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Rezumat
În articol este descrisă succint necesitatea telemonitorizării pentru sanocreatologie, 
sunt examinate tipurile de telemonitorizare a funcţiilor organismului, precum şi unele 
echipamente de biomonitorizare a „parametrilor vitali” (frecvenţa contracţiilor cardiace, 
frecvenţa respiraţiei, presiunea arterială, temperatura corpului şi saturaţia sângelui cu 
oxigen). 
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Sanocreatologia, necesitatea ei în dezvoltarea telemonitorizării1. 
Odată cu dezvoltarea sanocreatologiei [31; 32; 33; 34; 35; 36], destinată de a forma 

şi menţine dirijat sănătatea, a devenit acută întrebarea privind înregistrarea periodică în 
dinamică a stării sănătăţii, adică este vorba de telemonitorizarea personală a ei. Aceasta 
este condiţionată de faptul, că odată cu progresul tehnico-ştiinţific şi tehnologic creşte 
numărul factorilor stresogeni, condiţiile de viaţă devin mai agresive cu consecinţe 
negative asupra sănătăţii, ceea ce presupune monitorizarea dinamică a funcţiilor 
organelor de importanţă vitală.

Cea mai simplă variantă de telemonitorizare a sănătăţii prezintă un autocontrol 
şi consultarea cu sanocreatologul prin Internet, care se poate realiza atât prin poşta 
electronică, cât şi în regim „on-line”. Telemonitorizarea sănătăţii dă posibilitate de a 
monitoriza continuu, pe o perioadă îndelungată de timp, starea sănătăţii persoanei. În 
acelaşi timp, aparatele medicale de măsurare a tensiunii arteriale, frecvenţei contracţiilor 
cardiace, electrocardiografele, spirografele, analizatoarele portative de determinare a 
glucozei, colesterolului, coagulometrul etc. se conectează la dispozitive personale de 
comunicare nu prea mari, care asigură transmiterea informaţiei pentru a fi prelucrată 
la panouri medicale specializate. În calitate de canal de transmitere cel mai des este 
utilizat sistemul celular sau „obişnuit” de comunicare telefonică. 
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Centrele contemporane de telemedicină la domiciliu sunt create şi funcţionează în 
special pe principiul profilat, adică sunt destinate pacienţilor care suferă de anumite 
grupe de boli – cardiovasculare, astm bronşic, diabet zaharat etc.

Telemonitorizarea stării sănătăţii include colectarea, prelucrarea datelor indicatorilor 
funcţionali (tensiunea arterială, frecvenţa contracţiilor cardiace, frecvenţa respiraţiei 
etc.) executate de sine stătător de subiect şi organizarea accesului la aceste date ale 
specialiştilor corespunzători.

Serviciu de informaţii a unor state, cu scopul de supraveghere secretă şi sub 
acoperire a stării sănătăţii colaboratorilor, utilizează sistemul de biomonitorizare la 
distanţă. Biomonitorizarea mobilă la distanţă se utilizează în scopul supravegherii 
pacienţilor, care suferă de maladii cronice, precum şi pentru controlul stării sănătăţii, 
de exemplu, operatorii staţiilor electrice atomice.

Direcţia promiţătoare de dezvoltare a sistemelor de telemonitorizare la distanţă 
este o integrare a senzorilor în haine, accesorii, telefoane mobile: vesta cu un set de 
biosenzori, care înregistrează diferite funcţii, iar informaţia, cu ajutorul GPRS, este 
transmisă în centrele medicale.

Pentru prima dată telemedicina a fost introdusă în practică în Norvegia. Franţa a 
fost ţara care a implementat al doilea proiect pentru marinari. Volumul cheltuielilor 
mondiale pentru telemedicină în a. 2016 conform datelor P&S Market Reserch 
a constituit aproximativ 18 mlrd $. SUA are cea mai dezvoltată piaţă privind  
consultaţiile telemedicale.

Monitorizarea clasică presupune prelevarea de la pacient a unor semnale biomedicale 
sau parametri fiziologici, pe un interval de timp de ordinul zilelor, descărcarea şi analiza 
acestora pe un sistem de calcul la sfârşitul perioadei de monitorizare (off-line) [18]. 
Utilitatea biomonitorizării rezultă din faptul, că identificând o perturbare funcţională 
chiar în momentul apariţiei sale, devine posibilă corecţia terapeutică imediată. 
Monitorizarea calitativă şi depistarea la timp a patologiilor sistemului cardiovascular 
poate preveni problemele sociale eventuale.

Telemedicina permite utilizarea metodelor de diagnosticare şi tratament, în 
timp real, fără necesitatea de deplasare a pacientului. Nu întâmplător, domeniile 
telemonitorizării, telediagnosticului au un ritm accelerat de dezvoltare cu impact 
major în medicină. Totodată, telemedicina furnizează la distanţă servicii medicale, 
poate contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor şi practicienilor, în special 
în cazurile provocărilor cu care se confruntă sistemele de sănătate (îmbătrânirea 
populaţiei, proliferarea maladiilor cronice, îngrijirea la domiciliu a persoanelor în 
vârstă, bolnavii izolaţi sau cei care se deplasează cu dificultate, demografia medicală, 
repartiţia teritorială inegală a serviciilor medicale etc.) [3]

Dat fiind faptul, că bolile cronice ale inimii şi ale sistemului respirator sunt cele mai 
frecvent întâlnite, pentru tratamentul cărora sunt alocate surse financiare destul de mari 
din resursele asigurărilor medicale, e-Health, inclusiv telemedicina şi m-Health, oferă 
oportunităţi importante, atât în tratamentul şi îngrijirea, cât şi creşterea economică. 
Se aşteaptă, ca doar piaţa de telemedicină va atinge valoarea de 45 miliarde de  
euro până în anul 2020 [4].

EHealth (e-sănătatea) al Comisiei Europene pentru perioada 2012 -2020 prevede un 
plan bine structurat care pune în centrul atenţiei abilitarea pacienţilor şi a personalului 
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medical, conectarea dispozitivelor, tehnologiilor şi investiţiilor în cercetare către 
medicina personalizată a viitorului. Acest lucru înseamnă furnizarea serviciilor de 
sănătate mai sigure, mai inteligente centrate pe pacient. Având în vedere creşterea rapidă 
a utilizării smartphone-urilor şi a tabletelor, planul de acţiune include, de asemenea, un 
accent special asupra sănătăţii mobile (mHealth) [4].

Speranţa de viaţă în Europa este în continuă creştere. Numărul persoanelor în vârstă 
trăind singure este în creştere datorită îmbătrânirii populaţiei europene: în 2030 37% din 
populaţia europeană va avea mai mult de 60 de ani, în timp ce persoanele mai în vârstă 
de 80 de ani, care reprezintă astăzi 3% din populaţia europeană, vor constitui 10% din 
populaţia anului 2050 (raport UE pe anul 2002). Acest fenomen demografic va antrena 
o creştere a problemelor legate de vârstă ca şi o scădere a numărului populaţiei active. 
Proiecţiile realizate estimează că până în anul 2025 aproximativ 20% din populaţie vor 
avea vârsta de peste 65 de ani, iar acestei prognoze se adaugă alte schimbări demografice 
care vor solicita şi mai mult aceste sisteme [7].

În această ordine de idei, vom menţiona, că cercetările efectuate pe parcursul a 
multor ani de către cercetătorii Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM 
relevă, prin dovezi convingătoare referitor la degradarea biologică prematură a speciei 
Homo sapiens, principalele cauze fiind modul de viaţă simpaticotonic, stresogen, 
schimbările bruşte ale condiţiilor de viaţă, formarea şi menţinerea spontană a sănătăţii 
omului, excluderea acţiunii legii selecţiei naturale în societatea umană ca forţă motrice 
a evoluţiei [31; 32; 33; 34; 35; 36].

Pentru Republica Moldova, bolile cardiovasculare reprezintă o problemă stringentă 
atât medicală, cât şi social-economică, întrucât acestea se plasează constant pe primul 
loc printre cauzele de deces ale populaţiei apte de muncă, deţinând circa 57,5 % din 
mortalitatea totală. Din informaţia prezentată de Centrul Sănătate Publică din mun. 
Chişinău, numărul celor decedaţi rămâne la un nivel înalt în perioada 2010-2015, iar 
mai mult de jumătate dintre persoanele care au decedat în ultimii zece ani, au suferit de 
boli cardiovasculare, astfel maladia se plasează pe locul întâi printre cauzele de deces 
ale populaţiei în Republica Moldova [10]. S-a stabilit, că peste 80% dintre copii de 
vârsta şcolară din Republica Moldova au fost diagnosticaţi cu dereglări funcţionale ale 
sistemului cardiovascular [2].

Totodată, informaţia prezentată de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii denotă, 
că maladiile cardiovasculare sunt principala cauză a deceselor în lume. În 2008 din 
cauza patologiilor sistemului cardiovascular au decedat 17,3 mln persoane. Aceasta în 
mare măsură se reflectă asupra ţărilor cu venituri medii şi mici, iar prognoza presupune 
că până în anul 2030 mortalitatea cauzată de maladiile cardiovasculare va atinge  
23,3 mln persoane [10; 26].

Morbiditatea şi mortalitatea prematură cauzată atât de patologiile cardiovasculare, 
cât şi de alte maladii cronice poate fi rezolvată datorită implementării teoriei şi metodelor 
sanocreatologiei – o ştiinţă nouă în biomedicină. Această speranţă se bazează pe faptul, 
că sanocreatologia, fiind condiţionată de vectorul dezvoltării ştiinţei contemporane şi 
necesităţile practice are ca scop prevenirea şi stoparea degradării morfofuncţionale 
precoce a societăţii contemporane, preîntâmpinarea morbidităţii diverselor maladii, 
precum şi de a crea şi menţine dirijat sănătatea în scopul sporirii longevităţii. 
Actualitatea acestei ştiinţe este determinată şi de faptul, că până în prezent persistă 
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tendinţa de creştere a morbidităţii maladiilor somatice, nervoase şi psihice, viciilor 
congenitale, morfologice şi fiziologice, deşi investiţiile în dezvoltarea medicinei sunt  
în continuă creştere [8].

Maladiile cardiovasculare pe drept sunt numite epidemia secolului XX şi XXI. În 
ultimii 20 de ani ele se plasează  printre cauzele principale ale deceselor la populaţia 
din ţările economic dezvoltate [29].

Morbiditatea înaltă a maladiilor cronice şi pronosticul lor alarmant au indicat o 
dezvoltare accelerată în domeniu sistemelor informaţionale şi biomedicale. Există o 
cerere crescândă pe piaţă pentru echipamente destinate monitorizării unor parametri 
vitali ca: frecvenţa cardiacă, tensiunea arterială, glicemia etc. Această necesitate se 
datorează unei incidenţe sporite a maladiilor sistemului cardiovascular şi respirator 
care cresc într-un ritm alarmant, ceea ce a determinat OMS de a lansa la nivel mondial 
un program privind prevenirea şi tratamentul corect al acestor maladii, prin elaborarea 
unor strategii menite să diminueze incidenţa acestor afecţiuni [5].

Afecţiunile cardiace şi necesitatea de operativitate în situaţii de urgenţă au 
determinat apariţia diverselor dispozitive pentru monitorizarea cardiacă la distanţă. 
Telecardiologia este menţionată ca un serviciu de mare importanţă. La nivel 
internaţional, telemonitorizarea reprezintă o metodă foarte răspândită, iar luate la 
un loc cu telecardiologia au ponderea de circa 50% din piaţa serviciilor de asistenţă 
medicală. Un avantaj important al telemedicinei îl constituie câştigul evident al 
timpului, ceea ce este vital pentru pacientul critic – 5 ore necesare pentru realizarea 
unei consultaţii la Bălţi faţă de 0,5 ore necesare în soluţionarea cazului prin intermediul 
tehnologiilor telemedicale, dar, în acelaşi timp, permite creşterea numărului de pacienţi 
consultaţi şi reduce efectul nefavorabil, istovitor al deplasărilor la specialişti, exclude 
deplasările neargumentate şi permite utilizarea transportului sanitar specializat anume  
în cazurile indicate [17]. 

Atât Uniunea Europeană, cât şi celelalte state economic dezvoltate au trecut de la 
etapa proiectelor şi realizărilor punctuale de telemedicină la proiecte de interes naţional, 
chiar continental. Pe plan internaţional, direcţia propusă în domeniul sănătăţii vizează o 
descentralizare a serviciilor medicale – migrarea serviciilor de la spital spre domiciliul 
personal. Acest fenomen prezintă avantaje atât pentru sistemul medical (reducerea 
dramatică a costurilor de spitalizare a acestor pacienţi), cât şi pentru pacienţi.

În cadrul acţiunilor prevăzute în Strategia Europa 2020 (Europe’s Digital Agenda) 
se găseşte „îngrijirea sustenabilă a sănătăţii şi furnizarea de sprijin bazat pe tehnologii 
de comunicare pentru o viaţă demnă şi autonomă”. Pentru atingerea acestor obiective 
este definită acţiunea-cheie nr. 13 care prevede „implementarea pe scară largă, până în 
2020, a serviciilor de telemedicină” [5]. Telemonitorizarea poate reprezenta o strategie 
eficientă de gestionare a sănătăţii, în special în cazul pacienţilor cu risc cardiac crescut. 
Datorită evoluţiei tehnologice a devenit posibil de a implementa metode şi procedee tot 
mai moderne de profilaxie şi tratare a maladiilor cronice, în rezultat la ce, speranţa de 
viaţă a persoanelor în vârstă sau a bolnavilor cronici a sporit. 

Parametrii care sunt clasificaţi ca „vitali” şi folosiţi pentru monitorizarea stării 
organismului sunt obligatorii de a fi monitorizaţi prezintă: măsurarea frecvenţei 
contracţiilor cardiace, frecvenţei respiraţiei, a presiunii arteriale, temperaturii corpului 
şi saturaţiei sângelui cu oxigen [22; 27].

Monitorizarea indicilor cardiaci poate avea loc în două moduri off-line sau on-line. 
Modul off-line presupune prelevarea de la pacient a unor semnale biomedicale sau a 
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unor parametri fiziologici, pe o anumită perioadă de timp în mediul spitalicesc sau 
la domiciliu (de ex. monitorizarea ECG Holter sau Holter TA), după care pacientul, 
se adresează medicului pentru descărcarea, analiza datelor şi ulterior stabilirea 
diagnosticului sau a programului de tratament. 

Sistemele de monitorizare on-line prelevează semnalele biomedicale sau parametrii 
fiziologici, stochează, transmit la distanţă, analizează automat într-un timp scurt datele 
prelevate şi pot transmite alarme în cazul în care valorile parametrilor monitorizaţi sunt în 
afara limitelor sanogene. De obicei pentru monitorizarea indicilor vitali ai pacienţilor în 
cadrul spitalelor necesită utilizarea unor metode non-invazive, unde senzorii sunt conectaţi 
la monitoare de pat. Această configuraţie este voluminoasă, masivă, iar pacientul fiind  
limitat în mişcări. 

Apariţia tehnologiilor WiFi şi Bluetooth au facilitat transmiterea informaţiei fără fir 
între pacient şi echipamentul de monitorizare [24]. Aceste sisteme permit ca pacientul 
monitorizat să se deplaseze liber la o anumită distanţă de la monitor. De exemplu, 
intervalul de transmitere cu ajutorul tehnologiei Bluetooth variază de la 10 metri (pentru 
versiunea 3.0) şi poate atinge 240 metri (versiunea 5.0).

Mobilitatea pacienţilor în afara spitalului poate fi sporită prin utilizarea unei reţele 
GSM sau Wi-Fi, care poate transmite datele prelevate la distanţe mai mari către staţia 
de monitorizare, pentru o analiză amplă a lor. A doua variantă, prezintă o reţea de 
noduri ce utilizează protocolul Bluetooth, care necesită consum mai mare de energie. 

2. Sisteme de telemonitorizare
Code Bluecare prezintă cel mai cunoscut sistem de telemonitorizare, este bazat pe 

reţele de senzori wireless, cu comunicare prin radio, dezvoltat la universitatea Harvard. 
Senzorii culeg datele de la pacient (saturaţia sângelui cu oxigen, semnalele ECG, EMG 
etc.) şi transmit, aceste informaţii prin reţele fără fir diferitelor dispozitive: PDA-uri, 
laptop-uri, PC etc.

Un alt sistem EPI-MEDICS (Enhanced Personal, Intelligentand Mobile System for 
Early Detection and Interpretation of Cardiological Syndromes), realizat de cercetători 
din Franţa. Ca scop a fost dezvoltarea unui dispozitiv pentru telemonitorizarea 
semnalului ECG numit PEM (Personal ECG Monitor) pentru detecţia diferitelor 
afecţiuni cardiologice. Dispozitivul PEM achiziţionează 3 canale ECG timp de 10 
secunde, reconstruieşte cele 12 derivaţii standard ale ECG, folosind un algoritm bazat 
pe reţele neuronale artificiale şi memorează valorile numerice ale semnalului ECG 
împreună cu datele personale ale pacientului pe un card de memorie al dispozitivului 
PEM [9; 20; 21]. Semnalul ECG este prelucrat, analizat, iar mai apoi în funcţie de 
rezultat se determină gradul de urgenţă. Dacă urgenţa are nivel major este transmisă 
automat către cel mai apropiat centru de urgenţă, în caz contrar aceasta fiind transmisă 
către un server web. Datele şi alarmele de la pacient sunt transmise spre serverele de 
telemonitorizare/centrele de urgenţă prin intermediul Bluetooth (către telefonul mobil) 
şi de acolo mai departe prin GSM/GPRS [20; 21].

Aerotel Medical Systems – unul dintre principalii producători mondiali de 
telemedicină şi soluţii avansate de monitorizare la distanţă a implementat sistemul 
HeartView care nu este altceva decât un electrocardiograf pe 12 derivaţii care 
transmite datele prin reţeaua de telefonie mobilă. Un dispozitiv uşor de utilizat, 
HeartView permite transmiterea datelor ECG spre staţia de recepţie care va pune  
un diagnostic rapid [11].
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În cadrul proiectului AMON (Advanced Care and Alert Portable Telemedical 
Monitor) realizat în Israel între anii 2001 – 2002 a fost elaborată o brăţară cu biosenzori 
pentru monitorizarea parametrilor vitali de tipul ritmului cardiac, semnalului ECG pe o 
derivată, presiunii arteriale, saturaţiei sângelui cu oxigen, apoi transmiterii datelor prin 
GSM/GPRS către centrul de monitorizare [1].

MobiHealth B.V. este o companie olandeză, care a fost fondată în 2007, are baza în 
proiectele MobiHealth şi HealthService24. În aceste proiecte, a fost elaborat un prototip 
pentru telemonitorizare mobilă, testat şi validat clinic în mai multe ţări europene. Scopul 
a fost de a dezvolta un sistem de telemonitorizare bazat pe senzori ataşaţi pacientului, 
care achiziţionează şi transmit date continuu către un centru de monitorizare. Senzorii 
ce formează reţeaua pot monitoriza unda ECG, saturaţia sângelui cu oxigen, EMG, 
respiraţia, răspunsul galvanic al pielii şi temperatura care, mai apoi, sunt transmise, 
folosind protocolul wireless Bluetooth, spre un PDA, iar mai departe către centrul de 
telemonitorizare [12].

În România telemonitorizarea reprezintă o tehnologie de interes medical pentru 
toate centrele şi o sferă în continuă dezvoltare. Proiectul TELEASIS (Sistem complex, 
pe suport NGN pentru teleasistenţă la domiciliu a persoanelor în vârstă) vizează atât 
aspectul medical al telemonitorizării, cât şi cel social, având drept scop obţinerea unor 
servicii personalizate pentru îngrijirea vârstnicului, reducerea cheltuielilor spitaliceşti 
şi o creştere a preponderenţei îngrijirii la domiciliu. Componenta hardware a sistemului 
constă din realizarea unui modul individualizat de teleasistenţă, ca interfaţă pentru 
dispozitive medicale sau senzori de mediu utilizaţi pentru telemonitorizare, interfaţă 
cu suportul de comunicaţii, internet, reţele fixe sau mobile, interfaţă pentru livrarea 
informaţiei către beneficiar pe suport PC sau PDA [25].

Sistemul MEDCARE este un sistem de monitorizare a activităţii cardiace, ce 
permite achiziţia şi transmiterea prin Internet a semnalelor ECG (12 derivaţii) şi analiza 
acestora în timp real. Semnale bioelectrice de la inimă sunt achiziţionate, comprimate, 
împachetate şi transmise către un server situat la centrul de telemonitorizare. Serverul 
asigură memorarea informaţiilor despre pacient în baza de date, stochează semnalele 
electrocardiografice şi retransmit semnalele recepţionate on-line de la unităţile de 
achiziţie sau pe cele anterior memorate. De asemenea, aplicaţia conţine instrumente de 
măsurare a amplitudinilor şi duratelor segmentelor ECG [18].

3.Monitorizarea cardiacă
La congresul al 14-lea ISHNE (Internaţional Society for Holter and Noninvasive 

Electrocardiology) o atenţie deosebită a fost acordată telemedicinei, care este o direcţie 
prioritară în dezvoltarea activităţii ISHNE. Totodată, la acest congres participanţii din 
Argentina, Germania, Franţa, Polonia, Statele Unite ale Americii au demonstrat rolul 
şi importanţa telemonitorizării în eficacitatea tratamentului pacienţilor cu dereglări ale 
ritmului cardiac şi cei care poartă dispozitive implantate [28].

Examinarea ECG este o procedură de diagnostic de bază pentru depistarea la 
pacienţi a bolilor de inimă sporadice, cum ar fi aritmia, ischemia, dar nu oferă un 
diagnostic cu precizie. Însă telemedicina rezolvă aceste probleme, deoarece permite 
monitorizarea cardiacă la distanţă, adică transmiterea informaţiilor despre pacient 
prin telefon sau internet, oferă consultaţie, diagnostic şi tratament de la specialişti, la 
distanţă în timp real. Astfel, telemedicina a pus bazele unor dispozitive inovative care 
permit monitorizarea cardiacă la distanţă.
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Monitorizarea cardiacă se referă în general la electrocardiografie continuă 
cu evaluarea stării pacienţilor în raport cu ritmul cardiac. Ritmul cardiac (pulsul) 
este un parametru fiziologic utilizat în studii, oferind indicaţii asupra funcţiei 
sistemului cardiovascular, se regăseşte în telemonitorizare, permite o evaluare 
rapidă a stării generale a pacientului, a tulburărilor de ritm cardiac, care pot fi uşor 
detectate, iar abaterile de la valorile normale înregistrate pot fi uşor clasificate în  
sanogene/disanogene.

Pentru monitorizarea cardiacă sunt folosite o serie de echipamente medicale.
Holter ECG este destinat înregistrării în mod continuu a ritmului inimii în timpul 

activităţilor de zi cu zi, de obicei pe o perioadă de până la 48 de ore. Monitorul Holter 
înregistrează în memoria sa ritmul inimii prin intermediul unor electrozi plasaţi pe 
pieptul pacientului. Electrozii sunt senzori mici cu folie adezivă conectaţi prin fire. 
Monitorizarea Holter ECG permite de a înregistra reacţia de răspuns a inimii la 
activitatea normală sau la folosirea anumitor medicamente. 

Dezavantajul acestui tip de monitorizare este, că pentru a analiza rezultatele este 
necesar de a reveni la cabinetul medical, iar datele prelevate vor fi analizate de un 
computer care va genera un raport. De asemenea, alt minus constă în faptul, că în cazuri 
de urgenţă acest echipament nu poate transmite nici o alarmă, astfel pacientul nu poate 
solicita ajutor în caz de pierdere a cunoştinţei. Asemenea echipamente posedă de la 3 
până la 12 canale care pot fi înregistrate timp de 12 - 48 ore, determina modificările 
segmentelor ST, QRS, totodată, efectuează analiza aritmiilor şi a fibrilaţiei atriale.

Monitor de pacient care mai este numit monitor de pat, reprezintă un dispozitiv 
multifuncţional, care poate monitoriza activitatea cardiacă. Aceste monitoare sunt 
folosite pe larg în spitale, de regulă, integrează mai mulţi parametri monitorizaţi. Ele 
pot funcţiona autonom 24 de ore în cazuri de necesitate datorită unui acumulator şi pot 
fi conectate la reţeaua LAN sau Wi-Fi de comunicare internă. Monitorizarea cardiacă 
poate avea loc pe mai multe canale concomitent, analiza segmentelor ECG, analiza 
aritmiei, determinarea ratei cardiace etc.

În funcţie de clasa de protecţie există monitoare care au protecţie împotriva 
aparatelor electrochirurgicale şi defibrilatoarelor. Acest tip de monitoare sunt dotate cu 
afişor digital care încep de la 15 cm şi ajung la 60 cm, iar greutatea 2kg – ceea ce face 
imposibilă sau limitată deplasarea pacientului.

Monitoare de pacient portabile pentru utilizarea la domiciliu reprezintă dispozitive 
portabile cu autonomie redusă care pot monitoriza activitatea cardiacă pe mai multe 
canale şi determină rata cardiacă. Există unele modele care posedă alarmă în cazul 
depăşirii parametrilor setaţi. Avantajul este în greutate redusă (în jur de 300 grame), 
volum redus, afişor digital. Dispozitivele pot fi alimentate de la reţea sau cu ajutorul 
unor acumulatoare reîncărcabile care au autonomie de la 2 până la 12 ore. De asemenea 
pot fi integrate mai multe module, care determină SpO2 sau temperatura corpului.

Dezavantajul acestor echipamente este costul destul de ridicat, dar şi imposibilitatea 
de a transmite o alarmă spre un centru de monitorizare datorită faptului, că majoritatea 
dispozitivelor din categoria dată nu posedă module specializate pentru transmisia 
datelor la distanţă.

În ultima perioadă se dezvoltă o nouă categorie de sisteme de monitorizare, 
smart-watch sau numite şi ceasurile inteligente. Aceste dispozitive au mai mult 
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caracter de informare prin determinarea ratei cardiace, SpO2, temperatura corpului, 
aceste date fiind stocate local. Aceste dispozitive au posibilităţi restrânse de analiză 
a datelor medicale fiind sensibile la interferenţe, zgomote şi artefacte astfel, erorile  
sunt destul de mari.

4. Monitorizarea hemodinamică
Hipertensiunea rămâne a fi principala cauză care provoacă invaliditate şi deces 

în ţările dezvoltate [23]. Din datele expuse de Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
răspândirea hipertensiunii printre persoanele cu vârstă mai mare de 65 ani constituie 
70% [15]. Conform prognozei, numărul bolnavilor vârstnici din lume care vor suferi de 
hipertensiune în anul 2025 va atinge cifra de 1,5 mlrd [19].

Hipertensiunea arterială (HTA) reprezintă o importantă cauză de morbiditate şi 
mortalitate. Este o patologie frecventă, în Europa una din 3 persoane fiind hipertensivă, 
iar printre populaţia de peste 60 de ani prevalenţa hipertensiunii fiind de peste 50% [6]. 
Ghidul NICE din 2011 recomandă efectuarea minimum a două înregistrări ale TA pe 
oră, în cursul zilei, diagnosticul de HTA putând fi pus numai dacă media valorilor a 
14 măsurători este peste valorile recomandate [16; 19]. Conform datelor NAHANES 
(National Health and Nutrition Examination Survey), hipertensiunea arterială (HTA) 
afectează până la 50 mln de populaţie în SUA şi este cel mai mare factor de risc pentru 
patologiile cardiovasculară şi cerebrovasculară [15]. Monitorizarea ambulatorie a 
tensiunii arteriale este o metodă utilă în evaluarea pacientului cu migrenă şi hipertensiune 
arterială, prezentând informaţii necesare pentru managementul corect al pacientului şi 
aprecierea riscului cardiovascular şi cerebrovascular [13].

Tensiunea arterială poate fi măsurată fie invaziv – printr-un ansamblu al unui 
traductor de presiune arterială, sau non invaziv cu o manşetă gonflabilă. Cele mai des 
folosite sunt de tip oscilometric, unde se utilizează un senzor de presiune electronic, 
iar în baza înregistrărilor oscilaţiilor va calcula tensiunea sistolică şi diastolică cu 
ajutorul unui algoritm. În cele mai multe cazuri, manşeta este umflată şi dezumflată 
cu ajutorul unei pompe acţionate electric şi al unei supape. Manşeta se aplică pe braţ 
sau pe încheietura mâini, de preferat aparatele cu manşetă pentru aplicarea pe braţ dat 
faptului, că diferenţele de nivel pot indica o valoare mai precisă. Cu ajutorul acestei 
metode putem determina starea hemodinamică a sistemului cardiovascular.

Hipertensiunea arterială este un factor de risc major pentru cazurile de atac de cord, 
insuficienţă cardiacă, totodată, este cauza bolilor renale cronice. Chiar şi o creştere 
moderată a valorilor tensiunii arteriale este asociată cu o speranţă de viaţă mai redusă. 

Holter tensiune arterială – reprezintă dispozitive portabile pentru monitorizare 
ambulatorie a tensiuni arteriale pe o anumită perioadă la intervale de timp prestabilite. 
Sunt folosite în instituţiile medicale pentru diagnosticarea hipertensiunii arteriale. 
Datele prelevate sunt stocate pe un card de memorie, care, apoi sunt analizate de 
un calculator pentru a stabili rezultatul. Dezavantajul este costul echipamentelor, 
softului, precum şi faptul, că în cazuri de hipertensiune pacientul nu poate fi avertizat  
sau solicita ajutor.

Majoritatea monitoarelor de pat măsoară tensiunea arterială la anumite intervale de 
timp. Valorile sunt memorate în memoria internă, astfel pot fi accesate până la 500 de 
măsurări ale tensiunii arteriale. Dezavantajul constă în limitarea mobilităţii pacientului 
şi gabaritele excesive.
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5. Monitorizarea respiraţiei
Respiraţia este funcţia prin care se asigură continuu şi adecvat aportul de oxigen 

din aerul atmosferic până la nivelul celulelor care îl utilizează şi circulaţia în sens 
invers a dioxidului de carbon produs de metabolismul celular. Inspiraţia este faza 
activă a respiraţiei, iar expiraţia este faza pasivă. Intrările şi ieşirile de aer din sistemul 
respirator prezintă ventilaţia pulmonară, care depinde de frecvenţa şi profunzimea  
mişcărilor respiratorii [30].

Actualmente, exista multe cercetări pentru a realiza sisteme de telemonitorizare 
medicală permiţând detectarea în mod automat a situaţiilor critice şi de a anunţa 
personalul medical.

Rata respiratorie se monitorizează printr-o curea traductor toracică (uneori şi una 
abdominală) sau prin extragerea datelor din semnalul ECG.

Capnografia implică măsurarea concentraţiei de CO2, denumită ETCO2 sau 
concentraţia de dioxid de carbon în aer inspirat şi expirat şi se folosesc frecvent în sălile 
de operaţie mai ales în maşinile de anestezie. 

Pulsoximetria constă în măsurarea procentului hemoglobinei din sânge 
saturat cu oxigen, denumită SpO2 şi măsurată prin iradierea cu lumină roşie şi  
infraroşie a ţesutului. 

Pulsoximetrul detectează modificările volumului plexului vascular subcutanat, 
care este format din componenta de pulsaţie, determinată de volumul de sânge arterial 
la fiecare contracţie a inimii şi o componentă continuă ce depinde de caracteristica 
sângelui venos şi arterial, oaselor, pielii etc. O zonă cutanată este supusă unei cantităţi 
de radiaţie infraroşie şi roşie de o anumită lungime de undă de obicei 940nm şi 650nm. 
Monitoarele de pat şi cele portabile sunt integrate cu pulsoximetrul care poate determina 
saturaţia cu oxigen a hemoglobinei fiind un indicator de bază [14]. 

Există echipamente portabile miniaturizate cu rol informativ, se plasează pe 
deget, poate determina SpO2 şi rata cardiacă. În cazul dispozitivelor medicale acest 
indice se include în toate dispozitivele de monitorizare fie în instituţia medicală  
sau ambulatoriu.

6. Monitorizarea temperaturii corpului uman
Temperatura corpului este unul din cei mai importanţi indicatori ai sănătăţii. 

Aceasta poate prezenta afecţiuni grave, precum infecţiile sau tumorile canceroase, dar 
şi schimbările hormonale. Temperatura corpului măsoară abilitatea corpului de a genera 
şi elimina căldura. Organismul uman păstrează temperatura corpului în anumite limite, 
declarate normale, şi nu este influenţat de temperatura din mediul înconjurător. Atunci 
când ne este foarte cald, vasele din piele se dilată pentru a transporta excesul de căldură 
la suprafaţa pielii. Când începem să transpirăm, şi pe măsură ce căldura este evaporată, 
temperatura corpului scade. O temperatură constantă la nivelul organismului este 
importantă pentru funcţionarea optimă a sistemelor vitale şi a proceselor fiziologice. 
Temperatura corpului uman este controlată şi reglată la o valoare care garantează 
homeostazia fiziologică, întrucât modificările temperaturii centrale pot determina 
tulburări ale funcţiilor vitale [30].

Deviaţii semnificative ca hipotermia sau hipertermia care persistă pe o perioadă 
de timp, prezintă factori de risc asupra vieţii. Hipertermia se instalează atunci când 
organismul produce sau absoarbe mai multă căldură, de regulă cauzată de expuneri 
prelungite la temperaturi ridicate (şoc termic sau stare febrilă), dacă temperatura se 
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află peste pragul de 40oC, reprezintă urgenţă medicală. Hipotermia se instalează, 
când temperatura corpului scade sub valori ce nu permit funcţionarea eficientă a 
metabolismului şi a organelor corpului.

Astfel, monitorizarea temperaturii corpului în caz de necesitate, dacă se ating sau 
se depăşesc anumite valori disanogene, pot genera alerte pentru a redresa situaţia.  
Este strict necesar de a monitoriza şi evalua timpul expunerii pacientului în anumite 
stări febrile [30].

Există echipamente care pot determina temperatura corpului ca: monitoarele de 
pat, monitoarele portabile, echipamente de anestezie, dispozitive smart-wearable 
etc. Majoritatea măsoară temperatura cu ajutorul unui traductor bazat pe termocuplu  
sau termorezistenţă.

Concluzii
1.Telemedicina este un sistem de monitorizare a stării organismului la distanţă, 

care permite pacienţilor să comunice rapid şi eficient cu medicul şi oferă oportunităţi 
superioare pentru sanocreatologie în comparaţie cu metodele medicinei clasice.

2. Majoritatea parametrilor vitali monitorizaţi în prezent în medicină sunt de tipul: 
ritm cardiac, saturaţia sângelui cu oxigen, presiunea arterială, care prezintă interes şi 
pentru sanocreatologie.

3. Sanocreatologia în asociere cu telemonitorizarea în dinamică a stării fiziologice 
a organismului prezintă calea principală în rezolvarea problemei sănătăţii şi 
preîntâmpinării degradării biologice precoce a organismului uman.
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