controlando su temperatura, pulso, presión 

arterial, observando la cantidad de orina que tiene. características de la orina y las heces, la 

forma en que camina el paciente, cómo descansa, cómo habla o razona, la enfermera puede 

obtener una imagen muy precisa de la evolución de la enfermedad que, compartida con el 

cirujano, puede ayudar especialmente a determinar una diagnóstico preciso o tratamiento a 

seguir. 

 

CONVULSIILE – CRIZA CONVULSIV EPILEPTICĂ ÎN EPILEPSIE 

SEIZURES IN EPILEPSY 

 

Codrean Alexandra-Melisa 

Şcoala Postliceală ,,Henri Coandă’’ Beiuş 

 

Convulsiile reprezintă descărcări electrice paroxistice excesive şi sincrone, datorate 

depolarizării neuronilor sistemului nervos central. Crizele convulsive sunt o formă de 

manifestare a suferinţei cerebrale. Convulsiile sunt spasme (contracţii) necontrolate produse 

de  activitatea electrică anormală a creierului. Doarece creierul poate fi afectat total sau doar 

parţial, manifestările convulsiilor sunt foarte variate. Convulsiile pot apărea în aproape toate 

tipurile de afectare a creierului, inclusiv leziuni şi infecţii. Convulsiile recurente sunt un 

semn de epilepsie. 

Incidenţa grupelor de vârste afectate de convulsii: frecvenţa convulsiilor în perioada 

neonatală este variabilă de la 0,05% la nou-născuţi până la până la 25% la prematuri (5,6). 

Incidenţa convulsiilor creşte la 50% la cazurile unde convulsiile sunt asociate cu asfixie 

perinatală. Epilepsia este un sindrom clinic paroxistic, cronic, cu debut şi sfârşit brusc, 
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caracterizat, în cazul crizelor majore, de pierderea cunoştiinţei, însoţită de convulsii tonico-

clonice.  

Criza majoră epileptică este o alterare bruscă a activităţii corticale, prin modificarea 

conştienţei, printr-un simptom motor, sensorial sau comportamental. Criza epileptic poate 

apărea oricând-ziua sau noaptea, indifferent de poziţia pacientului, aspectul este cianotic sau 

pletoric, este anunţată de aură şi traumatismele sunt frecvente; durata este mai lungă şi 

revenirea lentă. Uneori apare status epilepticus (crize epileptice prelungite şi repetete fără 

pauză). Poate fi letală când convulsiile tonico-clonice, induc hiperpirexie şi acidoză sau când 

funcţia respiratorie şi cardio-vasculară sunt compromise.  

Criza minoră de epilepsie apare mai frecvent la copii şi se caracterizează, de obicei, 

prin absenţe şi contrcţii musculare parţiale cu o durată de câteva zeci de secunde. Absenţa 

(forma cea mai frecventă) este o suprimare a funcţiilor psihice de scurtă durată, în timpul 

cărora bolnavul îşi opreşte orice activitate, persistând numai automatismele simple (mersul, 

deglutiţia, mestecatul etc.). În formele uşoare, bolnavii devin palizi, scapă obiectele din 

mână, fără a conştientiza. 

În timpul crizei convulsive bolnavul poate suferi diverse accidentări şi poate intra în 

anumite situaţii mai puţin plăcute din acuza pierderii cunoştinţei şi a comportamentului 

diferit pe care îl dă criza. În cazul în care bolnavul are o criză convulsivă este necesară 

intervenţia cadrelor medicale pentru calmarea crizei şi pentru oferirea ajutorului medical de 

care bolnavul poate avea nevoie. 

 

 In medical-surgical emergencies, the most common diseases are myocardial 

infarction, stroke, pneumonia, angina pectoris, hypertension, fainting and syncope, various 

traumas, as well as diseases related to the human psyche such as: panic attack, depression 

and so on Less common in medical and surgical emergencies are conditions such as seizures 

or seizures in epilepsy. Convulsions are sudden dysfunctions that cause loss of 

consciousness, contractions, tremors or other temporary brain disorders. Usually, seizures 

are caused by abnormal electrical discharges or decreased blood flow to the brain, 

influencing the optimal functioning of the body. 

 Seizures can be: febrile in newborns; seizures may occur in children up to the age 

of 6 years without these convulsions having a pathological basis, after the age of 6 years they 

are suspected of a pathological condition that causes these symptoms. 

          Convulsions may also be present in the epileptic seizure, during which the patient 

loses consciousness, body language is distorted, skin pale or cyanotic, it has a lack of air, 
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uncontrolled movements, which can be fatal for the patient if not intervened. with medical 

help. 

 The help that the medical staff offers to the patient who presents with an epileptic 

seizure crisis, is to free the patient's airways to prevent their obstruction; the patient is placed 

on one side to prevent his drowning with vomiting; the patient's head is placed in a position 

where it is impossible for him to swallow his tongue. If seizures are repeated with memory 

loss then the patient may suffer from a severe lack of oxygen, in which case he is given more 

tests and medical maneuvers. 

 To determine the cause of the seizures, the following tests are performed: blood 

tests, computer toograph or MRI of the head, electroencephalogram and lumbar puncture. 

          In the prevention of convulsions, the criterion of strictness is based, because the 

medication or treatment must be fully respected by the patient; all the symptoms that the 

patient has in a convulsive crisis must be recognized in front of the doctor without any 

hiding, the people who usually accompany the patient must tell the doctor the daily routine 

of the patient, as well as other health problems that he can have. 

 

SINDROMUL DE DESHIDRATARE ACUTĂ LA COPII  (SDA) 

ACUTE CHILDHOOD DEHYDRATION SYNDROME (SDA) 

 

Coraș Loredana 

Școala Postliceală „Henri Coandă” Beiuș 

 

Deshidratarea poate să apară prin pierderi gastro-intestinale crescute (diaree sau 

vărsături) sau ca urmare a unui aport inadecvat de fluide, la un pacient ale cărui pierderi 

sunt aparent reduse. Factorii implicaţi în apariţia episoadelor severe de SDA sunt: 

- vârsta (sugarii sunt mai expuşi la SDA grave, mai ales sub 6 luni); 

- greutatea mică la naştere (prematuritatea şi dismaturitatea); 

- pierderile crescute (mai mult de cinci scaune în 24 ore şi/sau  mai mult 

de 2 vărsături); 

- copii care nu au primit soluţiile de rehidratare orală; 

- copii malnutriţi anterior episodului de BDA. 

Deshidratările acute pot fi clasificate după gradul de severitate  sau după impactul 

acestora asupra osmolarităţii. Practic, putem întâlni deshidratări uşoare, medii sau severe 

sau deshi-dratări care asociază osmolaritate mică, normală sau crescută. Uneori nu ştim 
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greutatea anterioară episodului acut. În aceste cazuri se poate face evaluarea severităţii SDA 

pe baza unor criterii clinice. 

Cea mai rapidă modalitate de evaluare a ionogramei este micro-metoda Astrup. 

Folosind natremia ca o valoare orientativă pentru osmolaritate întâlnim deshidratări 

hiponatremice, izonatremice şi hipernatremice. La acelaşi grad de severitate al 

deshidratării, simptomatologia este variabilă în funcţie de tipul acesteia, având expresie 

clinică diferită la cele cu hiponatremie severă fată de cele cu hipernatremie. În 

deshidratările izonatremice, natremia are variaţii între 130-150 mEq/L, în cele 

hiponatremice valorile natremiei sunt sub 130 mEq/L iar în cele hipernatremice peste 150 

mEq/L. Deshidratările izo natremice reprezintă circa 80% din SDA la copil, celelalte tipuri 

apărând în proporţii aproximativ egale, în 5-10% dintre cazuri. 

Măsurile profilactice au importanță majoră în combaterea bolilor diareice acute. 

Cele mai importante masuri profilactice sunt: 

- educația sanitară a mamelor prenatal și neonatal; 

- evitarea infecțiilor; 

- administrarea unei alimentații corecte cantitativ și calitativ. 

 

 Dehydration can occur due to increased gastrointestinal losses (diarrhea or 

vomiting) or as a result of inadequate fluid intake in a patient whose losses are apparently 

low. The factors involved in the occurrence of severe episodes of SDA are: 

- age (infants are more exposed to severe SDA, especially under 6 months); 

- low birth weight (prematurity and immaturity); 

- increased losses (more than five stools in 24 hours and / or more than 2 vomiting); 

- children who have not received oral rehydration solutions; 

- malnourished children prior to the BDA episode. 

 Acute dehydration can be classified by severity or by its impact on osmolarity. 

Basically, we can experience mild, medium or severe dehydration or dehydration that 

associates low, normal or high osmolarity. Sometimes we do not know the weight before the 

acute episode. In these cases, the severity of SDA can be assessed based on clinical criteria. 

 Thirst is the first sign of dehydration. Mild dehydration can also cause dry mouth, 

headaches, fatigue and lack of energy. Another common symptom is a feeling of weakness 

in the legs. If you urinate less than 3-4 times a day and eliminate small amounts of urine, 

then you may be slightly dehydrated. 
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 Another sign of dehydration is darker yellow urine than usual. Dehydration can 

also cause constipation. Capillary recognition time (CRT) is between 2-3 seconds, mucous 

membranes are normal, tears are present. The ventral allure is normal or, in some cases, 

slightly elevated. Blood pressure (BP) is normal, as is fontanelle, diuresis. Skin crease, eyes 

and pulse are normal as well. 

 In severe diarrhea the child becomes lethargic, with an altered mental status, with 

a decrease in peripheral pulse perception (a sign that the remaining vascular flow is 

redirected), with low blood pressure (BP), oliguria to anuria, clogging of fountains, 

tachypnea, deep breathing, crying is without tears, eyes clogged in orbits. 

 The first data in the literature on combating severe dehydration refer to cholera 

treatment and were published in the Lancet in the early 19th century. Thomas Latta et al. 

prove the major role of electrolyte infusion and alkaline solutions in reducing mortality. 

Modest progress is being made over the next 100 years, with mortality falling from> 75% to 

33% with the use of glucose and electrolyte solutions (39). Darrow of the Johns Hopkins 

Clinic studies electrolyte losses and proves the role of potassium in intravenous rehydration 

solutions. His studies led to the elaboration of the solution that bears his name (the Darrow 

solution has in mEq / L the following content, Na + 61, K + 18 and bicarbonate 27). It has 

been used successfully in the treatment of BDA in tropical countries. Then came the 

guidelines of the World Health Organization and the American Academy of Pediatrics, 

resulting in a 10% drop in mortality. In recent decades, many institutional authorities have 

developed Practice Guidelines and treatment recommendations for BDA (acute diarrheal 

disease) with SDA. 

 The hydroelectrolytic and acid-base rebalancing (correction of hemostasis) 

involves several stages: 

- the first stage consists in the vascular collapse in the first hour after hospitalization by 

administering moacromolecular solutions: Dextram, Macrodex, Recomacrodex etc. 

- the second stage aims to combat metabolic acidosis and is performed in the next hour after 

hospitalization by administering 84% Na2CO4 solution (molecular solution 3mEq / kg body 

weight) or semi-molar solution 42% 6 ml / kg body weight (1mEq = 1 ml molar solution ) 

- the third stage follows the coverage of water and electrolyte losses and lasts 6 hours. We 

mention that in the first 8 hours we have to cover the water and electrolyte losses. 

- the fourth stage consists of the next 16 hours and aims to cover the need for water and 

electrolytes. 
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OCLUZIA INTESTINALĂ 

INTESTINAL OCCLUSION 

 

Ganea Nicoleta 

Școala Postliceală ,,Henri Coandă” Beiuș 

 

Ocluzia intestinală este caracterizată de oprirea completă și persistentă a tranzitului 

intestinal, determinată de o cauză mecanică sau dinamică, ce are drept consecință apariția  

unor tulburări metabolice cu expresie  la nivelul întregului organism.  

Ocluziile se împart în mai multe categorii:  ocluzii mecanice – sunt consecința opririi 

tranzitului intestinal datorită prezenței unui obstacol; ocluzii dinamice – oprirea tranzitului 

intestinal se datorează unor tulburări în dinamica intestinală. 

Diagnostic clinic și paraclinic 

Diagnosticul de ocluzie intestinală trebuie stabilit urgent pentru a se putea acționa în timp 

util se bolnavului. Existența ocluziei poate fi stabilită clinic pe baza: anamnezei, semnelor 

clinice și  semne fizice. Paraclinic ocluzia se stabilește prin: irigografia, radiografia cu 

gastrografie și analize biochimice. 

Rolul asistentei medicale în examinarea clinică a pacientului 

Asistenta medicală are îndatorirea de a observa starea generala a pacientului încă de la 

internarea sa. Aceasta trebuie să evalueze starea de sănătate a pacientului pentru a transmite 

medicului date importante, pentru stabilirea diagnosticului și pentru stabilirea îngrijirilor de 

care are nevoie pacientul. De aceea se recurge la examinarea clinică și paraclinică, în care 

asistenta medicală joacă un rol important. 

Sarcinile asistentei în pregătirea și asistarea unui examen clinic medical sunt următoarele: 

pregătirea psihica a pacientului; adunarea verificarea și pregătirea instrumentarului necesar, 

așezarea pacientului în pat după examinare și facerea patului etc. 

Evoluție și complicații: evoluția bolii este constituită din trei etape: debutul, perioada de 

stare, faza terminală. 

Tratament 

Tratamentul ocluziei intestinale este un complex medico-chirurgical.  

Tratamentul medical are drept scop: corectarea tulburărilor hidroelectrolitice, reechilibrarea 

volemică și acido-bazică, aspirație nazo-gastrică etc. 

Tratamentul chirurgical este actul terapeutic fundamental care are doua obiective majore: 

îndepărtarea obstacolului și evacuarea conținutului intestinal și a revărsatului peritoneal. 
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Intestinal occlusion is characterized by complete and persistent cessation of intestinal transit, 

caused by a mechanical or dynamic cause, which results in the appearance of metabolic 

disorders with expression throughout the body. 

Occlusions fall into several categories: mechanical occlusions - are the consequence of 

stopping the intestinal transit due to the presence of an obstacle; dynamic occlusions - 

stopping the intestinal transit is due to disorders in the intestinal dynamics. 

Clinical and paraclinical diagnosis 

The diagnosis of intestinal occlusion must be established urgently in order to be able to act 

in a timely manner to the patient. The existence of occlusion can be established clinically on 

the basis of: anamnesis, clinical signs and physical signs. Paraclinically, the occlusion is 

established by: irigography, radiography with gastrography and biochemical analyzes. 

The role of the nurse in the clinical examination of the patient 

The nurse has the duty to observe the general condition of the patient since his 

hospitalization. It must assess the patient's health in order to transmit important data to the 

doctor, to establish the diagnosis and to establish the care that the patient needs. That is why 

clinical and paraclinical examination is used, in which the nurse plays an important role. 

The tasks of the nurse in preparing and assisting a medical clinical examination are the 

following: mental preparation of the patient; assembly checking and preparing the necessary 

instruments, placing the patient in bed after examination and making the bed, etc. 

Evolution and complications: the evolution of the disease consists of three stages: the onset, 

the period of condition, the terminal phase. 

Treatment 

The treatment of intestinal occlusion is a medical-surgical complex. 

The medical treatment aims at: correction of hydroelectrolytic disorders, volume and acid-

base rebalancing, nasogastric aspiration, etc. 

Surgical treatment is the fundamental therapeutic act that has two major objectives: 

removing the obstacle and evacuating the intestinal contents and the peritoneal effusion. 
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RESPONSABILITĂȚILE ASISTENTULUI MEDICAL ÎN URGENȚELE 

MEDICO-CHIRURGICALE 

NURSE’S RESPONSIBILITIES DURING MEDICAL-SURGICAL 

EMERGENCIES 

 

Nistoroschi Mihaiela 

Apărece Crina-Ionelia 

Manole Paula-Dalia 

Şcoala Postliceală „Henri Coandă” Brașov 

 

”Asistenta este temporar conștiența inconștientului, iubirea pentru viață a 

sinucigașului, piciorul ologului, ochii celui aproape orb, mijlocul de locomoție al copilului, 

învațătura și încrederea unei tinere mame.” Virginia Henderson 

      În urgenţele medico-chirurgicale soarta pacienţilor se defineşte in câteva momente, 

din acest motiv asistenta medicala trebuie sa fie foarte bine pregătită şi să recunoască imediat 

semnele şi simptomele care pun viaţa în pericol, dar şi manevrele salvatoare de viaţă. 

Principalele intervenţii pe care le aplică asistenta medicală în urgenţele medico-

chirurgicale sunt: controlul şi asigurarea permeabilităţii căilor aeriene; scoaterea din mediul 

toxic; supravegherea funcţiilor vitale; combaterea şocului prin perfuzii cu lichide; aşezarea 

bolnavului în poziţia laterală de siguranţă; asigurarea unei poziţii antalgice; administrarea 

medicamentelor prescrise de medic; combaterea stărilor de agitaţie; măsuri de resuscitare 

cardio-respiratorie; creearea accesului la o venă; se vor scoate protezele dentare acolo unde 

este cazul; provocarea vărsaturilor în cazul intoxicaţiilor; internarea bolnavului într-un 

serviciu de specialitate; aplicarea de garouri; imobilizarea fracturilor unde este posibil. 

În vederea acordării primului ajutor, asistentul trebuie sa urmărească urmatoarele 

obiective: evaluarea la prima vedere: este sau nu urgenţă; tipul urgenţei şi ce a produs-o; 

gravitatea acesteia şi numarul de victime; stabilirea priorităţilor de intervenţie şi aplicarea 

măsurilor de prim ajutor: poziţia victimei, imobilizare, hemostază, masaj cardiac, transport 

la spital. 

Aşa cum am expus in această lucrare, urgenţele medico chirurgicale sunt nenumărate, 

iar asistentul medical are responsabilitatea de a interveni corespunzător, ceea ce inseamna 

că nivelul cunoştinţelor medicale trebuie să fie elevat, fară a-şi pierde umanitatea şi empatia 

faţă de semeni. 
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“The nurse is temporarily the consciousness of the unconscious, the love of life of the 

suicidal, the leg of the amputee, the eyes of the newly blind, a means of locomotion for the 

newborn, knowledge and confidence for the young mother” Virginia Henderson 

Taking the right action quickly and confidently can make the difference between life 

and death for a person dealing with an emergency, therefore the nurse must be well prepared 

and recognize immediately the signs and symptoms of a life threatening condition as well to 

know and to apply the life saving maneuvers and protocols.  

The main interventions applied by the nurse during the medical-surgical emergencies 

are: control and ensuring airway permeability; removal from toxic environment; supervision 

of vital signs; shock control by fluid infusions; placing the patient in the safe lateral position; 

ensuring a pain free position of the patient; administration of medication as prescribed by 

the doctor; reducing the anxiety of the patient as much as possible; cardio-respiratory 

resuscitation measures (CPR protocol); gain access to a vein; dental prostheses will be 

removed where appropriate; induce vomiting in case of poisoning; admission of the patient 

to a specialized service care / hospital; garou application; immobilization of fractures where 

possible. In order to provide first aid, the nurse must pursue the following objectives: 

evaluation at first sight, it is or is not a life threatening emergency; the type of emergency 

and what caused it; its severity and the number of victims; establishing the intervention 

priorities and applying the first aid measures: position of the victim, immobilization, 

hemostasis, cardiac massage, transport to the hospital. 

As I have stated in this paper, medical-surgical emergencies are many and the nurse 

has the responsibility to intervene appropriately, which means that the level of medical 

knowledge must be elevated without losing humanity and empathy for others.   

 

PREGĂTIREA PREOPERATORIE, INTRAOPERATORIE ȘI 

POSTOPERATORIE ÎN APENDICECTOMIE 

PREOPERATIVE, INTRAOPERATIVE AND POSTOPERATIVE TRAINING IN 

APPENDICECTOMY 

 

Rușeț Clara 

Școala Postliceală Sanitară ,,Ocrotirea” Cluj-Napoca 

 

Lucrarea de față își propune să prezinte, așa cum este specificat și în titlul cercetării, 

pregătirea preoperatorie, intraoperatorie și postoperatorie în apendicectomie. Prezentul 
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demers stiințific este structurat pe mai multe subpuncte tematice care îi pot ghida pe cei 

interesați de subiect în tematica unor astfel de teme de cercetare. Dintre aceste subpuncte ale 

cercetării amintim: pregătirea psihică a pacientului; îngrijirea pacientului în preziua 

operației; îngrijirile acordate în timpul apendicectomiei. Apendicita acută sau inflamația 

acută a apendicelui este una dintre cele mai frecvente afecțiuni din cadrul abdomenului acut, 

caracterizată printr-un polimorfism clinic și o gravitate demnă de luat în seamă, constituind 

cea mai frecvent întâlnită urgență abdominală. Boala survine la toate vârstele, cu o 

predilecție majoră în copilărie și adolescență.  Fiecare pacient trebuie individualizat, nu 

trebuie privit ca un obiect care necesită doar tratament medical. Activitatea asistentului 

medical este într-adevăr benefică, atunci când, pe lângă aplicarea corectă a tratamentului 

medical, realizează o comunicare eficientă cu bolnavul, îi acordă îngrijiri infirmiere atente, 

îi acordă înțelegere, sprijin și răbdare.  

Am ales acest subiect deoarece am considerat foarte importantă îngrijirea omului 

bolnav după o intervenție chirurgicală, iar scopul îngrijirilor mele fiind recâștigarea 

independenței bolnavului, a stării lui de bine și a sănătății. 

 

This paper aims to present, as specified in the title of the research, preoperative, 

intraoperative and postoperative training in appendicectomy.The present scientific approach 

is structured on several thematic sub-points that can guide those interested in the subject  of 

such research theme. Among these sub-points of the research we mention: the mental 

preparation of the patient; patient care prior to surgery; care provided during 

appendicectomy. Acute appendicitis or acute inflammation of the appendix is one of the 

most common diseases of the acute abdomen, characterized by a clinical polymorphism and 

a seriousness to be taken into account, being the most common abdominal emergency. The 

disease occurs at all ages, with a major predilection in childhood and adolescence. Each 

patient must be individualized, not viewed as an object that requires only medical treatment. 

The work of the nurse is really beneficial, when, in addition to the correct application of 

medical treatment, he achieves effective communication with the patient, provides him with 

attentive nursing care, gives him understanding, support and patience. 

I chose this topic because I considered it very important to take care of the sick person 

after surgery, and the purpose of my care was to regain the patient's independence, well-

being and health.  
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PANCREATITA 

PANCREATITIS 

 

Sabău Daniela Iulia 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Beiuș 

 

Pancreatita este inflamația pancreasului care se produce atunci când enzimele 

pancreatice încep să digere pancreasul (auto - digestie). Pancreatita poate fi acută sau 

cronică. Există mai multe cauze, însă 80% din cazuri sunt determinate de litiaza biliară 

(pietre la vezica biliară) și consumul de alcool. Fiecare formă de pancreatită poate evolua 

sever și poate duce la complicații. Există 2 tipuri de pancreatită: pancreatita acută; 

pancreatita cronică. 

Pancreatita acuta apare brusc și evoluează favorabil cu tratament în decurs de câteva 

zile și este frecvent cauzată de litiaza biliară. Simptomele frecvente sunt: durerea severa în 

etajul abdominal superior, greața și vărsăturile. Majoritatea cazurilor sunt forme ușoare. 

Uneori poate fi amenințătoare de viață și poate provoca complicații grave. Necesită internare 

în spital. Scopul tratamentului este de a pune în repaus pancreasul pentru a-i permite să se 

vindece. Pacientul este hidratat intravenos și i se administrează analgezice și alte 

medicamente. Dacă apar complicații, poate fi nevoie de intervenție chirurgicală. 

Pancreatita cronica este nevoie de ani de zile pentru a se dezvolta, afectarea 

pancreasului fiind însă permanenta. este frecvent cauzată de consumul excesiv de alcool timp 

îndelungat. Simptomele frecvente sunt: durerea persistentă, scaunele grase și scăderea în 

greutate involuntară. Se complică cu diabet și malnutriție. Pacienții au o calitate a vieții 

scăzută din cauza durerii invalidante. 

Prevenție:  

- oricine a avut un episod de pancreatită acută cauzată de alcool ar trebui să nu mai bea 

deloc alcool. Acest lucru este important pentru a preveni atât reapariția unui alt episod de 

pancreatită acută, cât și progresia către o pancreatită cronică. De asemenea, fumatul creste 

riscul de progresie către forma cronică și se recomandă să nu mai fumezi;  

- majoritatea primelor episoade de pancreatită acută care nu sunt cauzate de consumul de 

alcool nu pot fi prevenite. Totuși, măsurile de prevenție a formării de calculi biliari - 

evitarea scăderii rapide în greutate și menținerea unei greutăți normale având o dieta 

echilibrată - pot ajuta la prevenția pancreatitei acute asociate litiazei biliare;  
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- daca pancreatita acută a fost cauzată de un calcul biliar, se recomandă colecistectomia – 

operația de îndepărtare a vezicii biliare, pentru a preveni un nou episod;  

- atunci când cauza este un anumit medicament, se recomandă întreruperea acestuia. 

 

 Pancreatitis is inflammation of the pancreas that occurs when pancreatic enzymes 

begin to digest the pancreas (self-digestion). Pancreatitis can be acute or chronic. There are 

several causes, but 80% of cases are caused by gallstones (gallstones) and alcohol 

consumption. Each form of pancreatitis can progress severely and can lead to complications. 

There are 2 types of pancreatitis: acute pancreatitis; chronic pancreatitis 

 Acute pancreatitis appears suddenly and evolves favorably with treatment within a 

few days. It is commonly caused by gallstones. Common symptoms are: severe upper 

abdominal pain, nausea and vomiting. Most cases are mild forms. It can sometimes be life 

threatening and can cause serious complications. Requires hospitalization. The purpose of 

the treatment is to put the pancreas to rest to allow it to heal. The patient is hydrated 

intravenously and is given painkillers and other medicines. If complications occur, surgery 

may be needed. 

 Chronic pancreatitis takes years to develop, but the damage to the pancreas is 

permanent. It is often caused by excessive alcohol consumption for a long time. Common 

symptoms are: persistent pain, oily stools and involuntary weight loss. Complicated with 

diabetes and malnutrition. Patients have a low quality of life due to disabling pain. 

Prevention:  

- anyone who has had an episode of acute alcohol-induced pancreatitis should stop drinking 

alcohol at all. This is important to prevent both the recurrence of another episode of acute 

pancreatitis and the progression to chronic pancreatitis. Smoking also increases the risk 

of progression to chronic form and it is recommended that you stop smoking; 

- most of the first episodes of acute pancreatitis that are not caused by alcohol consumption 

cannot be prevented. However, measures to prevent gallstones - avoiding rapid weight 

loss and maintaining a normal weight with a balanced diet - can help prevent acute 

pancreatitis associated with gallstones; 

- if acute pancreatitis was caused by a gallstone, cholecystectomy is recommended - the 

operation to remove the gallbladder, to prevent a new episode; 

- when the cause is a certain medicine, it is recommended to stop it. 
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RESPONSABILITĂȚILE ASISTENTULUI MEDICAL ÎN 

URGENȚELE MEDICO-CHIRURGICALE 

NURSES’ ROLES IN MEDICAL-SURGICAL EMERGENCIES 

 

       Soare Camelia-Iuliana 

       Ababei Andreea -Ioana 

Șerban Raluca-Paula 

       Școala Postliceală „Henri Coandă” Brașov 

 

Motto:  „Să faci ceea ce nimeni altcineva nu e dispus să facă, într-o manieră în care nimeni 

altcineva nu poate, în ciuda tuturor greutăților întâmpinate - asta înseamnă să fii asistent.” 

               RAWSI WILLIAMS 

Misiunea asistentului medical în societate este de a-i ajuta pe indivizi, familii și grupuri să-

și determine și să realizeze potențialul lor fizic, mental și social, iar acestea să fie făcute în 

contextul mediului în care trăiesc și lucrează. 

Profesia de asistent se supune unei legislații la nivel național. Exercitatrea acestei profesii se 

supune unor norme, pe care orice asistent medical trebuie să le cunoască astfel încât să 

practice această meserie conform cadrului legal. 

 Atribuțiile asistentului medical în cadrul departamentului de urgențe medico-

chirurgicale presupune:  

➢ cunoașterea corectă a manevrelor de executare;  

➢ de administrarea medicamentelor - căi și moduri; 

➢ efectuarea pansamentelor; 

➢ recoltări de sânge pentru examene de laborator; 

➢ efectuarea clismelor și a sondajelor; 

➢ monitorizarea diurezei, a scaunelor și a vărsăturilor precum și a funcțiilor vitale (puls, 

tensiune arterială, temperatură, respirație-saturația de oxigen);  

➢ administrarea de perfuzii, transfuzii; 

➢ pregătirea pacientului pentru puncții, explorări clinice și paraclinic; 

➢ supravegherea somnuluiși a alimentației. 

 Chiar dacă abilitățile practice sunt importante, un asistent medical nu trebuie să uite 

nici de latura sa umană, cea care îl ajută să comunice cu pacientul și aparținătorii acestuia, 

să dea dovadă de empatie, răbdare, confidențialitate, interes față de ceea ce are bolnavul de 

spus, respect, înțelegere față de persoana în suferință. 
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Motto: “To do what nobody else will do, a way that nobody else can do, in spite of all we 

go through: that is to be a nurse.” 

RAWSI WILLIAMS 

The mission of the nurse in society is to help individuals, families and groups, in order to 

determine and achieve their physical, mental and social potential, while preserving the 

environment where they live and work. 

The profession of being a nurse is governed by the national legislation in force. Exercising 

this profession complies to certain rules, that any nurse must follow, so as to practice this 

profession according to the legal framework. 

The duties of the nurse within the Medical-Surgical Emergency Department involves:  

➢ proper knowledge of practical procedures;  

➢ ways and means of medicine administration;  

➢ making bandages; 

➢ blood collection for laboratory examination;  

➢ conducting enemas and boreholes; 

➢ monitoring of diuresis, stools and vomiting as well as vital functions (pulse, blood 

pressure, temperature, respiration-oxygen saturation); 

➢ administration of infusions, transfusions;  

➢ preparing the patient for punctures, clinical and paraclinical examinations;  

➢ sleep and diet supervision. 

Even if practical skills are important, a nurse must not forget her/his human side, which helps 

har/him to communicate with the patient and the patient 's relatives, to show empathy, 

patience, confidentiality, interest for the statements of the patient, respect and understanding 

towards the suffering person. 

 

AJUTORUL ACORDAT PACIENȚILOR CU INFARCT MIOCARDIC-ACUT 

HELP FOR PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIC INFARCTION 

 

Zbucea Maria Alina Angela 

Școala Postliceală „Henri Coandă” Huedin  

 

Rolul esențial al asistenței medicale, constă în a ajuta persoană bolnavă sau sănătoasă 

să-și redobândească independența cât mai repede posibil. Infarctul miocardic acut este o 
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boală a cărei frecvența este în creștere, afectează din ce în ce mai multe persoane tinere.  

Infarctul miocardic, atacul cardiac sau atacul de cord este o urgență medicală în care 

circulația sanguină a cordului este blocată brusc, determinând moartea mușchiului cardiac 

prin lipsa de oxigen. Majoritatea infarctelor miocardice sunt determinate de un trombus care 

blochează una dintre arterele coronare. Arterele coronare aduc sânge bogat în oxigen la inima 

si substanțe nutitive. Dacă acesta este blocat, mușchiul miocardic suferă de hipoxie și moare. 

Un trombus (cheag de sânge) se formează de obicei acolo unde o arteră coronară este 

stenozată de către o placă ateromatoasă.  

Infarctul miocardic are cauza cea mai comună obstrucția vaselor de sînge epicardice 

prin plăci ateromatoase. Ruptura plăcii cu expunerea secundară a materialului lipidic 

determină agregarea plachetelor, formarea de trombus, acumularea de fibrină, hemoragia în 

placă si grade variate de vasospasm. Infarctul miocardic are loc cel mai frecvent din cauza 

rupturii unei plăci aterosclerotice într-o arteră coronară cu spasm arterial secundar si formare 

de trombus.  

 Alte cauze includ: angina varianta, hipertrofia ventriculară; hipoxia prin intoxicație cu 

monoxid de carbon; embolii arteriali coronari din colesterol, aer sau produse de sepsis; 

consumul de cocaină, amfetamine, efedrină, etc. 

 Rolul asistentei medicale în îngrijirea pacienților cu infarct miocardic acut 

Scopul este întoarcerea bolnavului la o viață cu cât mai puține elemente restrictive, cât mai 

aproape de normal. Scopul reabilitării coronarianului trebuie să fie chiar mai ’’ambițios’’, nu 

numai readucerea pacientului la starea anterioara infarctului, ci chiar dezvoltarea 

capacităților fiziologice si psihologice, restaurarea unei vieți cotidiene normale, a activității 

profesionale integrale.  

Componentele îngrijirilor de bază 

a)  Respirație  

b)  Alimentația- ajutarea bolnavului să mănânce și să bea  

c)  Eliminarea   

d) Funcția sistemului motor – ajutarea bolnavului de a-și păstra o postură dezirabilă. 

e)  Odihna și somnul – ajutarea bolnavului să se odihnească și să doarmă . 

f)  Îmbrăcămintea – ajutarea bolnavului în alegerea hainelor la îmbrăcare, dezbrăcare  

g) Temperatura corpului – ajutarea bolnavului în păstrarea temperaturii în limite normale  

h) Igiena corporală – ajutarea bolnavului în păstrarea igienei corporale și să-și protejeze 

tegumentele.  

i) Măsuri de protecție – ajutarea bolnavului în a evita pericolele în mediul înconjurător și a 
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proteja alte persoane de orice pericol potențial din partea pacientului, cum ar fi infecția sau 

violența.  

j) Comunicarea – ajutarea bolnavului în a comunica cu alte persoane, în a-și exprima 

sentimente și nevoi.  

k)   Religia  

l)   Ocupație, recuperare  

m)  Activități recreative  

n)   Informare, educare  

 

The essential role of healthcare is to help a sick or healthy person regain their 

independence as quickly as possible. Acute myocardial infarction is a disease whose 

frequency is ncreasing, affecting more and more young people. 

Myocardial infarction, heart attack or heart attack is a medical emergency in which 

the blood circulation of the heart is suddenly blocked, causing the death of the heart muscle 

due to lack of oxygen. Most myocardial infarctions are caused by a thrombus that blocks 

one of the coronary arteries. Coronary arteries bring oxygen-rich blood to the heart and 

nutrients. If it is blocked, the myocardial muscle suffers from hypoxia and dies. A thrombus 

(blood clot) usually forms where a coronary artery is stenosed by an atheromatous plaque. 

Myocardial infarction has the most common cause of obstruction of epicardial blood vessels 

through atheromatous plaques. Rupture of the plaque with secondary exposure to lipid 

material causes platelet aggregation, thrombus formation, fibrin accumulation, plaque 

hemorrhage, and varying degrees of vasospasm. Myocardial infarction most commonly 

occurs due to rupture of an atherosclerotic plaque in a coronary artery with secondary arterial 

spasm and thrombus formation. 

Other causes include: variant angina, ventricular hypertrophy; hypoxia by carbon monoxide 

poisoning; coronary artery embolism from cholesterol, air or sepsis products; use of cocaine, 

amphetamines, ephedrine, etc. 

The role of nursing in the care of patients with acute myocardial infarction 

The aim is to return the patient to a life with as few restrictive elements as possible, as close 

to normal as possible. The goal of coronary rehabilitation must be even more "ambitious", 

not only to restore the patient to the state before the heart attack, but also to develop 

physiological and psychological abilities, the restoration of a normal daily life, of full 

professional activity. 

Components of basic care 
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a) Breathing 

b) Nutrition - helping the patient to eat and drink 

c) Elimination 

d) The function of the motor system - helping the patient to maintain a desirable posture. 

e) Rest and sleep - helping the patient to rest and sleep. 

f) Clothing - helping the patient in choosing clothes for dressing, undressing 

g) Body temperature - helping the patient to keep the temperature within normal limits 

h) Body hygiene - helping the patient to maintain body hygiene and protect their skin. 

i) Protective measures - helping the patient to avoid dangers in the environment and to 

protect others from any potential danger from the patient, such as infection or violence. 

j) Communication - helping the patient to communicate with other people, to express 

feelings and needs. 

k) Religion 

l) Occupation, recovery 

m) Recreational activities 

n) Information, education 

 

PANCREATITA  ACUTĂ 

ACUTE  PANCREATITIS 

 

Bulgariu Mihaela Eugenia                                                                                                                                                 

                                                  Luminita Manases 

                                           Şcoala Postliceală „Ocrotirea” Cluj–Napoca 

 

Pancreatita acută este o afectiune ce pune numeroase probleme de diagnostic și 

tratament. Cauzele sunt multiple, fiziopatologia este complexă si incomplet elucidată, 

diagnosticul dificil și costisitor, tratamentul este nespecific, de suport al diverselor organe și 

sisteme, în timp ce alegerea momentului operator este incă controversată. 

Pancreatita acută (PA) se definește ca boală acută locală și generală determinată de 

autodigestia glandei prin activarea “in situ”(intrapancreatic) a enzimelor care în mod normal 

devin active la distanță de pancreas, în intestin.Evoluția clinică este imprevizibilă și de multe 

ori fatală (in aprox. 10% dintre cazuri). Reprezintă una dintre marile urgențe medico-

chirurgicale abdominale, cu o frecvență de aprox. 8-10% dintre internările în serviciile de 

urgență. 
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Cele 2 mari cauze ale PA sunt litiaza biliară și consumul de alcool. Litiaza biliară 

determină PA prin obstrucția ductului pancreatic de catre un calcul biliar situat în calea 

biliară principală, la nivelul ampulei lui Vater. 40% dintre cazurile de PA au această cauză, 

mai frecvent fiind afectate femeile. Alcoolul este incrimat ca factor determinant al apariției 

PA in 40% dintre cazuri, predominant la bărbati. Alte cauze care pot duce la apariția PA: 

hiperlipidemia, traumatismele pancreatice, medicamentele, hiperparatiroidismul, malnutriția 

protein-calorica, obstrucția ductului pancreatic, obstrucția duodenului, diverse infecții, 

ischemia, factorii ereditari. 

Morfopatologic sunt descrise 2 forme: PA edematoasă, formă usoară, caracterizată 

prin edemul glandei și PA necrotico-hemoragică, formă severaă, caracterizată prin 

friabilitatea glandei dată de zone hemoragice și necrotice, la nivelul pancreasului și organelor 

învecinate. Infectarea acestor zone duce la apariția formei supurate, cu organizarea acestora 

în abcese pancreatice și peripancreatice.Simptomul principal deste durerea, debutează cu 

dureri severe localizate epigastric sau în întreg abdomenul superior, iradiate posterior. De 

cele mai multe ori apar după mese bogate în grasimi, la care se adaugă ingestia de alcool. Se 

pot asocia greața, varsaturi bilio-alimentare, febră, frisoane, oprirea tranzitului intestinal. La 

acestea se adaugă semnele generale care apar în pancreatita severă: tahicardie, hipotensiune 

arterială, semne de insuficiență renală, metabolică, respiratorie, hematologică. Diagnosticul 

paraclinic al PA se pune în urma probelor biologice și a investigațiilor imagistice.  

Tratamentul PA este complex și se adresează fiecarei faze a bolii. Aceasta evoluează 

in 2 faze care se suprapun partial: 1. initială, in primele 1-2 saptamâni, constând într-un 

proces acut inflamator și de autodigestie care are loc pancreatic și peripancreatic, cu posibile 

implicații sistemice; 2. tardivă, de evoluție a cazurilor cu PA severă, cu o durată de 

saptamani-luni și care este rezultatul complicațiilor locale apărute ca urmare a necrozei și 

infecției țesutului pancreatic. La pacienții cu PA de origine biliară, se intervine chirurgical 

și se practică colecistectomie după rezolvarea episodului acut, pentru a preveni recurențele. 

Tratamentul complicațiilor locale este conservator și chirurgical. Colecțiile fluide sterile nu 

se drenează chirurgical sau prin puncție, aceste manevre considerându-se a avea potențial 

infecțios.Necrozele infectate impun manevre chirurgicale (laparotomie și debridarea 

țesuturilor devitalizate). 

 

Acute pancreatitis is a condition that causes many problems of diagnosis and 

treatment. The causes are multiple, the pathophysiology is complex and incompletely 
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elucidated, the diagnosis is difficult and expensive, the treatment is nonspecific, supporting 

the various organs and systems, while the choice of operative moment is still controversial. 

Acute pancreatitis (PA) is defined as a local and general acute disease caused by 

autodigestion of the gland by activating "in situ" (intrapancreatic) enzymes that normally 

become active at a distance from the pancreas in the intestine. Clinical evolution is 

unpredictable and often fatal (in about 10% of cases). Represents one of the major abdominal 

medical-surgical emergencies, with a frequency of approx. 8-10% of hospitalizations in 

emergency services. 

The 2 major causes of BP are gallstones and alcohol consumption. Gallstones cause 

BP by obstruction of the pancreatic duct by a gallstone located in the main bile duct, at the 

level of the ampulla of Vater. 40% of PA cases have this cause, more frequently affecting 

women. Alcohol is incriminated as a determining factor in the occurrence of BP in 40% of 

cases, predominantly in men. Other causes that can lead to PA: hyperlipidemia, pancreatic 

trauma, drugs, hyperparathyroidism, protein-caloric malnutrition, pancreatic duct 

obstruction, duodenal obstruction, various infections, ischemia, hereditary factors. 

Morphopathologically, 2 forms are described: edematous BP, mild form, 

characterized by gland edema and necrotic-hemorrhagic BP, severe form, characterized by 

gland friability given by hemorrhagic and necrotic areas, at the level of the pancreas and 

neighboring organs. Infection of these areas leads to the appearance of suppurative form, 

with their organization into pancreatic and peripancreatic abscesses. The main symptom of 

this pain, begins with severe pain located epigastric or throughout the upper abdomen, 

irradiated posteriorly. They most often occur after high-fat meals, to which alcohol intake is 

added. May be associated with nausea, biliary vomiting, fever, chills, stopping intestinal 

transit. To these are added the general signs that appear in severe pancreatitis: tachycardia, 

hypotension, signs of kidney failure, metabolic, respiratory, hematological. The paraclinical 

diagnosis of BP is based on biological tests and imaging investigations. 

PA treatment is complex and addresses each phase of the disease. It evolves into 2 

phases that partially overlap: 1. initial, in the first 1-2 weeks, consisting of an acute 

inflammatory and self-digesting process that takes place pancreatic and peripancreatic, with 

possible systemic implications; 2. late, evolution of cases with severe BP, lasting weeks-

months and which is the result of local complications due to necrosis and infection of the 

pancreatic tissue. In patients with biliary PA, surgery is performed and cholecystectomy is 

performed after resolving the acute episode, to prevent recurrences. The treatment of local 

complications is conservative and surgical. Sterile fluid collections are not drained surgically 
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or by puncture, these maneuvers being considered to have infectious potential. Infected 

necrosis requires surgical maneuvers (laparotomy and debridement of devitalized tissues). 

 

ŞOCUL HIPOVOLEMIC ŞI CARDIOGEN 

HYPOVOLEMIC AND CARDIOGEN SHOCK 

 

Bulgariu Mihaela Eugenia 

        Şcoala Postliceală „Ocrotirea” Cluj-Napoca 

 

 Şocul este un sindrom clinic determinat de diverse cauze şi care se caractezizează 

prin perfuzie tisulară inadecvată şi un aport inadecvat de oxigen la celule, ceea ce va duce 

într-un final la insuficiență multiplă de organ. Hipoxia (lipsa oxigenării sângelui) tisulară 

consecutivă hipoperfuziei este elementul fiziopatologic esenţial, comun tuturor formelor de 

şoc şi prin care se defineşte şocul. 

Pacientul este abordat în special, de către medicii specialiști în terapie intensivă, dar 

şi de către alte specialităţi medicale care asigură managementul pacienţilor aflaţi într-un 

anumit tip de şoc, așa cum sunt: medicii chirurgi, cardiologi, neurochirurgi sau alergologi. 

Primul contact, însă, cu pacientul care dezvoltă o stare de şoc îl are de obicei, medicul a cărui 

specilializare este medicină de urgență, fie în prespital, fie în departamentul UPU (unitatea 

primiri – urgențe). 

 

Shock is a clinical syndrome caused by various causes and characterized by 

inadequate tissue perfusion and inadequate oxygen supply to cells, which will eventually 

lead to multiple organ failure. Tissue hypoxia (lack of oxygenation of the blood) following 

hypoperfusion is the essential pathophysiological element, common to all forms of shock 

and which defines shock. 

The patient is approached in particular by doctors specializing in intensive care, but 

also by other medical specialties that provide management of patients in a certain type of 

shock, such as: surgeons, cardiologists, neurosurgeons or allergists. However, the first 

contact with the patient who develops a state of shock is usually made by the doctor whose 

specialization is emergency medicine, either in the pre-hospital or in the UPU department 

(emergency unit). 
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ARSURI, DEGERĂTURI, ÎNEC 

BURNS, FROSTBITE, DROWNING 

                                         

Maria Oltean 

  Mircea Milaciu 

Şcoala Postliceală „Ocrotirea” Cluj-Napoca 

 

Arsurile sunt accidente provocate de căldură sub diferite forme, agenţi chimici, 

electricitate şi iradiaţii. Arsurile termice se datoresc căldurii, care poate acţiona prin: flacăra, 

lichide cu temperatura înalta, metale încălzite, gaze sau vapori supraîncălziti, corpi solizi 

incandescenţi. Arsurile chimice sunt produse de unii acizi că: acid azotic, clorhidric, sulfuric, 

oxalic, etc sau de substanţe alcaline: hidroxid de sodiu, de potasiu, de calciu, amoniac gazos, 

etc. Arsurile electrice se datoresc contactului cu un conductor electric aflat sub tensiune. 

Arsurile prin radiaţii - produse de razele solare, raze ultraviolete, etc.Bilanţul lezional al 

pacientului ars se face în funcţie de suprafaţă arsă şi de gradul de profunzime al arsurii.  

Pentru calcularea suprafeţei arse se foloseşte regula lui Wallace numită şi regula lui 

9. Prin această regulă se poate exprima în procente suprafaţă arsă a fiecărui segment de corp, 

care sunt exprimate cu cifra 9 sau multiplu de nouă.În funcţie de gradul de distrugere al 

ţesuturilor şi profunzimea arsurii se descriu patru grade: Arsura de grad I interesează numai 

stratul superficial al pielii, epidermul. Se manifestă prin roşeaţa pielii, edem local, durere, 

frisoane. Arsură tipică de gradul I este eritemul solar, produs prin expunerea îndelungată şi 

nerationala la soare. Durează 3-4 zile, după care roşeaţa scade fiind înlocuită de o 

pigmentatie brună urmată de descoamatie. Arsură de grad II interesează epidermul pe care-

l decolează de derm provocând apariţia flictenelor, vezicule (băşici) pline cu lichid gălbui, 

care nu este altceva decât plasmă sangvină extravazata. Acest tip de arsură este provocat de 

lichide fierbinţi sau metale incandescente, care au acţionat o durata scurtă asupra pielii. Este 

cea mai dureroasă pentru că sunt atinse terminaţiile nervoase de la acest nivel. Arsură de 

grad III interesează dermul în totalitatea lui. Flictenele au conţinut sangvinolent. Durerea nu 

mai este atât de intensă, poate să şi lipsească deoarece terminaţiile nervoase pot fi sau sunt 

distruse complet. Arsură de grad IV interesează toate straturile pielii, apare necroză (moartea 

celulelor). 

Primul ajutor în cazul pacienţilor care au suferit o arsură respectă princiipiile deja 

discutate. Siguranţă salvatorului este primul lucru de care trebuie să ne asigurăm. Controlul 
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nivelului de conştienţă şi evaluarea funcţiilor vitale conform protocolului ABC sunt şi ele 

valabile. 

Degeraturile sunt leziuni ale tesuturilor corpului cauzate de expunerea la temperaturi 

foarte scăzute. Nasul, obrajii, urechile si degetele de la maini si de la picioare sunt 

extremitatile cel mai des afectate. Degeraturile duc la pierderea sensibilitatii si la modificarea 

culorii pielii in zona afectata si pot cauza lezarea permanenta a tesutului. In cazuri severe, 

degeraturile pot necesita amputatia extremitatilor. În timpul iernii, este intotdeauna 

important sa fie acoperite partile de piele expuse atunci cand lucrezi in aer liber, cand practici 

sporturi de iarna sau cand ai diverse treburi afara. 

 Degeratura se poate produce in doar cateva minute cand te afli in exterior, pe ger extrem – 

sau poate sa apara si cand sunt temperaturi peste limita inghetului daca este vant puternic. 

Cele mai expuse degerării sunt zonele ACRALE ale corpului (extremitățile corpului). În 

raport cu gravitatea leziunilor:gradul I: paliditate, răcirea pielii, senzație de 

furnicătură,dureri, leziuni superficiale;gradul II: după 24-36 ore apar flictene cu conținut clar 

sau angvinolent când afectarea e profundă, pielea fiind roșie, inflamată cu edeme;gradul III: 

edem important, pielea având o culoare gri-albăstruie, flictenele au conținut hemoragic și 

poate apărea necroza și gangrena în câteva zile;gradul IV: când sunt afectați inclusiv 

mușchii,tendoanele, oasele și apare necroza și gangrena. 

Inecul reprezinta o stare de extrema urgenta medicala care implica o abordare 

terapeutica cat mai precoce si cat mai eficienta.Este definit ca o inundatie bronho-pulmonara 

cu apa, ale carei crize sunt multiple, descriindu-se astfel: submersia primitiva: produsa prin 

epuizarea fizica sau prin aparitia starii de panica. Sincopa primitiva:hidrocutia este 

determinata de traumatisme, de reactii alergice, de reflexe cu origine mucoasa sau ca urmare 

a diferentelor de temperatura (apa-aer). Accidentele in timpul plonjarii: barotraumatismele 

prin crearea unei depresiuni intratoracice, accidente de decompresiune. 

 

Burns are accidents caused by heat in various forms, chemicals, electricity and 

irradiation. Thermal burns are due to heat, which can act through: flame, high temperature 

liquids, heated metals, overheated gases or vapors, incandescent solids. Chemical burns are 

produced by some acids such as: nitric acid, hydrochloric acid, sulfuric acid, oxalic acid, etc. 

or alkaline substances: sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium, ammonia gas, etc. 

Electric burns are due to contact with an electrical conductor under voltage. Radiation burns 

- produced by the sun's rays, ultraviolet rays, etc. The lesion balance of the burned patient is 

made depending on the burned surface and the degree of depth of the burn.  
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For the calculation of the burned area is used Wallace's rule also called rule 9. By 

this rule can be expressed as a percentage of burned area of each body segment, which are 

expressed by the number 9 or a multiple of nine. Depending on the degree of tissue 

destruction and the depth of the burn is described four degrees: The first degree burn affects 

only the superficial layer of the skin, the epidermis. It is manifested by redness of the skin, 

local edema, pain, chills. A typical first-degree burn is solar erythema, caused by prolonged 

and irrational exposure to the sun. It lasts 3-4 days, after which the redness decreases, being 

replaced by a brown pigmentation followed by desquamation. than extravasated blood 

plasma. This type of burn is caused by hot liquids or incandescent metals, which have a 

short-lived effect on the skin. It is the most painful because the nerve endings at this level 

are reached. Grade III burns affect the dermis in its entirety. The blisters were bloody. The 

pain is no longer so intense, it may be absent because the nerve endings can be or are 

completely destroyed. Grade IV burns affect all layers of the skin, necrosis (cell death) 

occurs. First aid in patients who have suffered a burn follows the principles already 

discussed. Savior safety is the first thing we need to make sure of. The control of the level 

of consciousness and the evaluation of the vital functions according to the ABC protocol are 

also valid. 

Frostbite is damage to body tissues caused by exposure to very low temperatures. 

The nose, cheeks, ears and fingers and toes are the most commonly affected extremities. 

Frostbite leads to loss of sensitivity and change in skin color in the affected area and can 

cause permanent tissue damage. In severe cases, frostbite may require amputation of the 

extremities. In winter, it is always important to cover exposed skin when working outdoors, 

when practicing winter sports or when you have various tasks outside. Frost can occur in 

just a few minutes when you are outside, in extreme cold - or it can occur when temperatures 

are above freezing if there is strong wind. The most exposed to frostbite are the ACRAL 

areas of the body (extremities of the body). In relation to the severity of the lesions: grade I: 

pallor, skin cooling, tingling sensation, pain, superficial lesions, grade II: after 24-36 hours 

there are blisters with clear or angvinolent content when the damage is deep, the skin is red, 

inflamed with edema Grade III: significant edema, the skin is bluish-gray, the blisters are 

hemorrhagic and necrosis and gangrene may occur within a few days, Grade IV: when 

muscles, tendons, bones are affected and necrosis and gangrene occur. 

Drowning is a state of extreme medical urgency that involves a therapeutic approach 

as early and as effective. It is defined as a broncho-pulmonary flood with water, whose 

seizures are multiple, describing as follows: primitive submersion: produced by physical 
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exhaustion or by the onset of panic. Primitive syncope: hydrocution is caused by trauma, 

allergic reactions, reflexes of mucous origin or due to differences in temperature (water-air). 

Diving accidents: barotraumas by creating an intrathoracic depression, decompression 

accidents. 

 

ÎNGRIJIRI ACORDATE PACIENTULUI CU PANCREATITĂ ACUTĂ 

THE NURSING OF THE ACUTE PANCREATITIS 

 

  Naghi Dorina 

 Sava Andreea 

Şcoala Postliceală „Henri Coandă” Oradea 

 

 Rolul asistentului medical este deosebit de important deoarece trebuie să acopere 

totalitatea nevoilor fundamentale ale pacientului astfel încât acesta să-şi recâştige sănătatea 

şi independenţa cât mai repede cu putinţă. 

 Pacientul cu pancreatită acută este văzut în serviciul de urgenţă apoi internat pe secţia 

de terapie intensivă sau chirurgie unde asistentul medical îi va face psihoterapia acestuia, 

explicându-i necesitatea şi importanţa supravegherii permanente în vederea stabilirii 

conduitei medicale. La indicaţia medicului, asistentul medical va pregăti materialul necesar 

pentru efectuarea puncţiei venoase, în vederea recoltării produselor de laborator, analiza 

materiilor fecale şi administrării medicaţiei. Totodată, asistentul medical va pregăti bolnavul 

pentru investigaţiile imagistice recomandate de medic. 

 La indicaţia medicului, asistentul medical va suspenda alimentaţia orală, deoarece 

repausul pancreatic este obligatoriu, va asigura aspiraţia gastrică prin montarea unei sonde 

naso-gastrice permanente, iar pentru reducerea durerii va aşeza gheaţă pe zona epigastrică. 

Va administra analgezice în vederea calmării durerii (procaină sau xilină 1% i.v.) sau în 

perfuzie asociată cu antispastice (papaverină sau scobutil). Se va administra tratament pentru 

reechilibrarea hidroelectrolitică prin administrare de soluţii izotone saline sau glucozate 

(soluţii de NaCl, KCl), tratament antienzimatic, în caz de infecţie tratament antibiotic şi 

tratament inhibitor al tripsinei (Trasylol, Katein).  

 În cazul pancreatitei acute cu tratament chirurgical (necroză de pancreas sau infecţie) 

asistentul medical va acorda atât îngrijiri preoperatorii, cât şi îngrijiri postoperatorii. 

Îngrijirile preoperatorii – instituie un plan de măsuri generale sau uzuale; măsuri speciale şi 
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măsuri de urgenţă.  Îngrijirile postoperatorii – se fac pentru restabilirea funcţiei 

organismului, asigurarea cicatrizării normale a plăgii şi pentru prevenirea complicaţiilor.  

 În concluzie pronosticul în pancreatită este influenţat de severitatea simptomelor şi 

de prezenţa sau absenţa complicaţiilor și de nursing-ul furnizat de asistentul medical. 

 

The role of the nurse is very important because she has to cover all the fundamental 

needs of the patient, so that he could recover and regain his health and independence as soon 

as possible.  

The patient with acute pancreatitis is examined in the Emergency Room and after 

that he is transferred to Intensive Care or Surgery, where the nurse will use psychotherapy 

to explain him the necessity and the importance of permanent surveillance, in order to 

establish the medical conduct. Using the medical indication of the doctor, the nurse will 

prepare the materials used in the venous puncture, for collecting the laboratory products, 

laboratory analysis of the fecal samples and the administration of the medication. The nurse 

will also prepare the patient for imagistic investigation recommended by the doctor.  

At the indication of the doctor, the nurse will suspend the oral alimentation, because 

a pancreatic repose is necessary: the nurse will ensure gastric aspiration, using a permanent 

NG tube and to reduce the pain of the patient, she will place ice on the epigastric tenderness. 

She will administer analgesic medication (procaine or lidocaine 1% i.v.) or using the infusion 

in association with antispasmodics (Papaverine or Scobutil). A medical treatment will be 

used, to establish the hydrolytic rebalancing through the administration of the saline isotonic 

or glucose solutions (NaCl, KCl solutions) and of the anti-enzymatic treatment. In the case 

of an infection, antibiotics and the trypsin inhibitor (Transylol or Katein) will be 

administered.  

If the patient faces an acute pancreatitis (pancreatic necrosis or infection) with 

surgical treatment, the nurse will provide the patient with pre-operative and post-operative 

care. In  the case of pre-operative care, the nurse will set up a plan of general and specific 

measures. The post-operative care consists of a set of action like restoring the body’s 

function, ensuring the normal wound healing and the prevention of the complications. It 

starts immediately after the surgery and it lasts until the complte recovering of the patient.  

In conclusion, the forcast in the case of the acute pancreatitis is influenced by the 

severity of the simptomes, the presence or the absence of the complication as well as the 

nursing services provided by the nurse. 
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INTOXICAȚIILE ACUTE EXOGENE 

ACUTE EXOGENOUS INTOXICATIONS 

 

Pop Andreea 

   Mircea Vasile Milaciu 

Școala Postliceală „Ocrotirea” Cluj-Napoca 

 

Intoxicația este o stare patologică determinată de totalitatea efectelor toxice produse 

de o substanță sau asociere de substanțe după pătrunderea în organism, în doze capabile de 

a deteriora funcțiile vitale ale organismului uman. 

Medicamentele sunt implicate în aproximativ  55% din intoxicațiile acute severe la 

adult și în 50% din cele pediatrice grave. Intoxicațiile accidentale medicamentoasesunt 

rezultatul autoadministrării și autodozării neinformate  a medicamentelor, erorilor în 

prescrierea acestora, în dozarea lor, în prepararea și eliberarea acestora. 

Intoxicațiile cu barbiturice reprezintă a doua cauză de intoxicații voluntare 

medicamentoase. Tratamentul intoxicației cu barbiturice este predominant suportiv.Sub 

tratament adecvat în mediul spitalicesc supraviețuirea este în proporție de 98-99%. În 

intoxicațiile cu benzodiazepine asocierea cu alcool etilic potențează efectul deprimant al 

acestora. 

Îngrijirea medicală și de nursing a bolnavilor intoxicați este o sarcină de urgență, dat 

fiind caracterul rapid al evoluției procesului morbid, și diferă de la caz la caz în funcție de 

natura toxicului, de calea de pătrundere în organism, de cantitatea noxelor precum și te 

timpul scurs de la intoxicare. 

Prezenta lucrare își propune să facă o trecere în revistă concisă și actuală a 

elementelor-cheie care fac referire la intoxicațiile cu benzodiazepine și barbiturice, inclusiv 

cele referitoare la îngrijirile acordate de către asistentul medical. 

 

Exogenous intoxication or poisoning is a pathological condition caused by all the 

toxic effects produced by a substance or combination of substances after entering the body, 

in doses capable of damaging the vital functions of the human body. 

Drugs are involved in approximately 55% of severe acute intoxications in adults and 

in 50% of severe pediatric intoxications. Accidental drug intoxications are the result of 

uninformed self-administration and self-dosing of drugs, errors in their prescription, in their 

dosing, in their preparation and release. 
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Barbiturate poisoning is the second leading cause of voluntary drug poisoning. The 

treatment of barbiturate intoxication is predominantly supportive. Under adequate treatment 

in the hospital environment the survival is 98-99%. In benzodiazepine intoxications, the 

association with ethyl alcohol potentiates their depressant effect. 

The medical and nursing care of intoxicated patients is an emergency task, given the 

rapid nature of the morbid process, and differs from case to case depending on the nature of 

the toxicant, the route of entry into the body, the amount of toxins and the time elapsed from 

intoxication. 

This paper aims to make a concise and current review of the key elements that refer 

to benzodiazepine and barbiturate intoxications, including those related to the care provided 

by the nurse. 

 

LITIAZA BILIARĂ 

BILIARY LITHIASIS 

 

Pop Andreea 

Abrudan Anca- Daniela 

Școala Postliceală ”Ocrotirea” Cluj-Napoca  

 

Litiaza biliară este o afecțiune caracterizată prin prezența de calculi biliari în vezicula 

biliară și/sau în căile biliare intra sau extrahepatice.  În apariția litiazei sunt incriminați 

factori multipli care favorizează litogeneza dar a căror influență diferă în funcție de natura 

calculiilor. 

Formarea și dezvoltarea calculilor de colesterol decurge dintr-un dezechilibru ai 

principalilor constituienți lipidici biliari și se realizează în 3 etape: 

• formarea bilei litogene,  

• nucleerea cristalelor de colesterol 

• cresterea in dimensiuni a calculilor 

Tabloul clinic al litiazei biliare este polimorf, iar diagnosticul clinic este îngreunat 

de existența unor calculi ”latenți”.  

Aproximativ 70-80% dintre pacienții cu litiază biliară sunt asimptomatici, 

diagnosticul stabilindu-se întâmplător, cu ocazia unei radiografii abdominale pe gol sau a 

unei ecografii abdominale. Litiaza biliară devine manifest clinic atunci când un calcul 

migrează producând obstrucție și procese inflamatorii. 



 

Responsabilitățile asistentului medical în urgențele medico-chirurgicale 

90 
 

Colica biliară e manifestarea clinică tipică ce caracterizează litiaza biliară 

simptomatică și debutează brusc cu durere in hipocondrul drept sau epigastru. Durerea 

survine frecvent noaptea, la 3-4 ore după consumul de alimente colicistokinetice (grăsimi, 

ouă etc.) și se însoțește frecvent de greațuri, vărsături, transpirații și subfebrilități. 

Evoluția litiazei biliare este în general imprevizibilă, poate rămâne asimptomatică 

toată viața sau se poate manifesta prin colici biliare sau printr-o complicație. Complicațiile, 

adesea imprevizibile, influențează negativ evoluția dacă nu se adoptă o atitudine terapeutică 

adecvată.  

Profilaxia primară a litiazei colesterolice se referă la combaterea stazei biliare prin 

mese regulate, cu alimente colecistokinetice sau medicamente coleretic-colagoge în 

diskineziile cu hipotonie, sarcină, postvagotomie.  

Pentru profilaxia secundară se recomandă tratamentul chirurgical sau nechirurgical 

imediat după prima colică, prevenindu-se astfel complicațiile ulterioare.  

 

 Gallstones are a condition characterized by the presence of gallstones in the 

gallbladder and / or in the intra- or extrahepatic bile ducts. In the appearance of lithiasis are 

incriminated multiple factors that favor lithogenesis but whose influence differs depending 

on the nature of the stones. 

 The formation and development of cholesterol stones results from an imbalance of 

the main bile lipid constituents and is performed in 3 stages: 

• formation of the lithogenic bile, 

• nucleation of cholesterol crystals 

• increase in the size of the calculations 

 The clinical picture of gallstones is polymorphic, and the clinical diagnosis is 

difficult the existence of "latent" calculations.  

 About 70-80% of patients with gallstones are asymptomatic, the diagnosis being 

established by chance, on the occasion of a empty abdominal radiographs or an abdominal 

ultrasound. Gallstones become clinically manifest when a stone migrates producing 

obstruction and inflammatory processes. 

Biliary colic is the typical clinical manifestation that characterizes symptomatic 

gallstones and begins suddenly with pain in the right hypochondrium or epigastrium.  

Pain frequently occurs at night, 3-4 hours after eating cholecystokinetic foods (fats, 

eggs, etc.) and is often accompanied by nausea, vomiting, sweating and low fever. 
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ROLUL ASISTENTEI MEDICALE IN INGRIJIREA PACIENTULUI CU A.V.C. 

THE ROLE OF HEALTHCARE IN CARE OF PATIENTS WITH STROKE 

                                                                                                                        

 Popa Carmen 

Şcoala Postliceală ,,Henri Coanda” Cluj-Napoca 

 

Accidentul vascular cerebral reprezintă un sindrom clinic ce rezultă din leziunile 

substanței cerebrale, ca urmare a unor evenimente vasculare de natură ischemică sau 

hemoragică și au drept consecință moartea ceulelor neirigate și neoxigenate.   

Conform O.M.S, accidentul vascular cerebral (A.V.C.) este una dintre cele mai 

frecvente afecțiuni, este prima ca și cauza de mortalitate și cea mai frecventă cauză de 

invaliditate pe termen lung, reprezintă prima cauză de apariție a epilepsiei la varsnici, o cauză 

frecventă a depresiei și a doua cauză de apariție a demenței.  

Aproximativ 95% din pacienții care se prezintă în urgență cu un deficit neurologic 

instalat brusc suferă de o leziune vasculară cerebrală. Din numărul total de A.V.C., 85% sunt 

de natură ischemică (trombotică sau embolică) și aproximativ 15% sunt de natură 

hemoragică (intracerebral sau subarahnoidian). Un aspect important este cel ar recunoașterii 

unui A.V.C., deoarece intervenit în timp util cu tratament specific tipului de A.V.C., se poate 

reduce riscul apariției complicațiilor și a dizabilității.  

Asistenta medicală trebuie să îndeplinească 4 funcții importante: promovarea 

sănătății, prevenirea îmbolnăvirilor, restabilirea sănătății și înlăturarea suferinței. Ea trebuie 

să dea dovadă de mult profesionalism, confidențialitate, conștiință, dăruire, modestie și 

responsabilitate profesională. 

Rolul asistentei medicale este acela de a face culegerea de date pentru a putea stabili 

problemele pacientului și astfel să poată să-și stabilească obiectivele pentru a reuși să 

efectueze intervențiile cât mai eficient și în favoarea pacientului.  

A.V.C.-ul este o urgență medicală de aceea e nevoie să se institute măsurile de 

urgență chiar de la locul producerii primelor semne și simptome. Atitudinea imediată a 

asistentei medicale în cazul unu pacient cu A.V.C. este de a elibera pacientul de orice 

strânsoare și de a scoate proteza dentară dacă aceasta este prezentă. Trebuie să așeze 

pacientul în poziție de semișezand dacă acesta nu prezintă semne de ischemie cerebrală, să 

urmărească T.A., respirația și să ceară transportul pacientul în cât mai scurt timp într-un 

centru de urgențe neurovasculare.  
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Odată ajuns într-un centru de urgențe neurovasculare, asistenta medicală are rolul de 

a supraveghea funcțiile vitale și vegetative, de a pregăti pacientul pentru investigațiile ce 

urmează să-i fie efectuate: examinari imagistice, examene de laborator (prelevarea probelor 

o face asistenta medicală la indicația medicului), puncție (cu toate ca puncția este efectuată 

de către medic, asistentă medicală îl ajută), intervenție chirurgicală. La indicația medicului 

asistenta medicală are rolul de a administra tratamentul bolnavului și de a supraveghea 

efectele acestuia, informând medicul de orice modificare apărută.  

În cazul pacienților cu A.V.C. suprvegherea, monitorizarea și reevaluarea trebuie să 

fie constantă deoarece starea lui se poate deteriora rapid. 

Asistenta medicală are rolul de: a preveni infecțiile nosocomiale, aplică măsuri de 

prevenirea producerii escarelor datorită deficitului motor (asigură confortul pacientului, 

efectuează toaleta, schimbă lenjeria de pat  de corp la nevoie evitând  acestea sa formeze 

cute,  schimbă poziția pacientului la interval de 2-3 ore pentru a evita lezarea tegumentelor), 

alimentează parenteral pacientul datorită instalării disfagiei și aspiră secrețiile pentru a evita 

complicațiile (pneumonie de aspirație). 

Având vedere ca acești pacienți au nevoie de suport moral, empatie, asistenta 

medicală are rolul de a stabili o relație cu pacientul, de a-l asculta și de a-l ajuta și încuraja 

pe tot parcursul șederii lui in clinica.  

„ Rolul esenţial al asistentei medicale constă ȋn a ajuta persoana bolnavă sau sanatoasă, să-

şi menţină sau să-şi recȃştige sănătatea (sau să-l asiste ȋn ultimele sale clipe) prin ȋndeplinirea 

sarcinilor pe care le-ar fi ȋndeplinit singur, dacă ar fi avut forţa, voinţa sau cunoştinţele 

necesare. Asistenta medicală trebuie să ȋndeplinească aceste funcţii astfel ȋncȃt pacientul să-

şi recȃştige independenţa cȃt mai repede posibil.”  - Virginia Henderson, Principii 

fundamentale ale ȋngrijirii bolnavului. 

 

Stroke is a clinical syndrome resulting from cerebral damage as a result of vascular 

events of an ischemic or hemorrhage nature and resulting in the death of non-irrigated and 

non-oxigenated teas. According to O.M.S., stroke is one of the most common conditions, is 

the first cause of death and the most frequent cause of long-term disability, is the first cause 

of epilepsy, a frequent cause of depression and the second cause of dementia. 

 About 95% of patients who present themselves in an emergency room with a 

suddenly installed neurological deficit suffers from stroke injury to the brain. 
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 From the total number of strokes, 85 % come in as ischemic, and about 15 %  come 

in as haemorrhagic. An important fact is the recognition of the stroke because by intervening 

in time with specific treatment, the risk of complications and disability may be reduced. 

 Healthcare must perform 4 important functions: health promotion, prevention of 

illness, restoration of health and removal of suffering. It must show a great deal of 

professionalism, confidentiality, conscience, dedication, modesty and professional 

responsability. 

The role of healthcare is to collect data in order to be able to determined patient 

problems and too set targets in order to be able to carry out patient, friendly and affective 

the procedures. Stroke is a medical emergency and emergency measures need to be put in 

place at the very place where the first signs and symptoms occurred. The immediate attitude 

is to release the patient from any straits and remove the dental prosthesis if present. It should 

place the patient in a half-eking position if there are no signs of cerebral ischemia, follow 

blood pressure, respiratory function and request that the patient to be transported as soon as 

possible to a neurovascular emergency center. 

 Once in a neurovascular emergency center, medical care is intended to supervise vital 

and vegetative functions, to prepare the patient for the medical investigations to be carried 

out: image exams, lab exams, spine puncture, surgery. At the medical doctor's request, the 

medical care is intended to administer the treatment of the patient and monitor the effects of 

the patient, informing the doctor of any changes that have occurred. 

Patients with stroke must be monitored and re-evaluated constant because their 

condition may deteriorate rapidly. 

The purpose of medical care is: to prevent nosocomial infections, to apply emergency 

stop prevention measures due to engine deficit (to ensure patient confort, to change body-

bed linen if necessary, avoiding crease, to change the patient's position every 2-3 hours to 

avoid skin damage), provides parenteral to patient due to disphagia and suks secretions to 

avoid complication as suction pneumonia. 

As these patients need moral support, empathy, healthcare is intended to establish a 

relationship with the patient, to listen to and to help and encourage him throughout his stay 

in the clinic. 

“ The essential role of healthcare is to help the sick or health person, to maintain or restore 

their health (or to assist him in the last few  moments) by carrying out the tasks he would 

have done if he had the necessary force, will or knowledge. Medical care must fulfill these 
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function is such a way that the patient can regain independence as quickly as possible.” 

Virginia Henderson, Fundamental principles of the patient's care. 

 

ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN ÎNGRIJIRI GENERALE ACORDATE 

BOLNAVILOR DE ALZHAIMER 

THE ROLE OF NURSING IN GENERAL CARE FOR ALZHEIMER'S PATIENTS 

 

  Sipos Claudia 

   Niculăescu Carmen 

Școala Postliceală ,,Ocrotirea” Cluj-Napoca 

 

Boala Alzheimer este o boală neurodegenerativa ,progresivă și ireversibilă, fiind cea 

mai întâlnită formă de demență întâlnită înrândul populației vârstnice. Această boală 

afectează capacitățile individului de a funcționa normal în activitățile zilnice, iar din acest 

motiv, este ușor de înțeles de ce asistentele joacă un rol important în ajutorul acordat 

persoanelor care suferă de această boală. 

În ceea ce privește spitalizarea, este foarte important ca asistentele să poată identifica 

pacienții care prezintă semne ale acestei boli încă de la internare. Din nefericire, cum 

momentan nu există un remediu pentru boala Alzheimer, rolul asistentei este primordial în 

promovarea funcționalității pacientului, precum și a independenței acestuia. Îngrijirea la 

domiciliu și asigurarea tuturor pașilor prin care îngrijitorii pot oferi suport și ajutor 

bolnavilor care suferă de Alzheimer întârzie spitalizarea /internarea în cămine de îngrijire și 

ajută pacientul atât din punct de vedere psihologic, social, cât și economic. 

Scopul asistentei în îngrijirea acestor pacienți se focalizează în principal pe 

promovarea independenței și siguranței pacientului, în activitățile lor de auto-îngrijire. 

Bineînțeles, scopul include și reducerea anxietății și agitației pacientului, sporirea 

capacităților de comunicare, oferirea ocaziilor de socializare, dar și de intimitate, urmărirea 

unei nutriții potrivite, dar și oferirea de sprijin și educare a membrilor familiei în legătură cu 

boala. 

Rolul asistentei în relația cu pacienții care suferă de Alzheimer va presupune, așadar, 

identificarea deficiențelor de auto-îngrijire a pacientului, în legătură cu tulburările cognitive, 

dar și funcțiile motorii. Acestea includ sprijin în activități zilnice, precum: igienă, nutriție, 

îmbăiere, toaletaj, abilități cognitive și abilități de interacțiune socială. 
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Astfel, îngrijirea oferită de asistentă pentru acești pacienți se axează pe diferite 

activități correlate în mod direct cu următoarele direcții: managementul comportamentului; 

managementul sănătății orale; îmbunătățirea imaginii fizice; sprijin emotional; stabilirea de 

țeluri; exerciții fizice și planificarea pentru externare. 

Pe lângă  acestea, este   important ca  asistentele care  îngrijesc   astfel de   pacienți 

să  identifice constant care sunt riscurile de rănire cauzate de dezorientare, confuzie, slăbire 

fizică sau alte astfel de simptome.   

O asistentă care îngrijește un pacient care suferă de Alzheimer și care sprijină un 

îngrijitor casnic care are  cunoștințele   și   abilitățile   necesare,   recunoaște   problemele   

pacientului  în   mod   corect   și   arată înțelegere în interacțiunile cu pacientul și îngrijitorul 

lui casnic. Poate, de asemenea, să determine nivelul de funcționare al pacientului și să 

ajusteze formele potrivite de terapie.  

În colaborare cu un fizioterapeut, asistenta selectează tipul și scopul exercițiilor 

potrivite pentru acea   fază   a   bolii.   Pentru   a  preveni   contractările   musculare,   se   

efectuează   gimnastică   pasivă,   de exemplu, pentru pacienții care sunt la pat.    

O  altă   arie   unde   sprijinul  asistentei  este   extrem   de  important   este   aceea   

de   a  oferi   suport psihologic   –   o  asistentă   trebuie   să   dea   dovadă   de   foarte   multă   

empatie   și   disponibilitate   pentru îngrijitorii casnici și pentru pacienți. Intervențiile 

asistentei trebuie să îmbunătățească calitatea de viață a acestora.  

Ca urmare, putem numi următoarele obiective care trebuie atinse de o asistentă: 

 - păstrarea eficienței pacientului pentru cât mai mult timp posibil; 

 - întârzierea apariției simptomelor negative ale bolii; 

 - asigurarea unui sentiment de siguranță pentru pacient și rudele acestuia; 

 - detectare rapidă și tratament a condițiilor de comorbiditate; 

 - adaptare potrivită a condițiilor de trai. 

Asistentele ar trebui sa se straduiasca sa ofere pacientilor afectati de aceasta boala 

cel mai ridicat grad de calitate a vietii, dar si ingrijitorilor casnici ai acestora,prevenind 

complicatii aparute in urma acestei boli. De asemenea, rolul educativ al asistentelor este 

foarte semnificativ in aceast domeniu. 

 

Alzheimer's disease is a neurodegenerative disease, progressive and irreversible, 

being the most common form of dementia encountered among the elderly population. This 

disease affects the individual's ability to function normally in daily activities, and for this 



 

Responsabilitățile asistentului medical în urgențele medico-chirurgicale 

96 
 

reason, it is easy to understand why nurses play an important role in helping people suffering 

from this disease. 

          Regarding hospitalization, it is very important for nurses to be able to identify patients 

who show signs of this disease from the time of their admission. Unfortunately, as there is 

currently no cure for Alzheimer's disease, the role of the nurse is paramount in promoting 

the patient's functionality as well as his independence. Home care and all the support / 

assistance provided to Alzheimer's patients by their caregivers can delay hospitalization / 

admission to elderly care units by helping the patient both psychologically, socially and 

economically. 

           The purpose of the nursing in the care of these patients is mainly focused on 

promoting the personal autonomy and safety of the patient, in their self-care activities. Of 

course, the goal also includes reducing the patient's anxiety and agitation, increasing 

communication skills, providing opportunities for socialization and intimacy, aiming at 

proper nutrition, but also providing support and education to family members about the 

disease.                                                                     

 The role of the nursing in the relationship with patients suffering from Alzheimer's 

will therefore involve the identification of deficiencies in the patient's self-care, related to 

cognitive disorders, as well as motor functions. These include support in daily activities such 

as: hygiene, nutrition, bathing, grooming, cognitive skills, social interaction skills. 

Thus, the care provided to these patients by the nurse focuses on various activities 

directly related to the following: behavior management; oral health management; improving 

the physical image; emotional support; setting goals; physical exercises; planning for 

discharge. 

        In addition, it is important that nurses caring for such patients constantly identify the 

risks of injury caused by disorientation, confusion, physical weakness, or other such 

symptoms. 

         A nurse who cares for a patient with Alzheimer's and who supports a home caregiver 

who has the necessary knowledge and skills, recognizes the patient's problems correctly, and 

shows understanding in the interactions with the patient and his / her caregiver. The nurse 

can also determine the patient's level of functioning and adjust the appropriate forms of 

therapy. 

        In collaboration with a physiotherapist, the nurse selects the type and purpose of 

exercises appropriate for that phase of the disease. To prevent muscle contractions, passive 

gymnastics is performed, i. e. for patients who are in bed. 
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       Another area where the support of the nurse is extremely important is the providing of 

psychological support - a nurse must show a lot of empathy and availability for home 

caregivers and patients. The nurse's interventions must improve their quality of life. We can 

therefore name the following goals that a nurse must achieve: 

- maintaining the patient's efficiency for as long as possible; 

- delaying the onset of negative symptoms of the disease; 

- ensuring a sense of security for the patient and his relatives; 

- rapid detection and treatment of comorbid conditions; 

- appropriate adaptation of living conditions. 

Nurses should strive to provide patients, as well as caregivers, with the highest 

quality of life, by complications from this disease. The educational role of nurses is also very 

significant in this field. 

 

EMBOLIA PULMONARĂ 

PULMONARY EMBOLIA 

 

Milaciu Mircea 

Boca Ionut-Mihai 

Valean Zorica Mariana 

Şcoala Postliceală Sanitară „Ocrotirea” Cluj-Napoca 

 

„Embolia pulmonară este cel mai bun actor din medicină!” 

Embolia pulmonară este o urgentă medicală, un pericol imminent de moarte prin 

înfundarea trunchiului arterei pulmonare  sau a ramurilor arterei pulmonare cu tombi 

(cheaguri). Acest material trombotic este desprins de obicei de la nivelul venelor profunde 

ale membrelor inferioare, de unde migrează de obicei prin moblizare (post-traumatică, din 

lipsă de repaus la pat).  

Embolia pulmonară acută este a treia cauză cardiovasculară de deces la nivel 

european, după infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral, provocând peste 350.000 

de decese anual. 

  Acestă obstructie cu trombi a arterei pulmonare impiedica schimbul de gaze (apare 

hypoxia) și supraîncarcă inima dreaptă în cazuri severe (insuficiență cardiac dreaptă). 

            Trombembolismul pulmonar poate fi acut, când embolul este situate central, în 

lumenul vascular şi vasul ocluzat apare amputat sau poate fi cronic, dacă embolul este 
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excentric, tapetează peretele vascular, reduce diametrul arterial cu mai mult de 50% sau 

trombul este recanalizat. 

             Alte simptome includ: durere îin spatele gambei, durere la nivelul mușchilor gambei 

sau inflamarea piciorului (gamba poate fi caldă și roșie), anxietate, colorarea pielii în 

albastru; de obicei la nivelul buzelor și degetelor) sau piele umedă și rece, transpirații.  

            Diagnosticul presupune corelarea simptomelor prezentate de bolnav cu datele 

obținute la examenul clinic la care se adauga analizele de laporator și explorările imagistice; 

dintre acestea radiografia pulmonară, ecografia cardiacă, ecografia Doppler vasculară și 

computerizată pot oferi informatii extrem de importante pentru diagnostic și tratament. 

 

"Pulmonary embolism is the best actor in medicine!" 

Pulmonary embolism is a medical emergency, an imminent danger of death by 

clogging the trunk of the pulmonary artery or the branches of the pulmonary artery with 

tombs (clots). This thrombotic material is usually detached from the deep veins of the lower 

limbs, from where it usually migrates through mobilization (post-traumatic, due to lack of 

bed rest). 

Acute pulmonary embolism is the third leading cause of cardiovascular death in 

Europe, after myocardial infarction and accidental stroke, causing over 350,000 deaths 

annually. 

This thromb obstruction of the pulmonary artery prevents gas exchange (hypoxia 

occurs) and overloads right  heart in severe cases (right heart failure). 

Pulmonary thromboembolism may be acute when the embolus is centrally located in 

the vascular lumen and the occluded vessel appears amputated or may be chronic if the 

embolus is eccentric, lining the vascular wall, reducing arterial diameter by more than 50% 

or the thrombus being recanalized. 

Other symptoms include: pain in the back of the calf, pain in the calf muscles or 

inflammation of the leg (the calf may be warm and red), anxiety, coloration of the skin in 

blue; usually on the lips and fingers  or wet and cold skin, sweating. 

The diagnosis involves correlating the symptoms presented by the patient with the 

data obtained at the clinical examination to which are added the laboratory tests and imaging 

examinations; of these, lung radiography, cardiac ultrasound, vascular and computerized 

Doppler ultrasound can provide extremely important information for diagnosis and 

treatment. 
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REABILITAREA PACIENȚILOR CU ENDOPROTEZĂ DE GENUNCHI 

REHABILITATION OF PATIENTS WITH KNEE ENDOPROSTHESIS 

 

Ionela Bogdan, Mirela Pelea 

Școala Postliceală Sanitară ”Sfântul Bartolomeu” Cluj-Napoca 

 

 Scop: Scopul acestui studiu este de a evidenția importanţa tratamentului de reabilitare 

la pacienţii cu artroplastie de genunchi, pentru îmbunătăţirea stării clinice, funcţionale şi a 

calităţii vieţii acestora.  

Importanță și relevanță: Endoproteza (artroplastia) de genunchi este o intervenţie 

chirurgicală care presupune înlocuirea articulaţiei naturale cu una artificială, pentru refacerea 

integrității şi funcţiei articulaţiei. De-a lungul anilor această tehnică a devenit una dintre cele 

mai frecvente intervenţii chirurgicale, datorită impactului asupra ameliorării durerii 

pacientului, corijării mobilităţii şi reluării activităţilor personale. Statisticile recente au 

demonstrat o avansare semnificativă a artroplastiei de genunchi în ultimele două decenii 

datorită inovaţiei apărute în design-ul protezelor, a perfecţionării tehnicii chirurgicale şi a 

calităţii materialelor. Artroplastia este indicată la pacienţii cu dureri severe, restricţie 

funcţională, deformări articulare şi instabilitate. Vârsta și nivelul de activitate al pacienților 

sunt factori importanți, artroplastia având durată de viață finită. Poate fi indicată și la 

pacienţii tineri cu limitări funcţionale severe, în osteonecroză, artrită reumatoidă, 

osteoartrită, post-traumatic, osteocondrodistrofii, tulburări de dezvoltare, condrocalcinoză, 

pseudogută, după rezecţia unor tumori osoase.  

Metodă: Lucrarea s-a concentrat asupra tratamentului de reabilitare a 26 pacienți care 

au suferit endoprotezarea genunchiului. S-a realizat un lot de studiu și un lot martor. Toți 

pacienții din studiu au participat activ la programul de reabilitare.  

Obiectivele tratamentului de recuperare sunt: începerea precoce a programului de 

reabilitare pentru refacerea mobilităţii şi a forţei musculare, prevenirea riscurilor 

imobilizării, ameliorarea funcției locomotorii, prevenirea complicațiilor postoperatorii, 

recuperarea echilibrului și a mersului, înlăturarea durerii, reducerea spitalizării, obținerea 

autonomiei. Evaluarea rezulatetelor obţinute s-a realizat prin compararea stării clinice 

iniţiale a fiecărui lot, la o zi postoperator, cu starea clinică finală, în ultima zi postoperator, 

cu ajutorul bilanţului articular, a scorului Oxford pentru genunchi şi a scalei pentru durere.  
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Concluzie: Aprecierea globală a rezultatelor a demonstrat că cele mai satisfăcătoare 

rezultate terapeutice s-au obţinut la pacienţii care au urmat un program complex de 

reabilitare post-artroplastie de genunchi. 

 

 Aim: The aim of this study is to highlight the importance of rehabilitation treatment 

in patients with knee arthroplasty, to improve their clinical, functional status and quality of 

life.  

Background: Knee endoprosthesis (arthroplasty) is a surgery that involves replacing 

the natural joint with an artificial one, to restore the integrity and function of the joint. Over 

the years, this technique has become one of the most common surgeries, due to the impact 

on relieving the patient's pain, correcting mobility and resuming personal activities. Recent 

statistics have shown a significant advancement in knee arthroplasty in the last two decades 

due to innovation in prosthetic design, improved surgical technique and quality of materials. 

Arthroplasty is indicated in patients with severe pain, functional restriction, joint deformities 

and instability. The age and level of activity of patients are important factors, because 

arthroplasty has a finite lifespan. It can also be indicated in young patients with severe 

functional limitations, in osteonecrosis, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, post-traumatic, 

osteochondrodystrophies, developmental disorders, chondrocalcinosis, pseudogout, after 

resection of bone tumors.  

Method: This report focused on the rehabilitation treatment of 26 patients who 

underwent knee endoprosthesis. A study group and a control group were performed. All 

patients in the study actively participated in the rehabilitation program.  

Recovery treatment objectives: early initiation of the rehabilitation program to 

restore mobility and muscle strength, prevention of immobilization risks, improvement of 

locomotor function, prevention of postoperative complications,recovery of balance and gait, 

removal pain, reduced hospitalization, gaining autonomy.  

Conclusion: The evaluation of the obtained results was performed by comparing the 

initial clinical condition of each group, at one day postoperatively, with the final clinical 

condition, on the last postoperative day, using the knee Range of Motion, the Oxford knee 

score and the Pain Scale. The overall assessment of the results showed that the most 

satisfactory therapeutic results were obtained in patients who underwent a complex post-

arthroplasty rehabilitation program. 
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ÎNGRIJIREA PACIENȚILOR CU FRACTURI ALE ARTICULAȚIEI 

TALOCRURALE 

NURSING CARE OF PATIENTS WITH TALOCRURAL JOINT FRACTURES 

 

Ionela Bogdan, Mirela Pelea 

Școala Postliceală Sanitară ”Sfântul Bartolomeu” Cluj-Napoca 

 

 Scopul acestei lucrări a fost identificarea corectă, tratamentul și asistența de 

specialitate acordată pacienților cu fracturi ale articulației talocrurale, fiind un subiect de 

actualitate datorită numărului crescut al fracturilor gleznei, rezultate în urma diverselor 

traumatisme și care necesită asistență de specialitate în dirijarea, îngrijirea și recâștigarea 

autonomiei acestor pacienți. Îngrijirile de specialitate și educația sanitară prin toate 

mijloacele pe care asistentul medical le poate oferi acestor pacienți, pot contribui la o scădere 

a riscului de complicații, o reintegrare socială și o reabilitare funcțională optimă cât mai 

rapidă. Cunoscând impactul fracturilor asupra calității vieții pacienților și familiilor acestora, 

utilizarea unor metode de educație sanitară adecvate, poate transforma familia și pacienții în 

parteneri activi și responsabili pentru recuperarea independenței și autonomiei acestora. 

Tratamentul unui pacient cu fractură cuprinde două mari etape: a) în urgenţă, la locul 

accidentului şi pe parcursul transportului (executarea imediată a hemostazei, efectuarea 

toaletei, dezinfecția și pansamentul plăgilor existente, reducerea și imobilizarea provizorie a 

fracturilor, pregătirea bolnavului pentru transport) b) în serviciul de specialitate (Tratamentul 

conservator- Metoda ortopedică, Metoda extensiei continue, Metoda tratamentului 

funcțional; Tratament chirurgical- Osteosinteză internă/externă). Au fost analizate diverse 

clasificări ale fracturilor gleznei, tehnici de tratament și rolul asistentului medical în 

îngrijirea acestor pacienți. S-au luat în considerare atât literatura de specialitate cât și 

experiența personală. Analiza a urmărit descrierea noțiunilor teoretice despre fracturi, 

tratamentul și atributiile asistentului medical. Şansele de vindecare fără sechele ale unei 

fracturi ale articulației talocrurale cresc considerabil dacă sunt luate deciziile corecte și 

implementate protocoalele terapeutice adecvate cât mai rapid. Asistentul medical are un rol 

important în îngrijirea și supravegherea pacientului cu fracturi, datorită contactului 

permanent dintre cei doi, acesta necesitând cunoștinte de specialitate vaste, pentru a putea 

acorda împreuna cu medicul și restul echipei medicale, îngrijirile și ajutorul necesar pentru 

ameliorarea și vindecarea patologiei pacientului. 

 



Bune practici în implementarea competențelor specifice domeniului sănătate şi asistenţă 

pedagogică în practica profesională 

 

102  

Abstract: The aim of this work was the correct identification, treatment and specialized care 

provided to patients with fractures of the talocrural joint, being a topical issue due to the 

increased number of ankle fractures, resulting from various injuries and requiring specialized 

assistance in directing, caring for and regaining the autonomy of these patients. Specialized 

care and health education provided by the nurse to these patients can contribute to a reduction 

in the risk of complications, social reintegration and optimal functional rehabilitation as soon 

as possible. Knowing the impact of fractures on the quality of life of patients and their 

families, the use of appropriate health education methods can transform the family and 

patients into active and responsible partners for regaining their independence and autonomy. 

The treatment of a patient with fracture comprises two major stages: a) in emergency, at the 

scene of the accident and during transport (immediate execution of haemostasis, toileting, 

disinfection and bandage of existing wounds, reduction and temporary immobilization of 

fractures, preparation of the patient for transport) b) in the specialized service (Conservative 

treatmentOrthopaedic method, Continuous extension method, Functional treatment method; 

Surgical treatment- Internal / external osteosynthesis). Various classifications of ankle 

fractures, treatment techniques and the role of the nurse in the care of these patients were 

analysed. Both the literature and personal experience were taken into account. The analysis 

aimed to describe the theoretical notions about fractures, treatment and duties of the nurse. 

The chances of healing without sequelae of a fracture of the talocrural joint increase 

considerably if the right decisions are made and the appropriate therapeutic protocols are 

implemented as soon as possible. The nurse has an important role in the care and supervision 

of the patient with fractures, due to the permanent contact between the two of them, requiring 

extensive expertise to be able to provide care and help with the doctor and the rest of the 

medical team, for improving and curing the patient's pathology. 

 

GLAUCOM-BOALA ORBIRII IN TACERE 

GLAUCOMA - DISEASE OF BLINDNESS IN SILENCE 

  

Bogdan Mihaela  Florica  

Școala Postliceală ,,Henri Coandă” Beiuș 

 

 Milioane de oameni din lumea intreaga traiesc  fara sa  vada  deloc. Unul dintre  

principalii vinovati este si GLAUCOMUL cunoscut in popor si sub denumirea  BOALA 

ORBIRII IN TACERE.  



Bune practici în implementarea competențelor specifice domeniului sănătate şi asistenţă 

pedagogică în practica profesională 

 

103  

Glaucomul reprezinta o cauza importanta de orbire la nivel mondial, vederea 

reducandu-se treptat, fara indicii sau semnale prealabile, chiar fara simptome uneori, alteori 

cu simptome disimulatorii sau marcate ocular. In lumea moderna, la 50 bolnavi cu glaucom 

exista alti 50 de bolnavi care nu stiu ca au aceasta boala, din cauza absentei simptomelor. 

Glaucomul este o boala care nu doare insa cu toate acestea este o urgenta medico-

chirurgicala oftalmologica prin riscul major de pierdere definitiva a acuitatii vizuale.  

Evoluand in prima faza asimptomatic si cum oamenii merg la medic atunci cand ii 

doare ceva glaucomul poate fi una din urgentele care nu ne trimit la medic; mai mult aceasta 

boala nu poate fi prevenita, singurul lucru care poate fi facut este  depistarea cat mai precoce 

deoarece dupa 5 ani de la debutul tacit al afectiunii este aproape o cauza pierduta.  

Este bine ca boala sa fie  diagnosticata din timp, deoarece  este o afectiune  

progresiva, se pare ca nu exista un tratament care sa vindece complet boala, doar remedii 

adjuvante prin care se mentine controlul ei. Incidenta glaucomului creste pe masura inaintarii 

in varsta 1% din populatia peste 40 de ani, 10% din populatia peste 70 de ani. In  tara  noastra 

nu exista  o statistica a bolnavilor de  glaucom insa  se estimeaza   mai mult de 200.000  de 

cazuri. 

Avand  in vedere aceste  considerente am ales  sa dezbat  aceasta urgenta tacita. 

 

 Millions of people around the world live without seeing at all. One of the main 

culprits is GLAUCOMA, popularly known as the DISEASE OF BLINDNESS IN 

SILENCE.  

 Glaucoma is an important cause of blindness worldwide, the vision gradually 

decreasing, without signs or warning signs, even without symptoms sometimes, sometimes 

with concealed or marked ocular symptoms. In the modern world, in 50 glaucoma patients 

there are another 50 patients who do not know they have this disease, due to the absence of 

symptoms. Glaucoma is a disease that does not hurt, but it is nevertheless an 

ophthalmological medical-surgical emergency due to the major risk of permanent loss of 

visual acuity.  

 Evolving in the first phase asymptomatically and how people go to the doctor when 

something hurts glaucoma can be one of the emergencies that do not send us to the doctor; 

moreover, this disease cannot be prevented, the only thing that can be done is to detect it as 

early as possible because after 5 years from the tacit onset of the disease it is almost a lost 

cause.  
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 It is good for the disease to be diagnosed early, because it is a progressive 

condition, it seems that there is no treatment that completely cures the disease, only adjuvant 

remedies to maintain control. The incidence of glaucoma increases with age 1% of the 

population over 40 years, 10% of the population over 70 years. In our country there is no 

statistic of glaucoma patients but it is estimated more than 200,000 cases. 

 In view of these considerations, I have chosen to debate this tacit urgency. 

 

DIABETUL ZAHARAT 

DIABETES 

 

Ciuciu Malina-Daiana 

Școala Postliceală ,,Henri Coandă” Beiuș 

 

Clasificarea diabetului zaharat: 

• Diabetul zaharat tip 1 apare in general la copii si tineri inainte de 40 de ani.  

La acesti bolnavi pancreasul nu mai secreta deloc insulina, astfel va trebui sa urmeze toata 

viata tratament cu insulina. 

• Diabetul zaharat tip 2 apare de regula dupa 40 de ani.  

La acesti bolnavi pancreasul secreta inca insulina, dar aceasta nu actioneaza normal la 

nivelul celulelor, acestea nepreluand sine folosind corespunzator glucoza din sange. 

• Diabetul zaharat la gravide – unele femei pot face DZ in timpul sarcinii, dar de obicei 

acesta dispare dupa nastere. 

 Cauzele aparitiei diabetului zaharat: 

Diabetul zaharat este cauzat de: defecte genetice, boli ale pancreasului (pancreatita, 

traumatisme), alte boli endocrine, unele medicamente (prednison, diuretice), infectii 

(rubeola congenitala, citomegalovirus), obezitate, stres, sedentarism, alimentatie bogata in 

grasimi si glucide. 

Principalele semne in diabetul zaharat: poliuria, polydipsia, scaderea in greutate, polifagia,  

oboseala, scaderea fortei fizice. 

 

Classification of diabetes 

• Type 1 diabetes generally occurs in children before the age of 40. In this disease, the 

pancreas does not secrete insulin, so you need to follow it halfway through your insulin 

treatment. 
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• Type 2 diabetes usually occurs after the age of 40. In this disease, the pancreas secretes 

insulin, but it does not act normally in the cells, taking it properly using blood glucose. 

• Diabetes in pregnant women - a female can get diabetes during pregnancy, but this usually 

disappears after birth. 

Causes of diabetes mellitus 

Diabetes is caused by: genetic defects, diseases of the pancreas (pancreatitis, trauma), other 

endocrine disorders, some drugs (prednisone, diuretics), infections (congenital rubella, 

cytomegalovirus), obesity, stress, sedentary lifestyle, high-fat diets. 

The main signs in diabetes mellitus: polyuria, polydipsia, weight loss, polyphagia, fatigue, 

loss of physical strength. 

 

HEMORAGIILE 

HEMORRHAGES 

 

Gîga Iustin  

Scoala Postliceală ,,Henri Coandă,, Beiuș 

 

Hemoragia reprezintă pierderea de sânge în afara sistemului vascular, prin 

distrugerea totală sau parţială a unui vas de sânge. Cauzele hemoragiilor pot fi: traumatismele 

(contuzii, entorse, fracturi, luxaţii, leziuni musculare); intervenţiile chirurgicale; diferitele 

boli (ulcer gastro-duodenal, tuberculoză pulmonară etc.). În funcţie de momentul în care 

se produc, hemoragiile pot fi primare și secundare. 

Primele măsuri, de resuscitare şi reechilibrare hidroelectrolitică a pacienţilor în 

urgenţă, sunt următoarele: resuscitarea, atunci când este cazul, după protocolul clasic (basic 

life support); determinarea şi monitorizarea constantelor vitale – puls, tensiune arterială, 

presiune venoasă centrală; cateterizarea a 1-2 vene periferice cu catetere groase sau, la 

nevoie, cateter venos central; recoltarea imediată de sânge pentru determinarea grupului 

sangvin, hemogramei, timpilor de coagulare, rezultatele biochimice; oxigenoterapia; 

montarea unei sonde nazogastrice; monitorizarea diurezei (sonda urinară); reechilibrarea 

volemică, iniţial cu soluţii cristaloide (ser fiziologic, soluţie Ringer), ulterior coloidale; la 

nevoie, transfuzii de sânge izogrup (aceeași grupă de sânge) şi izoRh după efectuarea probei 

de compatibilitate. 

După locul unde are loc sângerarea, hemoragiile se clasifică în hemoragii externe, 

interne şi exteriorizate. Hemoragiile externe sunt hemoragiile în care sângele apare la 
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suprafaţa corpului. Au avantajul că sunt observate imediat, fapt care permite luarea unor 

măsuri urgente în vederea opririi lor. Hemoragiile interne sunt hemoragiile în care sângele 

se scurge într-o cavitate închisă (cutia craniană, cavitatea toracică, cavitatea abdominală, 

organe cavitare, stomac, intestin, vezica urinară). Sunt mai grave deoarece nu pot fi 

observate imediat, diagnosticarea lor necesită investigaţii clinice şi paraclinice efectuate 

de personal  competent, tratamentul lor se face numai într-un serviciu specializat. 

Este important să se distingă cele trei tipuri de hemoragii în funcție de tipul vasului 

care se rupe, deoarece gravitatea unei hemoragii nu depinde numai de cantitatea de sânge 

pierdut, ci și de rapiditatea pierderii. 

În ceea ce privește hemoragiile, internarea în spital este obligatorie, pentru a evita 

evoluția fatală în caz de agravare, într-un serviciu de chirurgical sau terapie intensivă, 

deoarece aprecierea hemoragiei se face în funcție de caracteristicile clinice și paraclinice, iar 

tratamentul trebuie instituit rapid, mai ales la pacienții la care hemoragia are sunet 

hemodinamic. 

 

 Hemorrhage is the loss of blood outside the vascular system, by total or partial 

destruction of a blood vessel. The causes of bleeding can be: traumas (contusions, sprains, 

fractures, dislocations, muscle injuries); surgical interventions; various diseases 

(gastroduodenal ulcer, pulmonary tuberculosis, etc.). Depending on when they occur, 

bleeding can be primary and secondary. 

 The first measures, for resuscitation and hydroelectrolytic rebalancing of patients 

in emergency, are the following: resuscitation, when appropriate, according to the classical 

protocol (basic life support); determination and monitoring of vital constants - pulse, blood 

pressure, central venous pressure; catheterization of 1-2 peripheral veins with thick catheters 

or, if necessary, central venous catheter; immediate blood collection to determine blood type, 

blood count, clotting times, biochemical results; oxygen therapy; mounting a nasogastric 

tube; monitoring of diuresis (urinary tube); volume rebalancing, initially with crystalloid 

solutions (saline, Ringer's solution), later colloidal; if necessary, isogroup blood transfusions 

(same blood group) and isoRh after the compatibility test. 

 Depending on where the bleeding takes place, the bleeding is classified as external, 

internal and externalized bleeding. External hemorrhages are hemorrhages in which blood 

appears on the surface of the body. They have the advantage that they are noticed 

immediately, which allows urgent measures to be taken to stop them. Internal hemorrhages 

are hemorrhages in which blood flows into a closed cavity (cranial box, thoracic cavity, 



Bune practici în implementarea competențelor specifice domeniului sănătate şi asistenţă 

pedagogică în practica profesională 

 

107  

abdominal cavity, cavitary organs, stomach, intestine, bladder). They are more serious 

because they cannot be noticed. When, despite the maximum measures of medical therapy, 

the hemorrhage continues, it is requires surgery to achieve hemostasis in this way.  

 It is important to distinguish the three types of bleeding according to the type of 

vessel that breaks, because the severity of a hemorrhage depends not only on the amount of 

blood lost, but also on the speed of loss. 

 Regarding hemorrhages, hospitalization is mandatory, in order to avoid fatal 

evolution in case of aggravation, in a surgical or intensive care unit, because the assessment 

of hemorrhage is based on clinical and paraclinical characteristics, and treatment must be 

instituted quickly, especially in patients whose hemorrhage has a hemodynamic sound. 

 

ÎNGRIJIRI ACORDATE DE CĂTRE ASISTENTUL MEDICAL PACIENȚILOR 

CU ADENOM DE PROSTATĂ 

CARE PROVIDED BY THE NURSE TO PATIENTS WITH PROSTATE 

ADENOMA 

 

Giurgiuman Teodora Cristina 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Huedin 

 

 În stagiile de practica sustinute in sectiile de urologie am intalnit multe cazuri de 

bolnavi cu adenom de prostate. 

 Definiție 

 Adenomul de prostată, cunoscut și sub denumirea de adenom periuretral sau 

hipertrofie de prostată este definit clasic ca o tumoră benignă, dezvoltată din glandele 

periuretrale situate submucos, și intrasfincterian (în interiorul  sfincterului neted). 

 Tabloul clinic 

Clinic adenomul de prostată evolueaza in 3 faze: faza de prostatism, faza de retentie cronica 

fară distensie și faza de retenție cronică incompletă cu distensie. 

a. FAZA DE PROSTATISM, se caracterizează prin manifestari premonitorii. În mod 

obișnuit suferința clinică este legată de evoluția unui adenom ce apare in jurul vârstei de 60 

ani și mult mai rar înainte de aceasta. Polakiuria nocturnă, in a doua jumatate a noptii, disuria, 

diminuarea fortei jetului urinar marchează debutul afecțiunii. 

b. Faza de retenție cronică incompletă fară distensie sau stadiul II se caracterizează prin 

apariția rezidului vezical care nu va depași capacitatea normală a vezicii urinare. Clinic pe 
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langă manifestarile din prima fază apare polakiurie diurnă, iar ureea sanguină va începe să 

crească ajungând pană la 10 gr. 

Din momentul aparitiei stazei urinare, si a reziduului vezical, functia renala va fi afectata. În 

afara de manifestarile urinare se pot observa inapetenta, anemie, cefalee. Vezica urinara nu 

se palpeaza suprapubian, dar poate fi perceputa prin tact rectal bimanual. 

c. Faza de retenție cronica incompletă cu distensie, în care reziduul vezical depașește 300 

ml, putând ajunge capacitatea anatomica max. a rezervorului. Pe lângă manifestarile urinare, 

apar si cele de ordin general. 

 Tratament 

Tratamentul medical-urologic constă în profilaxia infecțiilor atât urinare cât și a anumitor 

bacterii contactate pe cale sexuală, în cazul în care profilaxia nu este făcută corect se 

administrează antibiotice și antiinflamatoare, tratament pentru atenuarea dezichilibrului 

hormonal, sondaj vezical.  

Tratamentul adenomului de prostată este chirurgical. 

 

During the internships held in the urology departments, I met many cases of patients with 

prostate adenoma. 

 Definition 

 Prostate adenoma, also known as periurethral adenoma or prostate hypertrophy, is 

classically defined as a benign tumor, developed from the submucosal periurethral glands, 

and intrasphincteric (inside the smooth sphincter). 

 The clinical picture 

 Clinically, the prostate adenoma evolves in 3 phases: the prostatism phase, the 

chronic retention phase without distension and the incomplete chronic retention phase with 

distension. 

a. PHASE OF PROSTATISM, is characterized by premonitory manifestations. Usually the 

clinical suffering is related to the evolution of an adenoma that appears around the age of 60 

and much less before it. Nocturnal pollakiuria, in the second half of the night, dysuria, 

decreased urinary jet strength marks the onset of the disease. 

b. Incomplete chronic retention phase without distension or stage II is characterized by the 

appearance of bladder residue that will not exceed the normal capacity of the bladder. 

Clinically, in addition to the manifestations of the first phase, diurnal pollakiuria appears, 

and the blood urea will start to increase, reaching up to 10 gr. 
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From the moment of urinary stasis, and of the bladder residue, the renal function will be 

affected. In addition to urinary manifestations, inappetence, anemia, headache can be 

observed. The bladder is not palpated suprapubically, but can be perceived by bimanual 

rectal tact. 

c. Incomplete chronic retention phase with distension, in which the bladder residue exceeds 

300 ml, reaching the anatomical capacity max. of the tank. In addition to urinary 

manifestations, there are also general ones. 

 Treatment 

 Medical-urological treatment consists in the prophylaxis of infections both urinary 

and certain sexually transmitted bacteria, if the prophylaxis is not done correctly, antibiotics 

and anti-inflammatory drugs are administered, treatment to alleviate hormonal imbalance, 

bladder probe. 

The treatment of prostate adenoma is surgical. 

 

PACIENȚII CU OSTEOPOROZĂ 

PATIENTS WITH OSTEOPOROSIS 

 

Péntek Iulia Ilona 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Huedin 

 

 Osteoporoza este o boală a întregului schelet caracterizată prin compromiterea 

rezistenţei osoase, ceea ce predispune la un risc crescut. 

Factori genetici  

• Ereditate / istoric familial (îndeosebi mamă cu osteoporoză) 

• Etnicitate ( rasă ) 

Factori constitutivi 

• sex feminin  

• talie mică 

• index de masă corporală scăzut 

• vârsta de peste 45 ani 

• nutriţie deficitară (aport insuficient de calciu şi vitamina D) 

Factori hormonali 

• deficienţă de androgeni 

• deficienţă de estrogeni 
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• hiperparatiroidism 

• hipertiroidism 

Factori de mediu/toxice 

• fumat 

• alcool 

• consum excesiv de cafea  

       Semne şi simptome 

 Bolnavii cu osteoporoză de tip I prezintă dureri lombare acute şi cronice ca urmare a 

unei fracturi vertebrale osteoporotice. Dorsolombalgiile acute se instalează brusc în urma 

unei căderi sau după un efort redus  şi sunt adesea extrem de intense, semnificând producerea 

fracturii. 

 Tratamentul medicamentos al osteoporozei 

Indicaţiile de tratament în osteoporoza postmenopauză sunt actualmente bine stabilite. După 

modul de lor acţiune, medicamentele antiosteoporotice se clasifice în: 

• agenţi inhibitori ai resorbţiei osoase 

• agenţi stimulatori ai formării osoase 

• agenţi stimulatori ai formării osoase şi inhibitori ai resorbţiei osoase 

      Indicaţii de tratament în osteoporoza postmenopauză 

Indiferent de tipul lor, eficienţa agenţilor antiosteoporotici se cunatifică prin acţiunea lor pe 

densitatea minerală osoasă (DMO) şi pe riscul fracturilor osteoporotice (FO). În tratamentul 

osteoporozei alegerea agentului antiosteoporotic se face în funcţie de factori multipli: 

• rapiditatea şi consistenţa efectului antifractură 

• efecte extrascheletale 

• comorbidităţi 

• raport cost/eficienţă 

Agenţii inhibitori ai resorbţiei osoase se indică în formele de boală cu turnover osos crescut, 

ei fiind astfel mai eficienţi pe osul trabecular care este mai activ metabolic decât cel cortical. 

Ei sunt reprezentaţi de: agenţi inhibitori ai resorbţiei osoase; agenţi formatori de os; agenţi 

formatori de os şi inhibitori ai resorbţiei osoase și alţi agenţi antiosteoporotici 

 

Osteoporosis is a disease of the entire skeleton characterized by compromised bone strength, 

which predisposes to an increased risk. 

 Genetic factors 

• Heredity / family history (especially mother with osteoporosis) 
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• Ethnicity (race) 

 Constitutive factors 

•female gender 

• small size 

• low body mass index 

• age over 45 years 

• poor nutrition (insufficient intake of calcium and vitamin D) 

 Hormonal factors 

• androgen deficiency 

• estrogen deficiency 

• hyperparathyroidism 

• hyperthyroidism 

 Environmental / toxic factors 

• smoking 

• alcohol 

• Excessive coffee consumption 

        Signs and symptoms 

 Patients with type I osteoporosis have acute and chronic low back pain due to an 

osteoporotic vertebral fracture. Acute dorsolombalgia occurs suddenly after a fall or after 

reduced exertion and is often extremely intense, signifying fracture. 

 Drug treatment of osteoporosis 

Indications for treatment in postmenopausal osteoporosis are currently well established. 

According to their mode of action, antiosteoporotic drugs are classified into: 

• bone resorption inhibitory agents 

• bone formation stimulating agents 

• agents that stimulate bone formation and inhibit bone resorption 

       Indications for treatment in postmenopausal osteoporosis 

Regardless of their type, the effectiveness of antiosteoporotic agents is quantified by their 

action on bone mineral density (BMD) and the risk of osteoporotic fractures (FO). In the 

treatment of osteoporosis, the choice of the antiosteoporotic agent is made according to 

multiple factors: 

• speed and consistency of the anti-fracture effect 

• extroskeletal effects 

• comorbidities 
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• cost / efficiency ratio 

 Bone resorption inhibitory agents are indicated in disease forms with high bone 

turnover, thus being more effective on trabecular bone which is more metabolically active 

than cortical bone. They are represented by: bone resorption inhibitors; bone forming agents; 

bone-forming agents and bone resorption inhibitors; other antiosteoporotic agents 

 

ISTORIA ȘI EVOLUȚIA MĂȘTILOR DE PROTECȚIE 

THE HISTORY AND EVOLUTION OF PROTECTIVE MASKS 

 

Romana Popa 

Tibor Török 

Școala Postliceală FEG Cluj-Napoca 

 

 Masca, de mai bine de un secol, a devenit un adevărat simbol al luptei împotriva 

pandemiilor. Istoria măștii are rădăcini mult mai adânci, chiar dacă utilitatea sa a fost 

recunoscută cu puțin timp în urmă. În perioade incerte de pandemie, masca a fost un factor 

vital în protejarea sănătății proprii și a celor ce ne înconjoară. Prima atestare a unei măști de 

protecție a fost consemnată de Plinius cel Bătrân, care descria minerii Romei Antice, că au 

fața acoperită de pieli de animale, pentru a nu inhala toxicul oxid de plumb. Măștile de 

protecție respiratorie au evoluat de-a lungul a sute de ani ca răspuns la multiple situații de 

criză. Leonardo da Vinci consemna în scrierile sale despre un dispozitiv fabricat din pânză 

care, înmuiat în apa, putea fi folosit de muncitorii și marinarii care erau obligați să inhaleze 

praful toxic al proiectilelor de tun. În secolul al XVII-lea, când ciuma bântuia Europa, 

medicii purtau un echipament, care în zona feței avea un cioc lung și ascuțit.  

Acesta conținea plante aromate și era îmbibat cu parfumuri pentru a alunga mirosurile urâte 

și contaminarea pe calea aerului. Prima mască chirugicală a fost folosită de chirurgul francez 

Paul Berger, în timpul unei operații din 1897. În timpul celor două războaie mondiale, 

oamenii de știință au inventat măști dotate cu filtre din fibră de sticlă pentru filtrarea 

particulelor fine, destinate minerilor și muncitorilor care lucrau cu azbest. Măștile au început 

să fie folosite în mod obișnuit de personalul medical cel mai probabil din prima sau a doua 

decadă a secolului al XX-lea. Purtarea unei măști medicale este una dintre măsurile de 

prevenție menite să limiteze transmiterea unor infecții respiratorii, inclusiv cea determinată 

de noul coronavirus SARS CoV-2. 
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For more than a century, the mask has become a true symbol of the fight against pandemics. 

The history of the mask has much deeper roots, even if its usefulness was recognized 

recently. In the pandemic’suncertaintimes, the mask is a vital factor in protecting our own 

health and that of those around us.The mask was first attested by Plinius the Elder, who 

stated that the miners’ faces from Ancient Rome were covered with animal skins to protect 

them from the toxic lead oxide. Respiratory masks have evolved over hundreds of years as 

a reaction to multiple critical situations. Leonardo da Vinci recorded in his writings a device 

made of cloth that, by being soaked in water, could be used by workers and sailors to prevent 

them from inhaling the toxic dust of cannonballs. During the seventeenth century, when the 

plague haunted Europe, doctors wore equipment that was made of a long, sharp beak on their 

faces. It contained herbs and was soaked in perfumes to ward off odours and 

aircontamination.The first surgical mask was used by the French surgeon Paul Berger during 

a surgery in 1897. During the two world wars, scientists invented masks equipped with 

fiberglass filters whose purpose was to filter fine particles. They were meant to be used by 

miners and workers working with asbestos. Masks have begun to be casually used by 

medical stuff probably since the first or second decade of the twentieth century. Wearing a 

medical face mask is one of the preventive meassures design to limit spreading respiratory 

diseases, including the one caused by the coronavirus SARS CoV –2. 

 

UTILIZAREA ÎN TERAPEUTICĂ A SPECIE ATROPA BELLADONNA 

THE THERAPEUTIC USE OF ATROPA BELLADONNA 

 

Stan Diana Ioana 

Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca 

Colegiul Tehnic Energetic, Cluj-Napoca 

 

 Atropa belladonna, denumită popular mătrăgună, cireaşa lupului, doamnă mare sau 

doamna codrului, este o plantă din familia Solanaceae. În  Evul Mediu, Atropa belladonna, 

se folosea la obţinerea de otrăvuri, jucând un rol deosebit în practica vrăjitoriei. Toxicitatea 

deosebită a plantei este exemplificată de faptul că denumirea speciei dată de Linné, derivă 

de la Atropos, una dintre cele trei zeiţe ale destinului, considerată cea care „tăia” firul vieţii 

oamenilor. Totodată, numele speciei, belladonna („doamnă frumoasă”, în limba latină), face 

referire la utilizarea în Antichitate şi Evul Mediu a sucului de presare a plantei de către 
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doamnele din aristrocraţia italiană şi spaniolă pentru dilatarea pupilelor şi înroşirea obrajilor, 

în scop de înfrumuseţare. 

Mătrăguna furnizează produsele: Belladonnae folium și Belladonnae radix. Substanţele 

active din mătrăgună sunt reprezentate de alcaloizi, în special hiosciamină, atropină, 

scopolamină, beladonină. Alcaloizii din mătrăgună au următoarele acţiuni: blochează 

receptorii colinergici de la nivelul sinapselor neuroefectoare parasimpatice şi accelerează 

ritmul cardiac; diminuează mişcările intestinale, micşorează secreţiile, calmează spasmele 

musculaturii netede. Atropina este indicată în tratamentul sincopei şi blocului 

atrioventricular, precum şi în intoxicaţii cu parasimpatomimetice (pilocarpina, muscarina, 

ciuperci din genul Amanita, insecticide organofosforice). Mătrăguna se folosește în 

tratamente privind buna funcţionare a căilor biliare și urinare, astmul bronșic, ulcerul gastric 

și duodenal, boala Parkinson, în tratarea bolilor cardio-vasculare, precum și în oftalmologie. 

Toate extractele din această plantă acţionează în mod radical asupra sistemului nervos. În 

doze terapeutice, alcaloizii din mătrăgună se recomandă pentru acţiunea antispastică. La 

doze mari, excită sistemul nervos central şi dilată pupila. În doze şi mai mari, alcaloizii sunt 

toxici pentru organism, produc o puternică excitaţie psihică urmată de delir, halucinaţii şi 

moarte.  

Din cauza toxicității sale,  produsul vegetal se foloseşte numai rareori sub forma preparatelor 

galenice. Preparatele cu extract de Belladonna sau fiolele de sulfat de atropină se eliberează 

numai cu prescripţie medicală. 

 

 Atropa belladonna, also known as deadly nightshade, is a part of the Solanaceae 

family of plants. During the Middle Ages, the Atropa belladonna, was used for the crafting 

of poisons, having a pivotal role in witchcraft. The outright toxicity of the plant is 

exemplified by its name, given by Linne, it derives from Atropos, one of the three goddesses 

of destiny, considered to be one who would ‘sever’ the course of life. Likewise, the name 

belladonna (translated to ‘beautiful lady’ in Latin), this is reference to its use in Antiquity 

and The Middle Ages, its sap would be used by the ladies in the Italian and Spanish 

Aristocracy for the effect of pupil dilatation and blushing for aesthetic purposes.  

The deadly nightshade yields: Belladonnae folium and Belladonnae radix. The active 

substance are made up from alkaloids, especially Hyoscyamine, atropine, scopolamine. The 

alkaloids from the nightshade have the following effects: block the cholinergic receptors 

from the synaptic level which are responsible with the parasympathetic nervous system and 

accelerate the cardiac rhythm; in slows the intestinal movement, minimises secretions, calms 
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smooth muscle spasms. Atropine is administered in case of syncopia and the atrioventricular 

block as well as intoxications with parasympathomimetic (pilocarpine, muscarine, Amanita 

fungi, organophosphorus insecticide). Deadly Nightshade is used in treatments the maintain 

of the bile and urinary ducts, asthma, gastric ulcer, Parkingson disease and cardiovascular 

affections as well as in ophthalmology practices. All extracts of this plants have a radical 

effect on the nervous system. In therapeutic doses, the alkaloid from the nightshade is 

recommended for their antispasmodic effect. In greater doses, they excite the central nervous 

system and dilate the pupil. In even greater doses, the alkaloids are toxic for the organism, 

they have the effect of a powerful nervous excitation followed by hallucinations and even 

death.  

 Because of its toxicity, the product is rarely used in galenic merchandise. The products 

containing Belladonna extract or vials containing atropine sulphate are not over the counter 

but prescription medication.  

 

COLICA RENALĂ 

KIDNEY COLIC 

 

                                                                                                            Tatucu Diana Ioana 

                                                       Școala Postliceală “Henri Coandă” Beiuș 

 

  Geografia  medicala  a litiazei renale depinde de o complexitate de factori  

etiologici, inclusiv cauzele  exogene si endogene ale bolii. Cu cat mai multi factori  

actioneaza in acelasi timp, cu atat este mai complexa patogeneza litiazei renale, cu atat este 

mai nefavorabil prognosticul bolii din cauza recidivarilor frecvente  si a cresterii rapide a 

masei calculoase renale. Factorii  de risc  pentru litiaza renala includ schimbarile mediului 

ambiant, schimbarile climatice, caracteristicele biologice ale solului, apei, dieta, ecologia 

mediului, modificarile functionale si patologice ale organelor si sistemelor intregului 

organism sau prezenta  proceselor  patologice in rinichi ,predecesoare formarii calculilor 

renali. 

DEFINITIE: este  un  sindrom  dureros  acut, paroxistic, insotit de agitatie si iradieri uretero-

vezico-genitale, provocate  de  un spasm al cailor  urinare  excretoare superioare. Calculii 

“pietrele” pot  lua  nastere  ca urmare  a  acumularii  de minerale in  tractul  urinar, precum  

acidul uric  sau  calciul, care  se “lipesc” de urina  si  formeaza  cristale  ce iau forma unui 

depozit solid, asa-numiti calculi. Aceste  pietre pot fi foarte mici, cat un firisor de nisip sau 
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mari cat o nuca in cazurile severe.Durerea  apare in momentul in care aceste pietre cresc in 

dimensiuni. 

Potrivit  datelor  Institutiilor de Urologie, ponderea  litiazei renale in structura  

generala a bolilor urologice  detine locul trei in structura cauzelor de deces al pacientilor cu 

patologii urologice. 

SIMPTOME - colica sau durerea renala este acea durere care survine de regula pe o parte a 

corpului, in regiunea lombara, sub ultima coasta, care radiaza spre abdomenul inferior ai 

zona inghinala. Episoadele de durere pot fi ciclice si dureaza in 20 si 60 de minute. Insa 

exista si alte simptome ce pot semnala prezenta calculilor in tractul urinar, in afara de durere, 

acestea sunt: durere sau dificultate la urinare; prezenta sangelui in urina; urina tulbure, roz, 

rosiatica sau chiar maro; urina urat mirositoare; greata, varsaturi; eliminarea unor mici 

particule solide prin urina; nevoia urgenta si constanta de a urina; eliminarea unei cantitati 

mici de urina; febra si/sau frisoane, transpiratii reci. 

 DIAGNOSTIC - pentru  stabilirea  cauzei  care determina aparitia colicii renale, medicul va 

efectua teste de sange pentru a determina nivelul de substante cunoscute care favorizeaza 

dezvoltarea calculilor, analize de urina si investigatii imagistice (radiografie, CT, ultasunete 

pentru localizarea cu precizie a pietrelor din tractul urinar. 

TRATAMENT-tratamentul  colicii renale depinde de demensiunea si tipul  pietrelor,dar si 

de localizarea acestora. Calculii pot fi formati din: calciu, acid uric, cistina, sau struvit. 

Majoritatea calculilor sunt formati din depozite  de calciu si se elimina de la sine, fara a fi 

necesara interventia medicului. Este recomandata insa hidratarea cu multe lichide si 

administrarea de analgezice pentru diminuarea durerilor la urinare. In cazul in care pietrele 

au dimensiuni mari, acestea pot fi inlaturate prin: ureteroscopie, litotripsie extracorporala cu 

unde de soc, nefrolitotomie percutanata, interventie chirurgicala clasica, endoscopica sau 

ghidata robotic. 

Pentru a ameliora simptomele si a opri in evolutie calculii, medicul poate prescrie antibiotice, 

agenti alcalinizati, corticosteroizi, blocanti ai canalelor de calciu sau alfa-1 blocante 

selective. Acasa, pacientul poate aplica comprese calde pentru ameliorarea  zonei  dureroase  

si a contractiilor musculare. 

Pentru  a  evita  formarea  calculilor in tractul urinar   se recomanda  cresterea consumului  

de lichide  si  limitarea  produselor  care  contin  multa sare, oxalati, precum  si  administrarea  

neintemeiata a suplimentelor de calciu, dieta bogata in cereale integrale, fructe, legume si 

proteine de calitate este de asemenea recomandata pentru prevenirea urolitiazei. 
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 The medical geography of kidney stones depends on a complexity of etiological 

factors, including exogenous and endogenous causes of the disease. The more factors act at 

the same time, the more complex the pathogenesis of kidney stones, the more unfavorable 

the prognosis of the disease due to relapses. and rapid increase in renal calculus. Risk factors 

for kidney stones include environmental changes, climate change, biological characteristics 

of soil, water, diet, environmental ecology, functional and pathological changes of organs 

and systems of the whole body or the presence of pathological processes in the kidneys, 

predecessors to kidney stones. 

 DEFINITION: it is an acute, paroxysmal painful syndrome, accompanied by 

agitation and uretero-bladder-genital irradiation, caused by a spasm of the upper excretory 

urinary tract. such as uric acid or calcium, which "stick" to urine and form crystals that take 

the form of a solid deposit, so-called stones. These stones can be very small, as small as a 

grain of sand or as large as a walnut in severe cases. .Pain occurs when these stones grow in 

size. 

 According to the data of the Urology Institutions, the share of kidney stones in the 

general structure of urological diseases holds the third place in the structure of causes of 

death of patients with urological pathologies. 

 SYMPTOMS-colic or kidney pain is that pain that usually occurs on one side of 

the body, in the lumbar region, below the last rib, which radiates to the lower abdomen and 

groin area. Pain episodes can be cyclical and last in 20 and 60 minutes. But there are other 

symptoms that can signal the presence of stones in the urinary tract, in addition to pain. 

 DIAGNOSIS-to determine the cause of renal colic, the doctor will perform blood 

tests to determine the level of known substances that promote the development of stones, 

urine tests and imaging investigations (radiography, CT, ultrasound0 for accurate location 

of stones in the urinary tract. 

 TREATMENT-the treatment of renal colic depends on the size and type of stones, 

but also on their location. The stones can be formed from: calcium, uric acid, cystine, or 

struvite. However, hydration with many fluids and the administration of analgesics are 

recommended to reduce pain when urinating. If the stones are large, they can be removed 

by: ureteroscopy, extracorporeal shock wave lithotripsy, percutaneous nephrolithotomy, 

classic, endoscopic or robotically guided surgery. 

 At home, the patient can apply warm compresses to relieve the painful area and 

muscle contractions. 
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 To avoid the formation of stones in the urinary tract, it is recommended to increase 

fluid intake and limit products that contain a lot of salt, oxalates, as well as unfounded 

administration of calcium supplements, a diet rich in whole grains, fruits, vegetables and 

quality protein is also recommended. for the prevention of urolithiasis. 

 

SINCOPA –LEȘINUL ÎN ZILELE DE AZI 

SYNCOPE - FAINTING NOWADAYS 

Totoi Ana-Maria 

Şcoala Postliceală „Henri Coandă” Beiuş 

 

Sincopa este un sindrom paroxistic de întrerupere a circulației și a respirației, caracterizat 

prin pierderea cunoștinței, a sensibilității și a mișcărilor voluntare, prăbușirea tensiunii, 

absența pulsului și diferitelor fenomene nervoase. 

Lesinul este definit ca fiind o pierdere subită și trecătoare a cunoștinței, fără oprirea inimii 

și a mișcărilor respiratorii, provocată de o anemie a creierului, ca urmare a unei stări 

maladive, a unor eforturi fizice mari, a unei emoții puternice etc.; lipotimie/ stare de 

slăbiciune mare, de lipsă de putere, de vlagă, provocată de foame, de sete. 

Diagnosticare sincopa 

Examinare clinică, monitorizare cardiovasculară, măsurarea tensiunii arteriale, investigarea 

sistemului cardiovascular, respirator și nervos, poat fi efectuate  si CT sau RMN. 

Va fi aşezată cu membrele inferioare deasupra nivelului corpului şi cu capul la nivelul 

corpului sau chiar mai jos. Capul trebuie întors într-o parte pentru a preveni căderea limbii 

şi astuparea căilor respiratorii, iar dacă este nevoie se trece la eliberarea lor. În cazul în care 

Sincopa este o afecțiune destul de obișnuită, care apare la 3% dintre bărbați și 3.5% dintre 

femei, la un moment dat, pe parcursul vieții. Este mai frecventă odată cu înaintarea în vârstă, 

fiind întâlnită la aproape 6% din persoanele care depășesc 75 de ani in comparatie cu lesinul 

cae se poate intampla oricui, la orice varsta, cel mai frecvent apare la persoanele trecute de 

70 de ani. Se estimeaza ca 23% din oameni lesina cel putin o data dupa aceasta varsta. 

Majoritatea cauzelor care determina lesinul sunt necunoscute, insa exista cativa factori de 

risc implicati in aparitia acestui simptom, cum ar fi: 

• Frica exagerata sau traumele emotionale; 

• Durerea severa; 

• Scaderea brusca a tensiunii arteriale; 

• Respiratia rapida si sacadata (sindromul de hiperventilatie); 
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• Deshidratarea; 

• Efort fizic la temperaturi ridicate; 

• Tuse puternica; 

• Crize convulsive. 

 

Syncope is a paroxysmal syndrome of disruption of circulation and respiration, characterized 

by loss of consciousness, sensitivity and voluntary movements, collapse of blood pressure, 

absence of pulse and various nervous phenomena. 

Fainting is defined as a sudden and transient loss of consciousness, without stopping the 

heart and breathing movements, caused by anemia of the brain, due to a sick state, high 

physical exertion, strong emotion, etc .; lipothymia / state of great weakness, lack of power, 

weakness, caused by hunger, thirst. 

Diagnose syncope Clinical examination, cardiovascular monitoring, blood pressure 

measurement, investigation of the cardiovascular, respiratory and nervous systems, can also 

be performed CT or MRI. It will be placed with the lower limbs above body level and with 

the head at body level or even below. The head should be turned to one side to prevent the 

tongue from falling and the airways from becoming blocked, and if necessary, it should be 

released. 

 If Syncope is a fairly common condition, it occurs in 3% of men and 3.5% of women at 

some point in their lifetime. It is more common with advancing age, being found in almost 

6% of people over 75 years of age compared to fainting that can happen to anyone, at any 

age, most commonly occurs in people over 70 years. It is estimated that 23% of people faint 

at least once after this age.  

Most of the causes of fainting are unknown, but there are several risk factors involved in this 

symptom, such as: 

• Exaggerated fear or emotional trauma; 

• Severe pain; 

• Sudden drop in blood pressure; 

• Rapid and jerky breathing (hyperventilation syndrome); 

• Dehydration; 

• Physical exertion at high temperatures; 

• Strong cough;  

• Convulsive seizures. 
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ÎNGRIJIREA PACIENTULUI ONCOLOGIC 

ONCOLOGY PATIENT CARE 

 

Aluaș Lavinia-Simina 

Romantan Ioana 

Ciuflea Robert 

Școala Postliceală ,,Henri Coandă” Cluj-Napoca 

 

           Îngrijirea pacientului oncologic prezintă două aspecte importante: gestionarea 

efectelor adverse determinate de chimioterapie şi îngrijirea paliativă. Reacţiile adverse sunt 

frecvente, severe şi apar la doze terapeutice. Pot fi acute sau cronice, permanente sau 

temporare, uşoare sau severe. Managementul reacţiilor adverse este foarte important, 

deoarece acestea pot afecta tratamentul, tolerabilitatea şi calitatea vieţii. Îngrijirea paliativă 

reprezintă ultima linie de intervenţie medicală posibilă pentru pacienţii aflaţi în faza 

terminală a unor boli incurabile, pentru a asigura o calitate a vieţii cât mai bună până în 

ultima clipă. 

          Prevenirea, reducerea şi gestionarea reacţiilor adverse ale medicamentelor 

antineoplazice: 

Terapia cancerului include: chirurgie (tumori izolate şi solide), radioterapie (la aproape 

jumătate din toate tipurile de cancer, utilizată curativ sau pentru ameliorarea simptomelor), 

chimioterapie (în toate cazurile, asociate cu alte tipuri de tratament, 10-15% efect curativ în 

monoterapie), imunoterapie, îngrijire paliativă (gestionarea simptomelor) 

Medicamentele antineoplazice se utilizează singure sau în combinaţie, în tratamentul 

cancerului, cu următoarele scopuri terapeutice: 

• chemoprevenţie (prevenirea sau suprimarea carcinogenezei la persoanele predispuse 

la anumite tipuri de cancer) 

• vindecare (distrugerea tuturor celulelor canceroase; speranţă de viaţă neschimbată) 

• control (prevenirea sau încetinirea creşterii unei tumori, pentru a prelungi 

supravieţuirea) 

• paliaţie (gestionarea simptomelor). 

            Iniţial, reacţiile adverse au fost grupate în două categorii: de tip A (Augmentate) –

dependente de doză, şi de tip B (Bizare) –depind de farmacologia medicamentului, dar nu 

depind de doza.Au mai fost adăugate încă cinci categorii: de tip C (Cronice) – apar la 

tratament cronic, sunt corelate cu doza şi durata de tratament; de tip D (Întârziate) – apar 
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după mult timp de la tratament; de tip E (Oprirea tratamentului), la oprirea bruscă a 

tratamentului; de tip F (Eşec terapeutic –) şi de tip G (Reacţii Genetice). 

Chimioterapia citostatică prezintă frecvent ca efect secundar citopenia periferică, 

determinată de mielosupresie. Această reacţie adversă limitează doza de citostatic şi induce 

leziuni acute sau cronice la nivelul măduvei osoase. Chimioterapia distruge activitatea 

proliferării celulelor precursoare hematopoietice, conducând la scăderea celulelor sangvine 

şi la creşterea incidenţei hemoragiilor şi infecţiilor care pot pune în pericol viaţa. 

Antineoplazicele care determină toxicitate hematologică sunt menţionate în tabel  

Având în vedere speranţa de viaţă limitată a pacienţilor aflaţi în îngrijire paliativă, ar trebui 

introduse căi rapide de îngrijire în cadrul serviciilor medicale. 

            Managementul durerii în îngrijirea paliativă se concentrează pe dobândirea unui 

control al durerii prin administrarea medicamentului potrivit, la doza potrivită şi la timpul 

optim. Analgezicele folosite se pot împărţi în trei clase: nonopioide (paracetamol), opioide 

(codeină, morfină) şi adjuvante (antidepresive, antiepileptice). Se utilizează combinaţii din 

diferite clase, în funcţie de tipul de durere şi de răspunsul la tratament. Analgezicele sunt 

mai eficiente în prevenirea durerii decât în uşurarea durerii deja prezente, de aceea este 

important să se administreze regulat.Pentru a gestiona o durere uşoară e suficient tratamentul 

cu paracetamol sau cu un antiinflamator nesteroidian. Dacă analgezicele nonopioide nu sunt 

suficient de active, atunci analgezicele opioide, singure sau în combinaţie cu analgezicele 

nonopioide la o doză adecvată, pot fi de ajutor în controlul durerii moderate. Codeina sau 

tramadolul se pot lua în considerare pentru acest tip de durere. În caz contrar, morfina este 

cel mai util analgezic opioid. Tratamentul alternativ pentru morfină – plasturii transdermici 

cu buprenorfină, fentanil, hidromorfonă, metadonă sau oxicodonă – ar trebui iniţiat de cei 

cu experienţă în îngrijirea paliativă. Începerea tratamentului cu un analgezic opioid nu ar 

trebui întârziată din cauza unei îngrijorări asupra unei dependenţe teoretice de tip adicţie. 

 

Oncologic patient care have two important aspect: management of side effects determinated 

by chemotherapy and palliative care. Side effects are common, severe and occur at 

therapeutic doses. They can be acute or chronic, permanent or temporary, mild or severe.  

The Management of side effects is very important because they can affect the treatment, 

tolerability and quality of life. Palliative care is the last medical intervention line for terminal 

phase of incurable diseases, to ensure the best possible quality of life until the end of the 

days. 
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Cancer therapy include: surgery (isolated and solid tumor), radiotherapy (at almost half of 

all types of cancer, used curatively or to ameliorate the symptomes), chemotherapy ( at all 

cases, in association with others type of treatment, 10-15% curative effects in monoteraphy), 

immunotherapy, palliative care ( symptoms management). Antineoplastic drugs are used 

individual or in combination with other drugs, in cancer treatment, with the following 

therapeutic purposes: chemoprevention (the prevention or suppression of carcinogenesis in 

people prone to certain types of cancer); recovery (destruction of all cancer cells; unchanged 

life expectancy; control (preventing or slowing the growth of a tumor, to prolong healing); 

palliation (symptom management) 

 Initially, side effects were grouped into two categories: type A (Increased) - dose 

dependent, and type B (Bizarre) - depending on the pharmacology of the drug, but not dose 

dependent. Five more categories were added: type C (Chronic) - occur at chronic treatment, 

are correlated with dose and duration of treatment; type D (Delayed) - appear long after 

treatment; type E (Discontinuation of treatment), on abrupt cessation of treatment; type F 

(Therapeutic failure -) and type G (Genetic Reactions). 

 Cytostatic chemotherapy often has peripheral cytopenia as a side effect of 

myelosuppression. This side effect limits the dose of cytostatics and induces acute or chronic 

damage to the bone marrow. Chemotherapy destroys the proliferation of hematopoietic 

precursor cells, leading to a decrease in blood cells and an increase in the incidence of life-

threatening bleeding and infections. Antineoplastics that cause haematological toxicity are 

listed in the table. Given the limited life expectancy of patients in palliative care, rapid care 

should be introduced in healthcare. 

 Pain management in palliative care focuses on gaining pain control by 

administering the right medication, at the right dose, and at the right time. The analgesics 

used can be divided into three classes: nonopioids (paracetamol), opioids (codeine, 

morphine) and adjuvants (antidepressants, antiepileptics).  

Combinations of different classes are used, depending on the type of pain and the response 

to treatment. Analgesics are more effective in preventing pain than in relieving existing pain, 

so it is important to take it regularly. 

 To treat mild pain, treatment with paracetamol or a nonsteroidal anti-inflammatory drug is 

sufficient. If nonopioid analgesics are not active enough, then opioid analgesics, alone or in 

combination with nonopioid analgesics at an appropriate dose, may be helpful in controlling 

moderate pain. 
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 Codeine or tramadol may be considered for this type of pain. Otherwise, morphine is the 

most useful opioid analgesic. Alternative treatment for morphine - transdermal patches with 

buprenorphine, fentanyl, hydromorphone, methadone or oxycodone - should be initiated by 

those with experience in palliative care. The start of treatment with an opioid analgesic 

should not be delayed due to a concern about a theoretical addiction. 

 

SĂ VORBIM DESPRE REFLUX… 

LET’S TALK ABOUT REFLUX… 

 

Bugnariu Roxana Leona 

Luca Emilia 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Cluj-Napoca 

 

Boala de refluxul gastroesofagian este o afecțiune a sistemului digestiv ce constă în refluarea 

unei cantități semnificative de acid gastric în esofag. Mecanismele antireflux sunt depășite 

iar cantitatea de acid gastric care ajunge în esofag este peste limitele normale, ceea ce duce 

la apariția simptomelor (pirozis, regurgitări acide etc). 

Prevalența este una crescută la nivel global, devenind astfel o boală comună și des întâlnită. 

Există numeroși factori declanșatori ai bolii de reflux printre care amintim istoricul familial, 

alcoolul, sarcina, obezitatea etc. 

Chiar dacă evoluția este una lentă și îndelungată este necesară o atitudine terapeutică bine 

stabilită, care trebuie urmată cu strictețe. Majoritar, atitudinea terapeutică se poate rezuma 

la 3 etape și anume: 

● Schimbarea stilului de viață - evitarea meselor copioase și la ore târzii, evitarea 

consumului de alcool, tutun și sucuri carbogazoase, dar și evitarea decubitului dorsal 

postprandial sunt doar câteva exemple de indicații care ajută la ameliorarea 

simptomatologiei. 

● Medicație - există numeroase tipuri de medicamente care ajută la ameliorarea 

simptomatologiei dintre care amintim medicația antiacidă    

● Atitudine terapeutică chirurgicală - principalele obiective ale acestei metode sunt de 

întărire a sfincterului esofagian și de refacere a barierei antireflux 

Rolul asistentei în îngrijirea pacientului cu boală de reflux gastroesofagian: 

● evaluarea stării de nutriție a pacientului 
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● educarea pacientului cu privire la alimentele favorabile și nefavorabile apariției 

simptomatologiei 

● alcătuirea unei diete specifice acestei afecțiuni care să cuprindă și plăcerile 

alimentare ale pacientului 

● educarea pacientului cu privire la necesitatea încetării obiceiurilor 

nesănătoase(alcool/tutun) 

● încurajarea pacientului de a-și exprima sentimentele cu privire la noile schimbări de 

viață și afecțiunea în sine 

În concluzie, boala de reflux gastroesofagian reprezintă refluarea unei cantități de acid 

gastric în esofag și este o afecțiune des întâlnită. Chiar dacă cauza acesteia nu este bine 

cunoscută, ea poate fi controlată, asistenta medicală fiind un factor important în prevenția și 

gestionarea bolii. 

 

 Gastroesophageal reflux disease is a condition of the digestive system that involves 

the reflux of a significant amount of gastric acid into the esophagus. The antireflux 

mechanisms are exceeded and the amount of gastric acid that reaches the esophagus is above 

normal limits, which leads to symptoms (heartburn, acid regurgitation, etc.). 

     The prevalence is high globally, thus becoming a common disease. 

     There are many triggers for the reflux disease, including family history, alcohol, 

pregnancy, obesity, etc. 

Even if the evolution is slow and long, a well-established therapeutic attitude is required, 

which must be strictly followed. Mostly, the therapeutic attitude can be summarized in 3 

stages: 

    - Lifestyle change - avoiding large meals in the late hours, avoiding alcohol, tobacco and 

carbonated juices, but also avoiding postprandial dorsal decubitus are just a few examples 

of indications that help improve symptoms. 

    - Medication - there are many types of medications that help relieve symptoms, including 

antacid medication 

   - Surgical therapeutic attitude - the main objectives of this method are to strengthen the 

esophageal sphincter and restore the anti-reflux barrier. 

The role of the nurse in the care of the patient with gastroesophageal reflux disease: 

- assessment of the patient's nutritional status 

- educating the patient about foods that are favorable and unfavorable to the onset of 

symptoms 
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- compiling a diet specific to this condition that also includes the patient's eating pleasures 

- educating the patient about the need to stop unhealthy habits (alcohol / tobacco) 

- encouraging the patient to express their feelings about new life changes and the condition 

itself 

    In conclusion, gastroesophageal reflux disease is the reflux of a quantity of gastric acid 

into the esophagus and is a common condition. Even if its cause is not well known, it can be 

controlled, the nurse is an important factor in the prevention and management of the disease. 

 

CUM EVIȚI SAU AMÂNI DIABETUL  DE TIP 2 

HOW TO PREVENT OR DELAY TYPE 2 DIABETES 

 

Kovacs Emőke 

Berciu Monica 

Niculăescu Carmen 

Școala Postliceală Sanitară Christiana Cluj-Napoca 

 

 In aceasta perioada de criza e important sa previi îmbolnăvirea având în vedere 

greutatea de internare, de aceea ar trebui sa ținem cont de micile sfaturi primite de la medici 

si asistentii medicali.  

 Efectuarea unor modificări simple în stilul tău de viață acum te poate ajuta să eviți 

complicațiile grave de sănătate ale diabetului zaharat în viitor, cum ar fi leziunile nervilor, 

rinichilor și inimii. 

 Sfaturi de prevenire a diabetului de tip 2 conform  Asociației Americane pentru 

Diabet: 

1. Fă mai multă activitate fizică 

Activitatea fizică regulată te poate ajuta să: slăbești, iti scazi glicemia, îți sporești 

sensibilitatea la insulină 

2. Consumă o cantitate suficientă de fibre 

Fibra te poate ajuta să: reduci riscul de diabet îmbunătățind controlul glicemiei; reduci 

riscul de boli de inimă; pierzi în greutate, creând o senzație de plenitudine. Alimentele bogate 

în fibre includ: fructe, legume, fasole, cereale integrale și nuci. 

3. Alege cerealele integrale 

 Cerealele integrale iți pot reduce riscul de diabet și te poate ajuta să îți menții 

nivelul zahărului din sânge. (Pâine integrală, produse din paste și cereale integrale.) 



Bune practici în implementarea competențelor specifice domeniului sănătate şi asistenţă 

pedagogică în practica profesională 

 

126  

4. Pierde din greutate. Dacă esti supraponderal, prevenirea diabetului poate depinde de 

pierderea în greutate. Pierderea a aproximativ 7 din greutatea corporală inițială și 

exercițiile fizice regulate ar putea reduce riscul de a dezvolta diabet cu aproape 60. 

5. Treci peste dietele de modă și fă alegeri mai sănătoase 

 Dietele cu conținut scăzut de carbohidrați, dieta cu indice glicemic sau alte diete la 

moda vă pot ajuta la început să slăbiți, dar eficiența lor în prevenirea diabetului și efectele 

lor pe termen lung nu sunt cunoscute. Și prin excluderea sau limitarea strictă a unui anumit 

grup de alimente, este posibil să renunțați la substanțele nutritive esențiale.   

  În schimb, varietatea și controlul porțiilor ar trebui sa facă parte din planul tău de 

alimentație sănătoasă. 

6.Evită zahărul și carbohidrații rafinați.  

 Pe lângă toate acestea, ar trebui să încerci să bei suficientă apă și să respecți orele 

de somn. Un rol important in educarea oamenilor privind prevenirea imbolnavirii il au 

medicii si asistentii medicali, atat la nivel de medicina de familie cat si la nivel de scoala. 

 

In this period of crisis it is important to prevent the disease given the weight of 

hospitalization, so we should take into account the little advice received from doctors 

Making a few simple changes in your lifestyle now may help you avoid the serious health 

complications of diabetes in the future, such as nerve, kidney and heart damage.  

Type 2 diabetes prevention tips from the American Diabetes Association: 

1. Get more physical activity 

Regular phisycal activity can help you: lose weight; lower your blood sugar; boost your 

sensitivity to insulin  

2. Get plenty of fiber 

Fiber may help you: reduce your risk of diabetes by improving your blood sugar control; 

lower your risk of heart disease; promote weight loss by helping you feel full. Foods high in 

fiber include: fruits, vegetables, beans, whole grains and nuts.  

3. Go for whole grains. Whole grains may reduce your risk of diabetes and help maintain 

blood sugar levels. (Whole grain breads, pasta products and cereals.) 

4. Lose extra weight. If you're overweight, diabetes prevention may hinge on weight loss. 

Losing only around 7 of initial body weight and exercising regularly could reduce the risk 

of developing diabetes by almost 60. 

5. Skip fad diets and just make healthier choices. Low-carb diets, the glycemic index diet or 

other fad diets may help you lose weight at first, but their effectiveness at preventing diabetes 
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and their long-term effects aren't known. And by excluding or strictly limiting a particular 

food group, you may be giving up essential nutrients. Instead, make variety and portion 

control part of your healthy-eating plan. 

6.Cut sugar and refined carbs from your diet. 

Besides all these you should also try drinking enough water and sleeping enough. Doctors 

and nurses, both at family and school level, have an important role to play in educating 

people on the prevention of illness. 

 

ESCARELE DE DECUBIT – O PROBLEMĂ PENTRU PACIENTII IMOBILIZATI 

DECUBITAL LADDERS - A PROBLEM FOR IMMOBILIZED PATIENTS 

 

Vagner Lucreția 

       Ilciu Delia Alina 

       Breazu Maria                                                                                                                                                                                                  

Niculăescu Carmen-Profesor 

Școala Postliceală Sanitară ,,Christiana” Cluj-Napoca 

 

 Escarele de decubit, cunoscute si sub denumirea de ulceratii de presiune, apar in 

cazul persoanelor care petrec mult timp imobilizate la pat. Escarele pot afecta orice regiune 

a corpului, dar cele mai predispuse zone sunt omoplatii, coatele, genunchii, calcaiele, 

coccisul si gleznele. Leziunile se agraveaza treptat, in etape, iar mobilizarea frecventa a 

pacientilor si masarea acestora reprezinta metode prin care profilaxia poate fi realizata. 

In multe cazuri, se considera ca escarele de decubit apar din cauza unei ingrijiri deficitare. 

Personalul medical trebuie sa efectueze un examen amanuntit al pacientului atunci cand 

acesta se interneaza  pentru a observa daca exista escare cu care acesta a venit de acasa. 

Cauze: presiunea continua – presiunea continua asupra pielii, pusa de planul osos si de un 

alt plan dur; frecarea – pentru unii pacienti, in special cei cu piele subtire si fragila, la care 

circulatia este inadecvata, rasucirile si miscarile ample pot deteriora pielea; forfecarea – 

atunci cand pielea se misca intr-o directie, iar osul se misca in directia opusa, exista riscul 

ca peretii celulelor si a vaselor mici de sange sa se rupa; prezenta firmiturilor sau a cutelor 

lenjeriei de pat sunt factori ce pot provoca aparitia escarelor.  

Tablou clinic 

Escarele de decubit variaza ca simptomatologie in functie de etapele de evolutie. 

 - escarele de gradul 1 pot produce mancarime, roseata si se pot simti calde la atingere. 
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-escarele de gradul 2 se caracterizeaza prin ulceratii sau vezicule dureroase. 

- escarele de gradul 3 sunt mai adanci, afectand din ce in ce mai mult tesuturile. 

-escarele de gradul 4, severitatea leziunilor este crescuta, iar riscul de infectie este foarte 

mare. In unele cazuri, muschii, oasele si tendoanele pot deveni vizibile. 

Factorii de risc si complicatiile asociate 

Escarele de decubit apar cel mai frecvent la pacienti imobilizati din cauza ranirilor, bolilor 

sau a sedarilor. 

Alti factori ce cresc riscul de aparitie a escarelor sunt reprezentati de: varsta inaintata; 

reducerea perceptiei durerii; circulatia deficitara a sangelui; dieta alimentara deficitara – 

carenta de zinc, proteine si vitamina C; reducerea gradului de constientizare mentala; 

incontinenta urinara sau fecala; indicele de masa corporala crescut sau scazut. 

Complicatii: celulita, infectii ale oaselor si articulatiilor, cancer. 

Tratament 

Cele mai importante masuri ce trebuie luate in cazul escarelor sunt reprezentate de: 

- Indepartarea presiunii –  

- Curatarea ranii –  

- Controlarea sfincterelor  

- Indepartarea tesutului mort; 

- Pansarea –  

- Utilizarea de antibiotice –  

-Tratarea prin aspiratie cu presiune negativa poate ajuta la vindecarea ranilor in aproximativ 

6 saptamani.  

-In cazurile severe, escarele pot necesita interventii chirurgicale.  

Preventie 

Chiar si cu o ingrijire medicala excelenta si o supraveghere optima, ingrijorarea cu privire 

la aparitia escarelor la pacientii vulnerabili ramane valabila.  

Modalitati prin care preventia poate fi facuta sunt: 

- Schimbarea pozitiei pacientului din 15 in 15 minute maxim la doua ore- Inspectia zilnica a 

tegumentelor; 

- Mentinerea unei stari optime de sanatate a tegumentelor; 

- Oferirea unei alimentatii optime pacientului; 

- Renuntarea la fumat si alcool; 

- Practicarea exercitiilor fizice, chiar si la pat,  
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Prin masuri adecvate, riscul de aparitie a escarelor de decubit poate fi diminuat in mod 

semnificativ. 

 

 Decubitus scars, also known as pressure ulcerations, occur in the case of persons who 

spend a lot of time stationary at the bed. Scabbies can affect any part of the body, but the 

most prone areas are omplats, elbows, knees, heels, coccias and ankles. Injuries are gradually 

aggravated in stages, and frequent patient mobilization and massage are methods by which 

prophylaxis can be achieved. In many cases, decubitus stopovers are considered to occur due 

to poor care. Medical staff must conduct a thorough examination of the patient when they 

are admitted to see if there is an essay he has come from home 

Causes: continuous pressure - the continuous pressure on the skin of the bone plane and 

another hard plane; rubbing - for some patients, especially those with thin and fragile skin, 

where the circulation is inadequate, large twists and movements can damage the skin; 

shearing – when the skin moves in one direction and the bone moves in the opposite 

direction, there is a risk that the walls of the cells and small blood vessels will break; the 

presence of bedlinen or creases are factors that can cause stopovers. 

Clinical picture 

Decubitus scscales vary in symptomatology depending on the evolution stages. 

• grade 1 stopovers can produce food, redness, and feel warm to the touch. 

• grade 2 stopovers are characterized by painful ulcerations or vesicles. 

• third grade stopovers are deeper, increasingly affecting tissues. 

• level 4 stopovers, the severity of the lesions is increased, and the risk of infection is 

very high. In some cases, muscles, bones and tendons may become visible. 

The risk factors and associated complications 

Decubitus ecks occur most frequently in patients who are immobilized because of injuries, 

diseases or stays. 

Other factors increasing the risk of stopovers are: old age; reducing the perception of pain; 

poor blood circulation; deficient diet — zinc deficiency, protein and vitamin C; reduction of 

mental awareness; urinary or fecal incontinence; body mass index high or low. 

Complications: cell; infection of bones and joints; cancer  

Treatment 

The most important measures to be taken in the case of stopovers are: 

- Pressure relief  

- Cleaning injuries  
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- Control of spincers 

- Removal of dead tissue 

-  Dressing 

- Use of antibiotics 

- Suction treatment with negative pressure can help heal the wounds in about 6 weeks. 

- In severe cases, stopovers may require surgery. 

Prevention 

Even with excellent health care and optimal surveillance, the concern about the occurrence 

of stopovers to vulnerable patients remains valid. 

The ways in which prevention can be done are: 

- Changing the patient's position from 15 to 15 minutes maximum at two hours- daily 

inspection  of the skin; 

- Maintaining an optimal condition of skin health; 

- To provide optimal patient feeding; 

- Cessation of smoking and alcohol; 

- Practice of physical exercise, even at the bed; 

- By appropriate measures, the risk of decubitus stopovers can be significantly reduced. 

 

ÎNGRIJIREA BOLNAVILOR CU ULCER GASTRIC 

CARE OF PATIENTS WITH GASTRIC ULCER 

 

                                                                                       Cocis Viorica 

                                                 Abrudan Anca-Daniela 

                                           Școala Postliceală Ocrotirea Cluj-Napoca 

 

 Ulcerul gastric este unul dintre cele mai întâlnite boli ale vieții moderne, factorii 

favorizanți importanți și extrem de prezenți în viața noastră sunt stresul și alimentația 

deficitară. 

Pacienții cu ulcer gastric consideră adeseori boala lor drept o afecțiune minoră, iar atunci 

când simt dureri sau arsuri gastrice, înghit câteva comprimate antiacide, în mare parte fără 

avizul medicului, nerealizând că ulcerul tratat necorespunzător, poate deveni o boală foarte 

gravă. 

Ulcerul gastric este rezultatul dereglării echilibrului fiziologic între factorii de agresiune și 

cei de apărare a mucoasei gastrice. Acesta apare ca o consecință a diminuării mecanismelor 
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de protecție a mucoasei gastrice. În etiologia bolii ulceroase, au fost incriminați următorii 

factori de risc: infecția cu Helicobacter pilory, fumatul de țigarete, consumul de alcool, 

stresul, tratamentul medicamentos, factorii genetici și implicit asocierea ulcerului gastric cu 

alte boli. 

Ulcerul gastric este o boală cronică, a cărei evoluție este caracterizată de alternanța 

puseurilor acute cu perioade de remisiune. Simptomul principal al bolii îl reprezintă durerea. 

Durerea este resimțită de fiecare bolnav în mod diferit, sub formă de crampă, torsiune, arsură 

sau cu caracter lancinant. Durerea poate fi precipitată sau exacerbată de ingestia de alimente 

și calmată după evacuarea conținutului stomacal în duoden. Particularitățiile durerii 

ulceroase sunt ritmicitatea, episodicitatea și periodicitatea 

Alte elemente clinice care pot apărea atât ca manifestare a bolii, dar și ca o complicație a 

leziunii sunt: vărsăturile, foamea și apetitul, anorexia, simptome dispeptice precum: 

balonări, eructații, sațietate precoce, hemoragia.Diagnosticul paraclinic se realizează prin 

evidențierea leziunii ulceroase gastrice prin două examene importante, precum examenul 

radiologic și cel endoscopic. Dintre testele de investigație necesare, pe primul loc se află 

depistarea infecției bolnavului cu HP. 

În evoluția ulcerului gastric pot surveni complicații acute precum hemoragia și perforația, 

cât și complicații cronice precum penetrația, stenoza și malignizarea. 

Tratamentul ulcerului gastric este constituit din tratament medical și tratament chirurgical. 

Administrarea medicației antisecretorii asociată cu tratamentul de eradicare a germenului 

Helicobacter pylori, a influențat creșterea ratei de vindecare a bolnavilor, scăderea 

recurențelor și a complicațiilor, cât și scăderea indicațiilor tratamentului chirurgical. 

 

 Gastric ulcer is one of the most common diseases of modern life the important and 

extremely present favoring factors is our lives are stress and poor nutrition. 

Patients with gastric ulcer often consider their disease as a minor condition , and when they 

feel pain or heartburn , swallow a few antacid tablets, mostly without a doctors advice, not 

realizing that improperly treatedulcer can become a very serious disease. 

Gastric ulcer is the result of the disorder of the physiological balance between the factors of 

aggression and those of defense of the gastric mucosa. It occurs as a consequence of 

diminished protective mechanisms of the gastric mucosa. In the etiology of ulcer disease, 

the following risk factors were incriminated: Helicobacter pilory infection , cigarette 

smoking, alcohol consumption,stress, drug treatment , genetic factors and implicitly the 

association of gastric ulcer with other diseases. 
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Gastric ulcer is a chronic disease, whose evolution is characterized by alternating acute 

outbreaks with periods of remission. The main symptom of the disease is pain. The pain is 

felt by each patient differently, in the form of cramps, torsion, burning or stabbing. The pain 

may be precipitated or exacerbated by food ingestion and relieved after evacuation of 

stomach contents into the duodenum. The peculiarities of ulcer pain are thythmicity , 

episodicity and periodicity. 

Other clinical elements that can appear both as a manifestation of the disease, but also as a 

complication of the lesion are: vomiting, hunger and appetite, anorexia, dyspeptic symptoms 

such as: bloating, belching, early satiety, hemorrhage. gastric examination by two important 

examinations, such as radiological examination and endoscopic examination. Among the 

necessary investigative tests, in the first place is the detection of the patients HP infection. 

Acute complications such as bleeding and perforation, as well as chronic complications such 

as penetration, stenosis and malignancy can occur in the evolution of gastric ulcer. 

The treatment of gastric ulcer consists of medical treatment and surgical treatment. The 

administration of antisecretory medication associated with the treatment of Helicobacter 

pylori germination, influenced the increase in the cure rate of pacients, the decrease of 

recurrences and complications, as well as the decrease of indications for surgical treatment. 

 

ENUREZISUL 

ENURESIS 

 

Pojar Irina 

Școala Postliceală „Henri Coandă” Cluj-Napoca 

 

 Enurezisul este o tulburare de continenţă urinară definit ca o pierdere involuntară de 

urină noaptea şi sau în cursul zilei la o vârstă la care continenţa sfincteriană s-a instalat la 

majoritatea copiilor. Această afecţiune reprezintă una dintre cele mai frecvente şi 

problematice afecţiuni ale perioadei copilăriei. 

Clasificare 

a)- enurezis primar (persistent)-secundar (regresiv) 

b)- enurezis nocturn- diurn 

a ) Enurezis primar –copilul cu enurezis nu a fost niciodată continent pentru o perioadă de 

cel puţin 3-6 luni 

- secundar – copilul a avut perioade lungi de control sfincterian, după care devine enuretic  
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b ) Enurezis nocturn – enurezisul apare numai noaptea , situaţie care afectează 85% dintre 

copii enuretici 

- diurn –enurezisul apare numai ziua, situaţie care afectează circa 5% dintre copii enuretici 

- sunt şi situaţii când copii prezintă enurezis nocturn şi diurn şi afectează circa 10% din 

totalul copiilor cu enurezis. 

Etiologie: 

- maturaţia în dezvoltare a vezicii urinare datorită unei educaţii micţionale inadecvate sau 

unei predispoziţii genetice la care se asociază factori din mediu generatori de stres. 

- tulburări de somn când mulţi copii sunt incontinenţi în fazele a 3-a şi a 4-a ale primului 

ciclu al  somnului           

 - genetica reprezintă o altă cauză în care circa 70% din familiile cu un copil enuretic, acestea 

au cel puţin un membru al familiei enuretic. 

- cauze organice sunt implicate numai în proporţie de 1- 5% infecţii de tract urinar, obstrucţii 

de tract urinar, afecţiuni lombosacrate care afectează inervaţia vezicii (mielomeningocel, 

spina bifida ) , diabetul zaharat, ca şi retenţia cronică de fecale. 

- factorii psihici sunt şi ei menţionaţi în unele cazuri cum ar fi unele evenimente generatoare 

de stres , ca mutarea într-o locuinţă nouă,  şcoală nouă, conflicte familiale. 

Tratament: medicamentos prescris de medic; antidepresive – Impramina; Oxibutinin. 

Rolul asistentei medicale în îngrijirea copilului cu enurezis 

- exerciţii  fizice de întrerupere a actului micţional înaintea iniţierii acestuia şi în cursul 

desfăşurării lui, începând printr-o numărătoare până la cifra 10 şi ajungând la 3 minute de 

întrerupere . 

- golirea vezicii urinare la 3 ore ,la acei copii care prezintă reflux vezico – ureteral şi 

profilaxie antibiotica  

- exerciţii  pentru dezvoltarea musculaturii abdomenului 

Recomandări :  

 - va urina sistematic seara înainte de culcare  

 - îşi va schimba patul şi hainele ude  

 - nu va mai bea nici un fel de lichide cu 2 ore înainte de culcare  

   - va fi încurajat de către familie pentru progresele făcute  

 - îi va fi sporită încrederea în propria persoană 

 - va fi scos din mediul „de stres” 

Concluzie: s- a constatat că rezolvarea acestei afecţiuni (dacă nu este de cauză organică) cel 

mai adesea se poate rezolva prin educaţie, colaborare cu pacientul şi restul echipei (medic 
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psihiatru, profesor C.F.M. familie, asistenta medicală din grădiniţă, scoală)  şi un tratament 

adecvat . 

 

Enuresis is a disorder of urinary continence defined as an involuntary urine loss during the 

night and/or day, at an age at which sphincteric continence has sat in, in most children. This 

condition represents one of the most frequent and problematic conditions during the 

childhood period.  

Classification :   

a) primary (persistent) -secondary (regressive) enuresis 

b) nocturnal enuresis 

a) Primary enuresis – the child with enuresis has never been continent for a period of at 

least 3-6 months. 

- Secondary – the child has had long periods of sphincteric control , after which he 

becomes enuretic 

b) Nocturnal enuresis – the enuresis appears only at night, it affects 85% of enuretic 

children 

- Diurnal – the enuresis appears only during the day, it situation affects around 5% of 

enuretic children 

- There are situations in which the children present both nocturnal and diurnal enuresis 

and it affects around 10% of the total enuretic children.  

Etiology  

- Developing maturation of the bladder due to inadequate urinary education or a 

genetic predisposition associated with environmental factors that generate stress 

- Sleep disorders when many children re incontinent in the 3rd and 4th phases of the 

first sleep cycle 

- Genetics represent another cause in which around 70%of the families with an 

enuretic child, have at least one enuretic family member  

- Organic causes are only involved in a proportion of 1-5% urinary tract infections, 

urinary tract obstructions, lumbosacral disorders affecting the innervation of the bladder ( 

myelomeningocele, spina bifida) diabetes, as well as chronic fecal retention.  

- Psychological factors are also mentioned in some cases, such as stress generating 

events like moving to a new home, new school or family conflicts.  

Treatment: medication prescribte by the doctor; anty depressive (Imipramine), Oxybutynin. 

The role of nursing in the care of children with enuresis 
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- Physical exercises to interrupt the micturition act before its initiation and during its 

development, starting with a count up to the number 10 and reaching 3 minutes of 

interruption 

- Bladder emtying at 3 hours in those children with bladder-ureteral reflux and 

antibiotic prophilaxis 

- Exercises for the development of the abdominal muscles  

Recommendations  

- Will urinate systematically the night before bed  

- Will change the bed and wet clothes 

- Will not drink any liquids 2 hours before bedtime  

- Will be encouraged by the family for the progress made  

- Self-confidence will be increased  

- Will be removed from ‚stress’ environment  

Conclusion:  it was found that solving this condition (if not organic) can most often be done 

through education, collaboration with the patient and the rest of the team (psychiatrist, GP, 

kindergarden nurse, school teacher) and an appropriate treatment. 

 

PARTICULARITĂȚI DE ÎNGRIJIRE A PACIENȚILOR CU TUBERCULOZĂ 

PULMONARĂ 

PARTICULARS FOR THE CARE OF PATIENTS WITH LUNG TUBERCULOSIS 

 

Dan Dănuța-Adina-Mariana  

Cobuz Alexandra Carmen  

Hrenovschi Emilia-Gabriela  

Școala Postliceală ,,Henri Coandă” Gherla 

  

Tuberculoza reprezintă o gravă problemă de sănătate publică, afectând populația la 

vârsta maximei activități economice, condiționând evoluția bolii și rezultatul final. Factorul 

cel mai important care cauzează aceste incidențe atât de mari este cel economico-social. Cu 

aceste incidențe țara noastră se situează printre țările cele mai afectate de flagelul infecției 

cu bacilul Koch .  

Tuberculoza este o boală infecto-contagioasă larg răspândită mai ales în țările 

africane, dar o întâlnim în toate continentele globale. Tuberculoza este o boală infecto-
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contagioasă provocată de bacilul Koch (Mycobacterium Tuberculosis,având ca de obicei o 

evoluție cronică. 

Poate fi : primară primo-infecție tuberculoasă, tuberculoza secundară sau ftizia. 

- Tuberculoza primară este prima etapă in evoluția tuberculozei, infecția este întotdeauna 

exogenă .  

- Tuberculoza secundară sau ftizia este o tuberculoză de suprainfecție, debutul este lent 

caracteristic prin apariția leziunilor nodulare , apicale sau infiltrate precoce .  

Epidemiologia tuberculozei extrarespiratorii este o problemă mondială datorită numărului 

crescut al infectării cu bacilul Koch .  

Descoperirea cazurilor de tuberculză pulmonară presupune recunoașterea în multitudinea 

manifestărilor clinice și paraclinice a bolilor respiratorii. 

În România se practică pentru tratamentul tuberculozei D.O.T.S.T. Tratamentul etiologic este 

indispensabil. 

După efectul lor terapeutic se împart în trei categorii : 

❖ Majore : Isoniazidă, Rimfampicină, Streptomicină , Etambutolul 

❖ Minore : Acidul praaminosalicilic (PAS) , Canamicina, Etionamida 

❖ De rezervă: Cicloserina, Tiocarlidul, Viomicina 

Rolul asistentului medical în îngrijirea pacientului cu tuberculoza pulmonară 

 Asistentul medical are un rol important.Administrează la indicația medicului cu strictețe 

tratamentul pacienților, ajută și învață bolnavul metode de prevenire și răspândire 

epidemiologică a bolii , organizează cursuri de igienă continuă în spital . 

 

Tuberculosis is a serious public health problem, affecting the population at the age 

of maximum economic activity, conditioning the evolution of the disease and the end result. 

The most important factor that causes these high incidences is the economic and social one. 

With these incidences, our country is among the countries most affected by the scourge of 

Koch bacillus infection. 

Tuberculosis is an infectious-contagious disease widespread especially in African 

countries, but we find it in all global continents. Tuberculosis is an infectious-contagious 

disease caused by the Koch bacillus (Mycobacterium Tuberculosis), usually having a chronic 

evolution. 

Tuberculosis can be: -primary  tuberculosis infection and  secondary tuberculosis  or 

phthisis. 
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- Primary tuberculosis is the first stage in the evolution of tuberculosis, the infection is 

always exogenous.  

- Secondary tuberculosis or phthisis is a superinfection tuberculosis, the onset is slow 

characteristic by the appearance of nodular, apical or early infiltrated lesions. 

           The epidemiology of extrarespiratory tuberculosis is a global problem due to the 

increasing number of Koch bacillus infections. 

        The discovery of cases of pulmonary tuberculosis involves the recognition in the 

multitude of clinical and paraclinical manifestations of respiratory diseases 

         In Romania it is practiced for the treatment of tuberculosis DOTST. 

The etiological treatment is indispensable . 

According to their therapeutic effect, they are divided into three categories: 

Major: Isoniazid, Rimfampicin, Streptomycin, Ethambutol 

Minor: Praaminosalicylic acid (PAS), Canamycin, Ethionamide 

Reserve: Cycloserine, Thiocarlid, Viomycin 

The role of the nurse in the care of the patient with pulmonary tuberculosis 

             The nurse has an important role. Administer the treatment of patients at the doctor's 

instruction strictly, helps and teaches  the patient methods of prevention and epidemiological 

spread of the disease, organizes continuous hygiene co urses in the hospital. 

 

ÎNGRIJIREA PACIENTULUI CU BRONHOPNEUMOPATIE OBSTRUCTIVĂ 

(BPOC) 

CARE OF THE PATIENT WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE 

BRONHOPNEUMOPATHY (COPD) 

 

Socaci Oana Georgiana  

Cobuz Alexandra Carmen 

Hrenovschi Emilia- Gabriela 

Școala Postliceală ” Henri Coandă” Gherla 

 

 Bronhopneumopatia cronică obstructivă reprezintă tulburarea ventilaţiei pulmonară 

datorită obstrucţiei cronice a căilor respiratorii. Principala cauză a bronşitei cronice si a 

emfizemului pulmonar este considerata a fi in primul rând a fi fumatul.   

Tabloul clinic al pacientului cu BPOC care cuprinde şi bronşita cronocă şi emfizemul are 

următoarele manifestării: dispnee, tuse cu expectoraţie, wheezing, hipoxemie şi hipercapnie, 
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transpiraţii, febră. Investigaţiile clinice cuprinde următoarele: semne și simptome, istoricul 

bolii, antecedente personale fiziologice și antecedente heredo-colaterale (familiale), mediul 

de viață și de muncă, examenul fizic al aparatelor și sistemelor.  

Investigaţiile paraclinice cuprinde următoarele: bronhoscopie, tomografie computerizată, 

EKG-ul, radiografia toracică şi spirometria. Diagnosticul diferenţial se va face cu câteva 

bolii pulmonare cronice: astmul, artrita, cancerul pulmonar, cancerul colorectal, 

osteoporoza, boli cardiovasculare ischemice, fibroza chistică, etc. 

Tratamentul în BPOC este:  

a) profilactic: combaterea fumatului, poluării, infecţiilor respiratorii, al recidivelor sezoniere 

cu antibiotice,vaccinul antigripal anual, antipneumococică şi polivalent care reduce 

severitatea evoluţiei şi mortalitatea BPOC cu 50%.  

b) igieno-dietetic:se recomandă un regim de viaţă ordonat, cu respectarea orelor de somn şi 

veghe, evitarea eforturilor fizice şi psihice, odihnă activă, dar şi un psihic echilibrat.  

c) medicamentos:  

- oxigenoterapie prelungită   

- mucolitice: bromhexin (Bisolvon, Bromhexin 3/zi oral sau aerosoli), acetilcisteină;  

- antibiotice pentru infecţia bronşică: ampicilină 2 g/zi p.o., i.m., tetraciclină 2 g/zi p.o., 

asocieri (Ampicilină + Gentamicină i.m., i.v.) după antibiogramă în infecţii severe, Biseptol 

2 x 2 tb./zi în infecţii uşoare;  

- combaterea spasmului bronşic: Eufilin (3 x 100 mg/zi), Miofilin i.v. (1-2 f/zi), 

simpaticomimetice în aerosoli 3-4 puf./zi (Alupent, Salbutamol, Fenoterol, etc.), Corticoizi: 

Hemisuccinat de hidrocortizon 100-200 mg/zi i.v. în urgenţe, Prednison oral 40-60 mg/zi cu 

scădere treptată, câteva săpămâni, în formele severe.  

d) chirurgical: bulectomia sau transplantul pulmonar trebuie recomandate.  

Evoluţia BPOC-ului depinde de factorii etilogici care au generat-o. Repetabilitatea, 

masivitatea lor in mediul de muncă sau in condiţiile habituale au o importanţă mare .  

Principala complicaţie a BPOC  o constituie infecţia căilor respiratorie, agravarea ei este 

anunţată de insomnie, agitaţie psihomotorie şi accentuarea dispneei. Prognosticul este unul 

sever, iar speranţa de viaţă minima.Supraveţuirea medie după depistarea sa este de peste 6 

ani, iar dupa prima decompensare de aproximativ 5 ani. 

 

 Chronic obstructive pulmonary disease is a disorder of pulmonary ventilation due to 

chronic airway obstruction. The main cause of chronic bronchitis and pulmonary 

emphysema is considered to be primarily smoking. 
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The clinical picture of the patient with COPD, which also includes chronic bronchitis and 

emphysema, has the following manifestations: dyspnea, cough with sputum, wheezing, 

hypoxemia and hypercapnia, sweating, fever. Clinical investigations include the following: 

signs and symptoms, history of the disease, personal physiological history and heredo-

collateral (family) history, living and working environment, physical examination of devices 

and systems. 

Paraclinical investigations include the following: bronchoscopy, computed tomography, 

EKG, chest radiography and spirometry. The differential diagnosis will be made with several 

chronic lung diseases: asthma, arthritis, lung cancer, colorectal cancer, osteoporosis, 

ischemic cardiovascular disease, cystic fibrosis, etc. COPD treatment is: 

a) prophylactic: combating smoking, pollution, respiratory infections, seasonal 

recurrences with 

antibiotics, the annual influenza vaccine. 

b) hygienic-dietary: an orderly lifestyle is recommended, respecting the hours of sleep 

and 

wakefulness, avoiding physical and mental efforts, active rest, but also a balanced psyche 

 c) medicines: 

prolonged oxygen therapy mucolytics: bromhexin (Bisolvon, Bromhexin 3 / day oral or 

aerosols), acetylcysteine; antibiotics for bronchial infection: ampicillin 2 g / day p.o., i.m., 

tetracycline 2 g / day p.o., combinations (Ampicillin + Gentamicin i.m., i.v.) after 

antibiogram in severe infections, Biseptol 2 x 2 tb./day in mild infections; - combating 

bronchial spasm: Eufilin (3 x 100 mg / day), Myofilin i.v. (1-2 f / day), sympathomimetics 

in aerosols 3-4 puffs./day (Alupent, Salbutamol, Phenoterol, etc.), Corticosteroids: 

Hydrocortisone hemisuccinate 100-200 mg / day i.v. In emergencies, oral Prednisone 40-60 

mg / day with gradual decrease, for several weeks, in severe forms. 

d) surgical: bulectomy or lung transplantation should be recommended. 

The evolution of COPD depends on the ethylological factors that generated it. Their 

repeatability, their massiveness in the work environment or in the usual conditions are of 

great importance. 

The main complication of COPD is respiratory infection, the aggravation is announced by 

insomnia, psychomotor agitation and exacerbation of dyspnea. The prognosis is severe, and 

life expectancy is minimal. The average survival after detection is over 6 years, and after the 

first decompensation of about 5 years. 
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ȊNGRIJIREA PACIENŢILOR ONCOLOGICI ȊN STADII TERMINALE 

CARE OF CANCER PATIENTS IN TERMINAL STAGES 

 

Ilieș Raluca Florina  

Niculăescu Carmen 

                  Școala Postliceală ”Henri Coandă” Cluj-Napoca 

 

 Sarcina cea mai grea a asistentei medicale este ȋngrijirea bolnavilor muribunzi. 

Ȋngrijirea acestora trebuie efectuată cu aceeaşi conştiinciozitate ca ȋngrijirea oricărui bolnav 

vindecabil, deşi asistenta ştie că eforturile pe care le depune se risipesc prin pierderea vieţii 

pe care ȋmpreună cu grupul medical ȋncearcă să o salveze. 

 Ȋndeplinirea conştiincioasă şi perseverentă a sarcinilor de ȋngrijire reclamă ȋn aceste 

condiţii o forţă morală deosebită din partea asistentei care rămȃne lȃngă bolnav pȃnă ȋn 

ultimele clipe ale vieţii sale. 

 Ȋngrijirea bolnavilor ȋn stadiile terminale are scopul de a răspunde nevoilor speciale 

ale acestora. Primul obiectiv al ȋngrijirii bolnavilor ȋn stadii terminale este tratamentul 

dureros, pentru care ȋn prezent există suficiente şi foarte eficace posibilităţi , astfel li se 

administrează diferite preparate medicamentoase: Mialgin sau Morfina I.v. Celelalte semne 

şi simptome ale bolii cum sunt greţurile, vărsăturile, constipaţia sau diareea, infecţiile, 

astenia, anorexia, hemoragiile etc , beneficiază şi ele de tratamente simptomatice. 

 Cele mai frecvente boli care ajung ȋn faza ireversibilă sunt: fibrozele pulmonare, 

insuficienţa pulmonară; insuficienţa cardiacă, miocardiopatiile; cirozele hepatice; 

glomerulonefritele cronice, sindromul nefrotic, insuficienţa renală cronică; boala Parkinson, 

scleroza ȋn plăci, demenţele; cancerul pulmonar, cancerul gastric, cancerul hepatic, 

limfoamele, etc. 

 Tratamentele care se fac ȋn fazele terminale trebuie adaptate ȋn primul rȃnd dorinţelor 

bolnavului căutȃnd alinarea suferinţelor sale şi nu vindecarea miraculoasă. Renunţarea la 

tratamentele curative clasice nu trebuie ȋnţeleasă ca o abandonare  a bolnavului, care are ȋncă 

nevoie de un sprijin social, existenţial şi spiritual. Ȋn nici un caz bolnavul nu va fi părăsit pe 

motivul că oricum va muri. Asistenta are obligaţia de a lupta pentru viaţa bolnavului pȃnă ȋn 

ultimul moment. 

 Există 6 puncte importante ȋn comunicarea cu pacientul aflat ȋn stare terminală: 

– a vorbi cu sinceritate şi onestitate 

– a fi capabil să vorbeşti despre moarte 



Bune practici în implementarea competențelor specifice domeniului sănătate şi asistenţă 

pedagogică în practica profesională 

 

141  

– a da veştile proaste ȋntr-o manieră sensibilă 

– a asculta pacientul 

– a ȋncuraja pacientul să pună ȋntrebări 

– a fi sensibil la momentul cȃnd pacientul este pregătit să vorbească despre moarte 

 Ȋngrijirea bolnavilor ȋn stadiile terminale se poate face ȋn instituţii special organizate 

sau la domiciliu , ȋn familie, acolo unde există dorinţă şi posibilităţi cu sprijin permanent al 

medicului, al asistentelor medicale, al prietenilor, grupurilor de sprijin sau al bisericii. 

 Ȋn timpurilor noastre nu trebuie să uităm că există şi dreptul de a muri ȋn demnitate, 

astfel bolnavul muribund trebuie ȋnţeles ȋn nevoile sale esenţiale şi spirituale, pentru a fi 

ajutat să sfȃrşească fără suferinţă şi ȋmpăcat cu propria viaţă. Desigur, decesul unui pacient 

tulbură mersul vieţii, dar nu-l opreşte, de aceea munca asistentei medicale trebuie dusă mai 

departe ȋn interesul omenirii. 

 

 The most difficult task of healthcare is caring for the dying. Their care must be 

performed with the same conscientiousness as the care of any curable patient, although the 

nurse knows that her efforts are wasted by losing the life she and the medical group are trying 

to save. 

 Care of cancer patients in terminal stages 

The conscientious and persevering fulfillment of the care tasks demands in these conditions 

a special moral force from the nurse who remains near the patient until the last moments of 

his life. 

The care of patients in the terminal stages aims to meet their special needs. The first objective 

of the care of the terminally ill patients is the painful treatment, for which at present there 

are sufficient and very effective possibilities, thus they are administered different medicinal 

preparations: Mialgin or Morphine I.v. The other signs and symptoms of the disease such as 

nausea, vomiting, constipation or diarrhea, infections, asthenia, anorexia, bleeding, etc., also 

benefit from symptomatic treatments. 

 The most common diseases that reach the irreversible phase are: pulmonary fibrosis, 

pulmonary insufficiency; heart failure, cardiomyopathy; liver cirrhosis; chronic 

glonerulonephritis, nephrotic syndrome, chronic renal failure; Parkinson's disease, multiple 

sclerosis, dementia; lung cancer, gastric cancer, liver cancer, lymphomas, etc. 

 The treatments that are done in the terminal phases must be adapted first of all to the 

wishes of the patient, seeking to alleviate his sufferings and not the miraculous healing. The 

renunciation of classical curative treatments should not be understood as an abandonment of 
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the patient, who still needs social, existential and spiritual support. In no case will the patient 

be left on the grounds that he will die anyway. The nurse has the obligation to fight for the 

patient's life until the last moment. 

There are 6 important points in communicating with the terminally ill patient: 

    • speak sincerely and honestly 

    • be able to talk about death 

    • to give bad news in a sensitive manner 

    • listen to the patient 

    • encourage the patient to ask questions 

    • be sensitive when the patient is ready to talk about death 

 The care of the patients in the terminal stages can be done in specially organized 

institutions or at home, in the family, where there is a desire and possibilities with permanent 

support of the doctor, nurses, friends, support groups or the church. 

In our times we must not forget that there is also the right to die in dignity, so the dying 

patient must be understood in his essential and spiritual needs, in order to be helped to end 

without suffering and at peace with his own life. Of course, the death of a patient disturbs 

the course of life, but it does not stop it, so the work of the nurse must be carried forward in 

the interest of mankind. 

 

ROLUL ASISTENTULUI MEDICAL IN PREVENIREA ESCARELOR 

NURSES” ROLE IN MANAGEMENT AND PREVENTION OF PRESURE 

ULCERS 

 

Grosan Adriana Gabriela 

Indreica Mirela 

Roman Suzana 

Poduț Andrei 

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Cluj-Napoca 

 

 Escarele sunt leziuni ale egumentelor interpuse intre două planuri dure (pat si os). 

Ele pot apărea în câteva ore, până la câteva zile.Formarea lor este variabilă,depinzând de 

factori de risc, de toleranța pielii la presiune îndelungată. 

Factorii favorizanți locali sunt: umezeala(transpirații abundente, incontinența de urină și 

fecale), menținerea bolnavului în aceeși poziție, neregularități ale lenjeriei de corp și de pat. 
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Prevenirea escarelor de decubit se pot realiza printr-o îngrijire și supraveghere conștiincioasă 

a bolnavului. 

Măsuri de prevenire: 

-schimbrea poziției pacientului la interval de 2-3 ore 

-asigurarea confortului și menținerea pacientului într-o stare de igienă perfectă( spălarea 

zilnică cu apă și săpun, uscarea și pudrarea  cu talc a regiunii predispusă escarelor), 

schimbarea imediată a lenjeriei umede 

- folosirea materialelor complementare pentru prevenirea escarelor colaci de cauciuc, saltele 

antiescare) 

- alimentația și hidratarea echilibrată (o alimentație bogată în proteine pentru a favoriza 

cicatrizarea, hidraatarea cu un necesar de lichide de 1500-2000 ml/24h 

- favorizarea  circulației și vascularizației în zonele comprimate. 

Cea mai importantă condiție pentru a preveni apariția escarelor este mobilizarea pacientului. 

 

 Presure ulcers or bedsores, ar lesions of the skin which is interrposed betwen two 

hard planes (e.g. the skin between the bed and the bone). They can occur in a few hours or 

up to a few days.Bedsores formation depends on risk factors and skin tolerance to long-term 

pressure.  

The local favoring factors are: 

-moisture (heavy sweating, urinary and fecal incontinence) 

-the patient lays in bed in the same position 

-wrinkles in underwear and bedding sheets 

Prevention of bedsores can dbe achieved trough careful care and supervision of the patient. 

The most common prevention measures are: 

a) Chaning the patient”s position every 2-3 hours 

b) Ensuring comfort and maintaining the patient in a state of perfect hygiene (avoiding 

wrinkles on underwear and bedding sheets, daily washing with soap and water, drying and 

using talc powder on the region prone to bedsores, immediate change of wet bedding sheets) 

c) Use of complementary materials to prevent betsore: (rubber coils, anti-scale mattress) 

d) Balanced nutrition and hydration; (a diet rich in protein to promote healing, hydration 

with a fluid requirement of 1500-2000 ml /24h 

e)Favoring cicatrition and vascularization in compressed areas. 

The most important measure in bedsore prevention is patient mobilization. 
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DEPRESIA 

DEPRESSION 

 

Nencu Adriana 

Școala Postliceală „Ocrotirea” Cluj-Napoca 

 

 Depresia este o tulburare afectivă caracterizată de cel puțin două săptămâni de 

dispoziție scăzută,  prezentă în majoritatea situațiilor, tristețe şi pierderea marcată a 

interesului sau a plăcerii de a desfășura aproape orice activitate, situație care începe să 

împiedice desfaşurarea normală a activităților zilnice.  

       Alte simptome sunt: insomnia sau hipersomnia, câştig sau pierdere semnificativă în 

greutate, sentimente de vinovăţie sau lipsă de valoare, oboseală, dificultăţi de concentrare şi 

de luare a deciziilor, griji extreme sau teamă în majoritatea timpului sau sentiment de panică 

repetat, agitaţie şi gânduri recurente legate de moarte, iritabilitate, tendinţă de retragere 

socială, gânduri suicidare. Denumită şi tulburarea depresivă, aceasta afectează modul în care 

te simți, gândești şi te comporți  şi poate duce la o varietate de probleme, atât emoționale, 

cât şi fizice.  

       Din păcate, în ultimii ani, depresia a devenit cea mai frecventă suferinţă mentală la nivel 

de comunitate, iar pandemia de Coronavirus şi autoizolarea au determinat şi o “pandemie a 

depresiei”, astfel că, conform unui sondaj efectuat de PwC, la nivel global, 36% dintre 

respondenţi au prezentat simptome ale depresiei şi anxietăţii. 

      Cauzele depresiei sunt multiple: modificări hormonale, dezechilibre chimice precum 

anemiile, cauze ereditare, dar cel mai frecvent este determinată de factori psihologici precum 

decesul unei persoane dragi, divorţ,  pierderea locului de munca, stresul, singuratatea, o 

copilărie traumatizantă, orice formă de abuz etc. Diagnosticul depresiei poate fi pus doar de 

medicul psihiatru, după ce  s-a eliminat posibilitatea unei boli somatice, şi se bazează în 

primul rând pe un interviu clinic cu pacientul, în care medicul adună informaţii despre starea 

psihică a pacientului, folosind teste psihologice şi chestionare, dar încearcă să afle şi 

eventualele antecedente heredocolaterale. 

 

 Depression is an affective disorder characterized by at least two weeks of low 

mood, present in most situations, sadness and marked loss of interest or pleasure in carrying 

out almost any activity, a situation that begins to prevent the normal conduct of daily 

activities. Other symptoms include: insomnia or hypersomnia, significant weight gain or 
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loss, feelings of guilt or worthlessness, fatigue, difficulty concentrating and making 

decisions, extreme worries or fear most of the time, or repeated feelings of panic, agitation, 

and thoughts recurrences related to death, irritability, tendency to social withdrawal, suicidal 

thoughts. Also called depressive disorder, it affects the way you feel, think and behave and 

can lead to a variety of problems, both emotional and physical. 

       Unfortunately, in recent years, depression has become the most common mental illness 

at the community level, and the Coronavirus pandemic and self-isolation have also led to a 

"depression pandemic," so according to a global PwC survey, 36% of respondents showed 

symptoms of depression and anxiety. 

        The causes of depression are multiple: hormonal changes, chemical imbalances such as 

anemia, hereditary causes, but most often it is caused by psychological factors such as the 

death of a loved one, divorce, job loss, stress, loneliness, a traumatic childhood, any form of 

abuse, etc. The diagnosis of depression can only be made by a psychiatrist, after the 

possibility of a somatic disease has been ruled out, and is based primarily on a clinical 

interview with the patient, in which the doctor gathers information about the patient's mental 

state, using psychological tests and questionnaires, and try to find out the pacient’case 

history. 

 

RECUPERAREA PACIENŢILOR POST-COVID PRIN OZONOTERAPIE 

(HEMOTERAPIE) 

THE POST-COVID RECOVERING OF THE PATIENTS USING THE OZONE 

THERAPY (HEMOTHERAPY) 

 

Groza Carolina 

Duluş Darius Ionuţ Alin 

Şcoala Postliceală „Henri Coandă” Oradea 

 

 Ozonoterapia este procedura prin care se administrează o anumită cantitate de ozon 

pentru a trata anumite afecţiuni şi pentru a stimula sistemul imunitar. Această procedură se 

poate face pe diferite căi: intravenos, intramuscular, intravaginal.  

 Pentru pacienţii care au avut un episod acut al bolii – COVID-19, acestă procedură 

se facempe cale intravenoasă.  

 Terapia cu ozon se aplică în funcţie de problemele pe care pacientul le are. Procedura 

poate consta în: inflirtaţii locale periarticulare şi intraarticulare, intramusculare, în punctele 
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dureroase, în punctele de acupunctură, rectale, vaginale şi autohemoterapie. Toate metodele 

de tratament au la bază protocoalele de lucru stabilite de Societatea de Ozonoterapie. 

 Pacienţilor POST-COVID le este recomandată autohemoterapia, deoarece prin 

această procedură organismul beneficiază de o stimulare imediată.  

 Principala procedură în ozonoterapie este autohemoterapia majoră care constă în 

ozonoficarea întregului sistem circulator sangvin. Procedura constă în prelevarea unei 

cantităţi de 50 pâna la 150 de mililitri de sânge care, ulterior, este amestecată cu aceeaşi 

cantitate de ozon medicinal care se reinjectează în corp, după o prealabilă pregătire psihică 

şi fizică a pacientului.  

 

 Ozone therapy is the procedure by which a certain amount of ozone is administered 

to treat certain conditions and to stimulate the immune system. For patients who have had 

an acute episode of the disease - COVID-19, this procedure is performed intravenously.  

Ozone therapy is applied according to the problems the patient has. The procedure may 

consist of: local periarticular and intraarticular, intramuscular, painful points, acupuncture 

points, rectal, vaginal and autohemotherapy. All treatment methods are based on the work 

protocols established by the Ozone Therapy Society. 

 POST-COVID patients are recommended autohemotherapy, because through this 

procedure the body benefits from an immediate stimulation. The main procedure in ozone 

therapy is the major autohemotherapy which consists in ozonating the entire circulatory 

system. The procedure consists in taking an amount of 50 to 150 milliliters of blood, which 

is then mixed with the same amount of medicinal ozone that is reinjected into the body, after 

a prior mental and physical preparation of the patient. 

 The procedure takes about 30 minutes if the patient's condition is stable and the 

venous access is easily performed. Studies have shown over time that ozone therapy has 

many benefits, when ozone is introduced into the body properly and in the right doses. 

Specialists from the National Institutes of Health mention some of  benefits: bactericidal, 

fungicidal and virustatic, the development of new red blood cells, activates and strengthens 

the immune system and ensures a better quality of sleep.  

In conclusion, ozone therapy is an excellent complementary therapeutic method, which does 

not exclude the conventional therapy of the treated condition, but it is used simultaneously 

with it, contributing synergistically to the increase of the common therapeutic effect. 
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TUMORA CEFALOPANCREATICĂ NEUROENDOCRINĂ 

NEUROENDOCRINE CEPHALOPANCREATIC TUMOR 

 

Nadia Monica Rus  

Anca – Daniela Abrudan  

Școala Postliceală ”Orotirea” Cluj-Napoca  

 

Este  o tumoră neuroendrocrină, apare la nivelul celulelor care produc hormoni din 

sistemul neuroendocrin care este alcătuit din celule endocrine producătoare de hormoni și 

celule nervoase.  Factorii implicați în mod direct în procesul de apariție și dezvoltare a bolii 

neoplazice pancreatice nu sunt cunoscuți. Au fost identificați o serie de factori de risc care 

pot favoriza apariția tumorilor maligne la nivel pancreatic:  

• diabetul zaharat , pancreatita cronică ,fumatul , alcoolul , infecția cu Helicobacter 

pylori, sedentarismul , obezitatea , factorul genetic, istoricul familial - persoanele ale căror 

rude de gradul I (părinți) au fost diagnosticate cu neoplasm pancreatic prezintă riscul de a 

dezolta tumora malignă pancreatică;  

Prognosticul bolnavilor cu tumoră malignă pancreatică este rezervat, cancerul 

pancreatic fiind una din cele mai agresive patologii neoplazice. Prognosticul acestei 

afecțiuni depinde foarte mult de următorii factori: momentul diagnosticării formațiunii 

tumorale (diagnosticarea unei tumori aflate în stadii avansate de evoluție se asociază unui 

prognostic rezervat); posibilitatea efectuării unei intervenții chirurgicale curative 

(imposibilitatea de a realiza o intervenție chirurgicală curativă se asociază unui prognostic 

sumbru); contraindicația efectuării tratamentului chirurgical (din cauza altor afecțiuni severe 

ale bolnavului precum boli cardiace grave, bolnavii cu hemofilie, bolnavii cu boli respiratorii 

cronice etc.) se asociază unui prognostic rezervat.  

Complicațiile  care pot apărea pe parcursul evoluției neoplasmului pancreatic, unele 

dintre ele accelerând progresul bolii spre exitus (deces):  

• diabetul zaharat, afecțiune metabolică care apare la aproximativ 25-50% dintre 

bolnavii cu neoplasm pancreatic;  

• pancreatita acută cu evoluție rapidă spre deces;  

• hemoragia digestivă superioară și/sau inferioară;  

• hemoragia intratumorală;  

• ascita, care este un semn clinic de extindere a procesului neoplazic cu invadarea 

cavității peritoneale;  
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• stenozele digestive cauzate de sindromul de compresiune existente la nivel 

duodenal;   

• necroza lipidică subcutanată, o afecțiune caracterizată prin apariția unor formațiuni 

nodulare în spațiul hipodermic, localizate cu predominanță la nivelul gambelor  

 

It is a neuroendocrine tumor, it occurs in the cells that produce hormones in the 

neuroendocrine system which is made up of hormone-producing endocrine cells and 

nerve  cells.  The factors directly involved in the onest and development of pancreatic 

neoplastic  desease are not known. A number of risk factors have been identified that may 

promote the appearance of malignant tumors in the pancreas:  

• Diabetes, chronic pancreatitis, smoking, alcohol, Helicobacter pylori infection, 

sedentary lifestyle, obesity, genetic factor, family history- people whose firest degree 

relatives ( parents) have been diagnosed with pancreatic cancer have the risk of developing 

pancreatic malignancy.  

The prognosis of patients with pancreatic malignant tumor is reserved , pancreatic 

cancer being one of the most aggressive neoplastic pathologies. The prognosis of this 

condition depends very much on the folowing factors:  the moment of diagnosis of the tumor 

formation (the diagnosis of a tumor in advanced stages of evolution is associated with a 

reserved prognosis); the possibility of performing a curative surgery (the impossibility to 

perform a curative surgery is associated with a bleak prognosis); the contraindication to 

performing surgical treatment (due to other severe diseases of the patient such as severe heart 

disease, patients with hemophilia, patients with chronic respiratory diseases etc.) is 

associated with a poor prognosis.   

Complications that may occur during the evolution of the pancreatic neoplasm, some 

of them accelerating the progression of the disease towards exitus (death):  

• diabetes mellitus, a metabolic disorder that occurs in approximately 25-50% of 

patients with pancreatic cancer; acute pancreatitis with rapid evolution to death; upper and 

or lower digestive hemorrhage; intratumoral hemorrhage  

• ascites, which is a clinical sign of extension of the neoplastic process with invasion 

of the peritoneal cavity  

• digestive stenoses caused by compression syndrome existing at the duodenal level  

• subcutaneous lipid necrosis, a condition characterized by the appearance of nodular 

formations in the hypodermic space, located predominantly in the legs.  
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