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ARTICOLE ORIGINALE

RECONSTRUCȚIA CHIRURGICALĂ EXPERIMENTALĂ A 
DEFECTELOR DIAFRAGMATICE PRIN UTILIZAREA GREFELOR 
BIOLOGICE DECELULARIZATE. REZULTATE PRELIMINARE.

PRELIMINARY RESULTS IN EVALUATION OF DECELLULAR 
BIOLOGICAL MATERIALS USED IN EXPERIMENTAL SURGICAL 
RECONSTRUCTION OF DIAPHRAGMATIC DEFECTS

Eremia Victor1, Babuci Stanislav3,4, Petrovici Vergil4, Negru Ion4, Nacu Viorel3, Cobzac Vitalie3

1 Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
2 Laboratorul Inginerii Tisulare și Culturi celulare
3 Laboratorul Infecții chirurgicale la copii
4 IMSP Institutul Mamei și al Copilului

Rezumat
În pofida unor avantaje ale materialelor sintetice în reconstrucția defectelor diafragmatice, sunt descrise mai multe complicații postoperatorii severe care 
impun necesitatea utilizării ca alternativă a materialelor de origine biologică.
Scopul studiului a fost evaluarea eficacității pericardului și peritoneului porcin comparativ cu peritoneul bovin în reconstrucția defectelor diafragmatice 
majore. 
Lotul de studiu include 6 porci cu greutatea de 10 kg, supuși intervenției chirurgicale sub anestezie generală și sacrificați peste 90 de zile de la operație 
conform cerințelor în vigoare, studiul fiind aprobat de Comisia de Bioetică. Animalele au fost supuse laparotomiei subcostale stângi cu reconstrucția 
defectului diafragmatic, creat chirurgical, cu grefe decelularizate de pericard porcin (lotul 1 - 2 animale) și peritoneu porcin (lotul 2 - 2 animale) și grefe de 
peritoneu bovin prezervat în formaldehidă (lotul 3 - 2 animale). 
Rezultatele. La a 90-a zi postoperator animalele din lotul 1 și 3 erau vii. Examenul radiologic efectuat la 15 zile postoperator a stabilit o configurație normală 
a neohemidiafragmului creat. La a 60-a zi postoperator, în lotul 1 a fost documentată eventrația neohemidiafragmului, pe când în lotul 3 configurația 
normală a neohemidiafragmului s-a păstrat. În lotul 2 la a 15-a zi postoperator a fost observată o eventrație neînsemnată a neohemidiafragmului. Ulterior, 
ambele animale ale acestui lot au decedat subit la a 54-a și a 60-a zi postoperator, la necropsie fiind determinată dehiscența grefei cu dezvoltarea herniei 
diafragmatice complicată prin strangulare.
Datele investigațiilor morfopatologice au pus în evidență diferite aspecte de regenerare și remodelare ale acestor materiale biologice.
Rezultatele prealabile ale acestui studiu experimental ne permit de a conchide că grefele decelularizate de pericard și peritoneu porcin, utilizate în 
reconstrucția chirurgicală a diafragmului, au o biorezistență redusă, care poate contribui la dezvoltarea unor complicații grave, comparativ cu grefele de 
peritoneu bovin prezervat în formaldehidă. Aceste date sugerează necesitatea unor studii suplimentare pe termen lung, care ar avea ca scop obținerea unor 
rezultate mai durabile.

Abstract
Despite some advantages of synthetic materials in the reconstruction of diaphragmatic defects, several severe postoperative complications are described, 
which require the use of biological materials as an alternative.
The purpose of the study was to evaluate the efficacy of porcine pericardium and peritoneum as compared to bovine peritoneum in the reconstruction of 
major diaphragmatic defects.
The study group included 6 pigs weighing 10 kg, subjected to surgery under general anesthesia and sacrificed 90 days after surgery according to the 
requirements in force. The study was approved by the Bioethics Committee. The animals were subjected to the left subcostal laparotomy with the 
reconstruction of surgically created diaphragmatic defect with decellularized porcine pericardial grafts (group 1 - 2 animals) and porcine peritoneal grafts 
(group 2 - 2 animals) as well as bovine peritoneal grafts preserved in formaldehyde (group 3 - 2 animals).
Results. On the 90th day after surgery, the animals in lots 1 and 3 were alive. The X-ray examination performed 15 days postoperatively determined a normal 
configuration of the created neo-hemidiaphragm. On the 60th day after surgery, the neo-hemidiaphragm eventration was found in lot 1, while in group 3 
the normal neo-hemidiaphragm configuration was preserved. In group 2 on the 15th postoperative day, an insignificant neo-hemidiaphragm eventration 
was observed. Subsequently, both animals in this group died suddenly on the 54th and 60th postoperative days. The necropsy determined graft dehiscence 
with the development of diaphragmatic hernia complicated by strangulation.
The morphopathological investigation data highlighted various aspects of regeneration and remodeling of the above mentioned biological materials.
The preliminary results of the experimental study allowed us to conclude that decellularized porcine pericardial and peritoneal grafts used in surgical 
reconstruction of the diaphragm have a low bioresistance which can contribute to the development of serious complications, compared to bovine peritoneal 
grafts preserved in formaldehyde. These data suggest the need for further long-term studies to achieve more sustainable outcomes.
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Diafragmul reprezintă un organ critic în susținerea vieții 
prin menținerea activității respiratorii normale și oferirea unei 
bariere între cavitățile toracică și abdominală, fiind considerat 
de unii autori ca al doilea cel mai important mușchi după inimă. 
Dezvoltarea anormală a diafragmului reprezintă o amenințare 
care pune viața în pericol [23,27]. 

În pofida progreselor semnificative obținute în terapia 
intensivă neonatală și noile modalități de tratament, majoritatea 
studiilor multicentrice indică o rată de supraviețuire de 
aproximativ 65% - 80%, acest indice fiind mult mai mic în 
formele bilaterale [4,19].

În cazurile unor defecte diafragmatice de dimensiuni majore 
mai mulți autori indică la utilizarea grefelor protetice, existând o 
controversă ce se referă la tipul de material: biologic sau sintetic, 
rezorbabil sau nerezorbabil, aceste calități influențând în mod 
direct rezultatele tratamentului. În acest scop, în literatura 
de specialitate au fost propuse mai multe tipuri de materiale 
biologice fără a fi identificat materialul ideal [26].

Scopul studiului a fost evaluarea comparativă a eficacității 
alogrefelor decelularizate de pericard și peritoneu porcin și a 
xenogrefelor de peritoneu bovin prezervate în formaldehidă 
în reconstrucția defectelor diafragmatice majore în model 
experimental.

Materiale și metode. Lotul de studiu include 6 porci de 
rasă Landrace cu vârsta de 4 săptămâni și greutatea de 9,8 -10,2 
kg, supuși intervenției chirurgicale sub anestezie generală și 
sacrificate peste 90 de zile de la operație conform cerințelor în 
vigoare, studiul fiind aprobat de Comisia de Etică în Cercetare. 
Animalele au fost supuse laparotomiei subcostale stângi cu 
modelarea chirurgicală a unui defect circular de 5 cm în 
diametru în hemidiafragmul stâng, ulterior acesta fiind închis 
cu grefe decelularizate de pericard porcin (lotul 1 - 2 animale) 
și peritoneu porcin (lotul 2 - 2 animale) și grefe de peritoneu 
bovin prezervat în formaldehidă (lotul 3 - 2 animale) (fig. 1).

  

Fig. 1. Aspectul macroscopic al modelării chirurgicale și plastia cu grefă biologică 
decelularizată a unui defect diafragmatic în experiment pe animale (explicații 
în text). A – aspectul intraoperator al defectului diafragmatic creat chirurgical; 
B – aspectul intraoperator al închiderii defectului diafragmatic cu grefă biologică; 
C – plaga postoperatorie suturată

Rezultate și discuții. La a 90-a zi postoperator animalele din 
lotul 1 și 3 erau vii, animalele lotului 2 au decedat la 54-a și a 60-a 
zi postoperator din cauza recurenței defectului diafragmatic 
complicată cu strangulare. 

Examenul radiologic, efectuat la 15 zile postoperator, în lotul 
1 și 3 a stabilit o configurație normală a neohemidiafragmului 
creat (A, C). În lotul 2 radiografia toracică a pus în evidență o 
poziție ascensionată a hemidiafragmului stâng (B) (fig. 2).

  

Fig. 2. Radiografie toracică a animalelor de laborator efectuată la 2 săptămâni 
postoperator: A – lotul 1, B – lotul 2, C – lotul 3 (explicații în text).

La a 60-a zi postoperator, în lotul 1 a fost documentată 
eventrația neohemidiafragmului, pe când în lotul 3 configurația 
normală a neohemidiafragmului s-a păstrat (fig. 3).

 
Fig. 3. Radiografie toracică a animalelor de laborator efectuată la 60 de zile 
postoperator: A – eventrația hemidiafragmului stâng (lotul 1); B – configurație 
normală a hemidiafragmului stâng (lotul 3)

La 90 de zile postoperator conform examenului radiologic 
observăm prezența eventrației hemidiafragmului stâng, fără 
progresare în lotul 1,  iar în lotul 2 s-a dezvoltat eventrație de 
dimensiuni majore a hemidiafragmului stâng (fig. 4).

 
Fig. 4. Radiografie toracică a animalelor de laborator efectuată la 3 luni 
postoperator: A – prezența eventrației hemidiafragmului stâng, fără progresare 
(lotul 1); B – dezvoltarea eventrației de dimensiuni majore a hemidiafragmului 
stâng (lotul 3)

Datele investigațiilor morfopatologice au pus în evidență 
diferite aspecte de regenerare și remodelare ale acestor materiale 
biologice.

În cadrul lotului 2 s-a detectat prezența persistenței defectului 
aplicat în lipsa grefei de implant, totuși la marginile defectului 
fiind prezente țesuturi neoformate, circumscrise de valul plăcii 
sau liniei de suprapunere. Elementul tisular neoformat relevând 
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o rețea vasculară bine conturată (fig. 5).

Fig. 5. Hemidiafrag cu defect persistent: 1 – zona fibro-musculară; 2 – frontiere de 
plagă; 3 – țesutul neoformat. Piesă anatomo-chirurgicală

La nivelul plăcii neoformate, de asemenea, în aria ei, se 
atestau prezența micilor granuloame cu celule polinucleare 
gigante (fig. 6). În zona peritoneală s-a atestat prezența ectaziilor 
vasculare limfatice, mai frecvent la limita sau în apropierea 
țesutului neoformat. Țesutul celulo-adipos fiind mai edemat (fig. 
7), musculatura păstrând un aspect compact fără particularități.

Fig. 6. Granuloame cu simplaste polinucleare gigantocelulare pe parcursul  plăcii 
conjunctiv-vasculare neoformate. x 200. Color. H-E

Fig. 7. Ectazie vasculară limfatică la nivelul peritoneal.  x 75. Color. H-E

Macroscopic în lotul I regiunea tendinoasă a 
hemidiafragmului supus reconstrucției cu pericard porcin 
decelularizat era subțire, transparentă și semitransparentă 
microgranulată sau în platouri spre zona prejoncțională 
albicioasă intransparentă. În segmentul adiacent s-au atestat 
joncțiuni fibro-musculare, aderențe cu prezența unei structuri 

sangvinolente (fig. 8).

Fig. 8.  Lotul 1. Aspect macroscopic al piesei anatomochirurgicale (suprafața 
peritoneală):
1 – zona cu aglomerări aderențiale la limită cu joncțiunea fibro-musculară; 2 – 
zona centrală fibroasă; 2a – zona fibroasă mult mai îngroșată; 3 – Joncțiunea 
fibro-musculară

Fig. 9. Țesut aderențial cu incluziuni de material corespunzător grefei decelularizate 
x150. Color. H-E

Fig. 10. Placa tendoniană cu abundență de țesut adipos. x150. Color. H-E

În probele din joncțiunea tendonian-musculară, lipsite de 
aspecte aderențiale, s-a relevat o structură la limita normei, 
totuși, fiind predominată de țesutul celulo-adipos, placa 
tendoniană adiacentă, de asemenea, comparativ cu cea centrală, 
fiind mai bogată în țesut celulo-adipos (fig. 9,10).

Pe diverse arii, în aria aderențelor, au fost atestate structuri 
angiomatoase, care s-au marcat ca noduli vasculari angiomatoși, 
inclusiv în aspect de polip angiomatos, cu vase varicoase 
secundare cu hemoragie recentă în stromă (fig. 11). Aspectele 
nodulare fibro-vasculare s-au atestat și în zona perifocală a 
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aderențelor. 

Fig. 11. Conglomerat de aderențe cu rețea vasculară varicoasă angiomatoasă. x 
200. Color. după Mason

În lotul 3 cu utilizarea grefei de implant – peritoneu bovin 
nedecelularizat. Piesa anatomo-chirurgicală a hemidiafragmului  
supus plastiei, comparativ cu hemidiafragmul din lotul 1, a fost 
cu mult  îngroșată. Suprafața peritoneală a fost cu un aspect 
catifelat mată-sidefie, zona tendoniană aspectual fiind divizată 
macroscopic incert în două părți inegale divizate printr-o punte 
fibro-musculară. Placa tendoniană a relevat o structură fibrilar-
fasciculară bine determinată, diferențiată cu o vascularizare 
corespunzătoare normei. Suprafața peritoneală a fost marcată 
printr-un strat de țesut conjunctiv neoformat mai îngroșat, 
deosebit de cel preexistent (fig. 12).

Fig. 12. Piesă anatomo-chirurgicală, suprafața peritoneală a hemidiafragmului: a, b 
– zonă tendoniană semitransparentă; c – platou fibro-muscular; d – zonă îngroșată 
intransparentă. x 150. Color. H-E

Examinarea probelor histologice din zonele fibro-
musculare au relevat o structură mai mult sau mai puțin cu 
particularități la limita normei. Segmentul tendonian adiacent, 
de asemenea, a relevat o structură  bine diferențiată, cu prezența 
microaderențelor la suprafață.

Deși herniile diafragmatice sunt malformații rar întâlnite 
în structura morbidității copilului [13,20], ele constituie unele 
din cele mai frecvente patologii chirurgicale ale diafragmului, 
reprezentând totodată o problemă gravă în chirurgia pediatrică, 
care creează o mortalitate apreciabilă de 46 – 90% [6,28,30] și 
circa 3% din mortalitatea neonatală. Aceste malformații grave 
dețin o incidență de 1 caz la 2300 – 4000 de nașteri [8].

Utilizarea materialelor biologice în repararea defectelor 
diafragmatice congenitale și dobândite se limitează la serii mici 
și rapoarte de caz [1]. Janes R.M. (1931) propunea utilizarea 
grefei autologe de fascia lata în tratamentul herniei diafragmatice 
posttraumatice, iar în 1968 a fost raportată utilizarea acestei 
grefe în tratamentul chirurgical al herniei hiatale prin abord 

transtoracic, această metodă rămânând actuală și în prezent 
[3], inclusiv în tratamentul herniei diafragmatice congenitale 
recurente [24]. Sunt raportate cazuri unice de utilizare a grefelor 
de dura mater umană, fascia lata și a peritoneului bovin în 
defectele diafragmatice [2,10,15,21].

Actualmente se depun eforturi considerabile în elaborarea 
unor modalități alternative de închidere, atât a defectelor 
diafragmatice congenitale, cât și a celor dobândite [7,22]. 
Progresele înregistrate în biologia celulelor stem și în ingineria 
tisulară au determinat crearea mai multor țesuturi bio-
inginerești, care pot fi încorporate în țesuturile-gazdă prin 
regenerarea țesuturilor naturale, având proprietatea de a crește 
odată cu pacientul [5,11]. Procesul de decelularizare permite 
eliminarea celulelor rezistente din țesuturile donatoare cu 
ajutorul unor tehnologii speciale, în așa mod obținându-se o 
matrice tridimensională extracelulară cu păstrarea arhitecturii 
și compoziției biochimice native, inclusiv cu menținerea 
rețelelor microvasculare, care pot fi recelularizate cu celule noi 
progenitoare sau compozite. Reducerea drastică a cantității 
de ADN, epuizarea celulară semnificativă cu păstrarea mai 
multor proprietăți ale țesutului tratat este un rezultat crucial 
în metodele de decelularizare, având ca scop  evitarea oricărei 
respingeri imune a grefei [14,23]. 

Țesutul pericardial a fost folosit de zeci de ani pentru 
construcția bioprotezei, în special pentru repararea leziunilor 
cardiace [16]. Pericardul provenit de la animale a fost testat 
pentru construirea bioprotezelor și au fost obținute rezultate 
bune prin utilizarea pericardului bovin și porcin [18]. 
Biomaterialele derivate din pericardul bovin au fost utilizate 
pe scară largă pentru o varietate de aplicații cardiovasculare, 
inclusiv pliante cu valvă cardiacă, închidere pericardică, 
conducte vasculare și plasturi pentru intervenții chirurgicale 
cardiovasculare și alte intervenții chirurgicale. Deși materialele 
pericardice tratate cu glutaraldehidă au obținut succese clinice, 
persistă riscul dezvoltării unor complicații care se datorează unei 
anumite combinații de degradare, calcificare sau suprainfecția 
țesutului [9].

Peritoneul porcin este un țesut adecvat pentru producerea 
membranelor, care va fi utilizat în regenerarea țesuturilor 
ghidate și regenerarea osoasă ghidată, deoarece structura constă 
în principal din colagen [17].

Colagenul a fost utilizat în mare măsură în producția de 
biomateriale și ca vehicul pentru biocompatibilitatea sa și 
răspunsul imunologic minim. Utilizarea acestei surse abundente, 
asociată procesării corespunzătoare a acestor țesuturi, poate 
reprezenta o sursă semnificativă de noi materiale, care pot fi 
utilizate în ingineria tisulară sau în tehnicile de regenerare [12].

Membrana derivată din colagenul porcin, implantată în 
țesutul subcutanat al șoarecilor, prezintă o integrare excelentă 
a țesuturilor, urmată de o vascularizare rapidă până la sfârșitul 
unei luni, când apare o biodegradare completă, cu o reacție 
discretă la un corp străin. Această degradare rapidă poate 
fi explicată prin faptul că această membrană are pori care 
favorizează degradarea acesteia, deoarece ele îmbunătățesc 
interacțiunea cu țesutul [25].

Concluzii
1. Grefele decelularizate crioprezervate de peritoneu porcin, 

utilizate în reconstrucția chirurgicală a defectelor diafragmatice, 
au o biorezistență redusă cu deteriorarea proprietăților 
mecanice după perioade scurte de timp, fapt ce determină 
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dezvoltarea unor complicații grave, comparativ cu grefele de 
peritoneu bovin prezervat în formaldehidă și pericard porcin 
decelularizat. 

2. Grefele decelularizate crioprezervate de pericard porcin par 
a avea proprietăți mecanice acceptabile și o biocompatibilitate 
tisulară superioară față de xenogrefele de peritoneu bovin.

3. Grefele de peritoneu bovin prezervat în formaldehidă 

după anumite perioade de timp sunt supuse biodegradării cu 
pierderea proprietăților biomecanice, totodată determinând 
dezvoltarea unui proces inflamator regional marcant.

4. Aceste date sugerează necesitatea unor studii suplimentare 
pe termen lung, care ar avea ca scop perfectarea metodelor 
de prelucrare a acestor materiale biologice și obținerea unor 
rezultate mai durabile.
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FISTULE INTESTINALE POSTOPERATORII – TACTICA 
CHIRURGICALĂ SAU CONSERVATIVĂ?

POSTOPERATIVE INTESTINAL FISTULAE – SURGICAL OR 
CONSERVATIVE TACTICS?

Vladimir Hotineanu, Valentin Bendelic, Alexandru Iliadi, Tudor Timiş, Lucian Palii
Catedra 2 Chirurgie, USMF „Nicolae Testemiţanu”

Rezumat
Studiul a urmărit scopul de a stabili particularitățile de conduită postoperatorie a pacienților cu filtule intestinale anastomotice apărute ca rezultat al 
rezecțiilor colorectale. Pacienții au fost divizați în 3 loturi în raport cu intervalul de apariție a fistulei. Tactica de tratament a fost apreciată individual, ținând 
cont de agresivitatea focarului septic, starea generală a pacientului, debitul fistular, complicațiile locale și generale. Tratamentul chirugical la pacienții 
diagnosticați cu fistule s-a aplicat în 23,2% cazuri. Au fost înregistrate 5 (10,7%) decese, preponderente în lotul de pacienți cu un interval scurt de apariție 
a fistulei.

Summary
This study followed the purpose of establishing the peculiarities of postoperatively behavior of the patients with intestinal anastomotic fistulae, appeared 
as a result of colorectal resections. According to the period of appearance of the fistula the patients were divided into three groups. The treatment tactic 
was determined individually, taking in consideration aggression of the septic focus, general condition of the patient, overflow of the fistula, local and 
general complications. Surgical treatment was applied to the patients diagnosed with fistula in 23,2% cases. There were registered 5 (10,7%) deceases, 
predominantly among the patients with a short period of the appearance of the fistula.

Introducere
Fistulele intestinale anastomotice, după intervențiile 

adresate sectoarelor colorectale pot conduce la complicații 
septico-purulente grave, constituind o cauză importantă a 
letalității postoperatorii. În diverse statistici incidența acestora 
variază între 2,2% - 51%, dar frecvența depinde în mare măsură 
de nivelul anastomozei, de condițiile realizării intervenției, de 
complicațiile asociate și concomitente. Nu în ultimul rând, 
este necesar de menționat că incidența acestor complicații este 
într-o strânsă corelare cu profesionalismul echipei chirurgicale, 
aportul anestetic și conduita în secția de terapie intensivă. 
Pentru anastomozele colorectale joase aceste complicații, după 
datele literaturii, atinge cifra de până la 19% cazuri, la pacienții 
cu anastomoze colo-colice până la 2% cazuri, ileo-colice până 
la 4% .

Fistula anastomotică ce se produce în zone limitate, 
adiacente unei regiuni de peritoneu prost inervat, decurge 
cu manifestări puțin informative, fără semne de iritare a 
peritoneului [1, 2]. Aceste forme se manifestă prin dereglări 
cardio-pulmonare greu corijabile, ce progresează pe fondalul 
unui abdomen relativ liniștit [3, 4]. Aceste semne clinice sunt 
consecințele declanșării unui lanț de schimbări patofiziologice 
inițiate de un focar purulent, pe fondalul fistulei anastomotice. 
Tabloul menționat este unul alarmant și necesită o atitudine 
de maximă prudență, deoarece semnalează prezența unor 
complicații postoperatorii septico-purulente grave, care și astăzi 
conduc la o letalitate de peste 50% [5, 7]. Aprecierea rapida a 

diagnosticului de dehiscență anastomotică reprezintă condiția 
motrica în perspectiva evolutivă. Întreprinderea măsurilor 
adecvate, la etapele inițiale, vor putea reduce sesizabil letalitatea 
postoperatorie. Dar ce se va prefera, relaparatomia imediată sau 
cura conservatorie? Acest semn de întrebare ne face inapreciați 
și astăzi. Când este timpul optimal al intervenției, volumul 
acesteia, și, desigur, indicațiile operatorii, generează dezbateri 
și viziuni contradictorii. Relaparatomia cât mai rapidă, cu 
montarea colostomei și sanarea cavității peritoneale, pare a fi 
soluția optimă în problema dată. Însă este necesar de a ține cont 
că intervenția recuperativă, ce se va întreprinde la următoarea 
etapă, poate fi dificilă și, de asemenea, cu risc avansat al 
complicațiilor postoperatorii severe, inclusiv şi al dehiscenţei 
anastomotice repetate.

Scopul lucrării 
Stabilirea particularităților diagnostico-curative individuale 

la pacienții cu fistule intestinale postoperatorii, apărute pe 
fondal de rezecții colorectale.

Material și metode 
Studiul nostru este realizat în clinica 2 chirurgie a USMF 

„Nicolae Testemiţanu”. În studiu au intrat pacienții cu fistule 
intestinale postoperatorii aflați în clinică din 2011 până în 2017. 
S-au analizat 56 de cazuri de fistule postoperatorii, printre care 
23 femei și 33 bărbați. Au predominat pacienții cu vârsta de 
60-70 ani, ce au constituit 42%. Pe prim plan printre motivele 
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rezecțiilor intestinale au servit neoplaziile colorectale – 41 
(73,21%) cazuri. Totodată, în ultimii ani a crescut semnificativ 
ponderea pacienților ce au necesitat rezecții intestinale pe 
fondal de diverticuloză colonică – 6 (10,71%) cazuri. În 
structura maladiilor ce au necesitat rezecții intestinale au fost 
2 cazuri de dolicosigmă cu volvulus parțial, 2 cazuri de rezecții 
în Boala Crohn și un caz de tumoră rectosigmoidă inflamatorie. 
Au fost fixate și 4 cazuri de fistulă anastomotică la pacienții 
colostomizați supuși intervenției reconstructive (ulterior toți 
operați pentru tumori colorectale) (Fig. 1).

Figura 1
 
Atenție deosebită în acest studiu s-a acordat divizării 

pacienților în 3 grupuri, în dependență de timpul apariției 
fistulei. În primul grup au intrat 5 (8,9%) pacienți cu un interval 
mai mic de 6 zile de apariție a fistulei, grupul doi l-au constituit 
38 (67,6%) pacienți cu un interval de 6-10 zile și grupul trei – 13 
(23,2%) pacienți cu un interval mai mare de 10 zile (Figura 2). 
Durata medie de apariție a fistulei a constituit 8,44 +/- 2,46 zile.

Figura 2. Divizarea pacienților după perioada apariției fistulei intestinale (n. 56). 

Diagnosticul de FA a fost apreciat clinic prin prezența 
eliminărilor intestinale pe tubul de siguranță intraabdominal, 
în baza examenului radiologic, examenului ultrasonor și CT. 
Desigur fistulografia a reprezentat metoda preferabilă de 
investigare, ce a permis de a trasa un program curativ optim 
și individual (Fig. 3). La pacienții cu un tablou radiologic de 
extravazare liberă intraperitoneală a substanței de contrast 
sunt riscuri majore de extindere a focarului septic. Acest semn 
imagistic în ansamblu cu clinica de peritonită locală a constituit 
un argument important pentru o eventuală relaparatomie de 
urgență.

Figura 3. Fistulografia. Caz clinic propriu. Fistula anastomotică după 
sigmorectoanastomoză.   F.O. N. 3217.

O atenție deosebită s-a axat către testele de laborator, ce au 
permis de a selecta pacienții cu riscul unor complicații septice. 
S-a constatat că la pacienții cu fistule intestinale apărute în scurt 
timp după intervenție este caracteristică leucocitoză, devierea 
formulei leucocitare spre stânga, VSH crescut. 

În studiul nostru pacienții ce au fost diagnosticați cu fistule 
intestinale cu un caracter evolutiv agresiv, cu tendință de 
extindere a procesului septic, au fost supuși relaparatomiei de 
urgență în primele 24 ore. Amânarea neargumentată a gestului 
chirurgical în aceste cazuri poate avea consecințe grave, cu un 
final tragic. În mod obligator toți acești bolnavi au fost supuși 
unei pregătiri preoperatorii într-un regim accelerat, în condiție 
de terapie intensivă, pentru obținerea indicilor minimi de 
operabilitate.

Rezultate
În baza studiului realizat s-a stabilit că, din 614 pacienți cu 

rezecții colonice, fistulele intestinale postoperatorii au fost fixate 
în 56 cazuri, ce a constituit 9,1%. În 13 (23,2%) cazuri s-a recurs 
la relaparatomie, ce a permis de a preîntâmpina riscul unei 
peritonite difuze și, respectiv, sepsisul abdominal. 

Toți pacienții primului grup au fost supuși relaparatomiei cu 
sanarea și drenarea focarului septic, demontarea anastomozei 
și, obligatoriu, aplicarea colostomei sau iliostomei terminale. 
În grupul doi 7 (18,42%) pacienți au necesitat relaparatomie cu 
scop de evitare a riscului complicațiilor septico-purulente severe. 
Volumul și tipul intervenției a fost similar aplicat la pacienții din 
primul lot. În grupul 3 numai un pacient diagnosticat cu FA a 
necesitat relaparatomie. Ca reper evolutiv a fost luat în calcul 
indexul de peritonită Mannheim (MPI) [6]; la toți pacienții 
operați acest scor a depășit cifra de 28 de unități. 

La pacienții lotului 2, în 28 (73,7%) de cazuri s-a evitat 
relaparatomia, focarul purulent fiind controlat adecvat printr-
un lavaj local zilnic. O astfel de abordare a problemei a fost 
posibil grație instalării preventive (în cadrul intervenției 
primare) a unui sistem de drenuri, ce au asigurat o evacuare 
liberă și efectivă  a  conținutului septico-purulent. (Fig 4, 5). 
Este important ca acest lot de pacienți să fie monitorizat în 
cadrul fistulografiilor repetate. Metoda de sanare locală este 
efectivă în situații când la fistulografie se constată că substanța 
de contrast, aplicată intraperitoneal, a fost bine delimitată, cu un 
areal strict paranastamotic. În 3 cazuri  pacienți acestui lot nu au 
necesitat un astfel de lavaj (au lipsit semne clinice și imagistice 
de focare septice). Pentru pacienții lotului 3 s-au practicat 
numai pansamente aseptice locale, tratamentul conservativ 
simptomatic, ce a fost suficient pentru preîntâmpinarea 
complicațiilor severe. 

Figura 4. Drenaj paranastomotic. Caz clinic propriu.  F.O. N. 2141
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Figura 5. Schema sistemului de drenaj paranastomotic.

Mortalitatea postoperatorie a constituit 10,7% (5) cazuri, au 
decedat pacienți de vârstă înaintată, cu patologii concomitente 
severe pe fondalul șocului septic. Situația cea mai dramatică a 
fost caracteristică la pacienții primului lot – 3 (60%) decedați. 
În lotul doi au fost înregistrate 2 (5,26%) decese. Pentru lotul 
3 evoluția a fost favorabilă, decese în acest grup nu au fost 
înregistrate.

 
Discuții
Tactica curativă la pacienții cu fistule intestinale 

anastomotice diferă semnificativ, în dependență de perioada 
apariției acesteia. In studiul nostru s-a constatat că evoluția și 
prognosticul este foarte alarmant, în deosebi la pacienții lotului 
I (perioada de apariție a fistulei mai mică de 6 zile). Durerile 
locale, semnele peritoneale pozitive, adiacente zonei fistulare, 
leucocitoza, devierea formulei leucocitare spre stânga, febra, 
sunt criteriile ce indică pericolul de extindere a procesului 
septic și argumentează tratamentul chirurgical de urgență. 
Preoperator, pentru stabilirea definitivă a tacticii curative, sunt 

binevenite TC și fistulografia, ce vor preciza evoluția procesului 
și extinderea acestuia. La pacienții lotului 2 (interval de 6-10 zile) 
riscul extinderii procesului septic se micșorează semnificativ, 
vor predomina procesele limitare ale focarului inflamator, cu 
micșorarea riscului declanșării peritonitei postoperatorii. La 
toți pacienții  preventiv a fost instalat un sistem de drenare activ, 
care, în caz de necesitate, cu ușurință se racorda la sistemul de 
lavaj activ al zonei paranastomotice. Grație acestui tip de drenare, 
relaparatomie au necesitat numai 18,4% din pacienții acestui lot. 
Fistulele ce apar după 10-12 zile de  regulă au o evoluție ușoară, 
fără semne de focare septice și pot fi evoluați în mod ambulator, 
sub evidența medicului de familie și chirurgului din policlinica 
pe locul de trai.

Concluzii
1. Pacienții cu fistule anastomotice apărute la un interval de 

timp ce nu depășește 5-6 zile necesită tratament chirurgical de 
urgență, cu drenarea și sanarea focarului septic și aplicarea ileo- 
sau colostomei.

2. La pacienții cu fistule anastomotice apărute după 6-7 zile, 
în caz de un focar septic limitat, confirmat la fistulografie, este 
preferabil lavajul permanent prin intermediul sistemului de 
drenuri aplicate paranastomotic. Această metodă a permis, la 
73,2% din pacienții lotului 2, de a evita relaparatomia. Letalitatea 
în acest lot a constituit 5,26%.

3. Indicații pentru relaparatomie la pacienții cu fistule 
anastomotice au servit semnele clinice de focar septic în 
progresie, confirmate la examenele de laborator, radiologic și 
CT. Creșterea leucocitozei, devierea formulei leucocitare spre 
formele tinere, apariția unei acumulări lichidiene în zonele 
adiacente anastomozei cu tendința de extindere, confirmate la 
fistulografie și, desigur, semnele peritoneale pozitive, sunt acele 
repere ce argumentează intervenția chirurgicală de urgență.
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CHOICE OF TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF ACUTE 
CHOLECYSTITIS AND ITS COMPLICATIONS

B.S. Zaporozhchenko, K.V. Kravets, V.N. Kachanov, Y. Hasan, I.V. Gomonyuk

Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine
Odessa Regional Clinical Medical Center

Acute cholecystitis takes second place in the incidence 
of urgent surgical diseases in hospitals in Ukraine. Despite a 
marked improvement in the treatment results, the mortality rate 
after emergency operations (9.4-37%) for acute cholecystitis, 
complicated by peritonitis, remains several times higher than 
that in routine surgical interventions. [1]

There is an increase in the number of elderly and senile 
patients who constitute the so-called risk group due to severe 
concomitant pathology [4, 6]. In these patients, the death rate 
from acute cholecystitis often reaches 27% [1, 2].

Until now, the most controversial issues in the treatment of 
acute cholecystitis are the correctness of the diagnosis and the 
timing of the surgical intervention with the determination of 
the type of operation.

Objective
To develop rational surgical tactics and evaluate the 

effectiveness of treatment of acute cholecystitis complicated 
by peritonitis in patients of different age groups, with different 
pathomorphological forms of acute cholecystitis.

Materials and methods
We analyzed the treatment of 120 patients aged 18 to 82 

years with various forms of acute cholecystitis from 2013 to 
2018. Duration of the disease ranged from 5 hours to 7 or more 
days. 22 (17.9%) patients were hospitalized within 6 hours from 
the onset of the disease. In 43 (36.1%) patients the prescription 
of the disease was 6-24 hours, and 48 (40.0%) patients were 
admitted to the surgical department in 24 hours after the 
development of acute cholecystitis.

Destructive forms of acute cholecystitis were noted in 
62 (51.6%) patients. Among the patients with destructive 
cholecystitis, diffuse peritonitis was diagnosed in 5 (3.4%) 
patients, local peritonitis and pericystic infiltrate in 23 (19%), 
and 3 (2.1%) patients had a pericystic abscess.

Acute cholecystitis was complicated by mechanical jaundice 
in 18 (15.1%) patients, which we tried to eliminate by using 
endoscopic instrumental methods at the very beginning of 
treatment.

66 (55%) patients were operated on in different time periods 
after admission to the surgical department. 4 (2.8%) of these 
were operated on as emergency, 63 (52.2%) urgently, and 54 
(45%) in a delayed period (Table 1).

Table 1
Types of surgical interventions and the term of their performance in acute 
cholecystitis

Type of surgery Emergency Urgent Delayed Total

Traditional cholecystectomy 
(TCE) 

2 16 5 23

Laparoscopic cholecystectomy 
(LCE), drainage of the 
abdominal cavity

4 38 41 83

Laparoscopic cholecystectomy  
with a lifting system (LLCE)

7 7 - 14

Total 13 61 46 120

The main type of surgery was a radical surgical intervention 
– laparoscopic cholecystectomy (LCE). However, in patients 
with increased operational risk, and contraindications to the use 
of carboxypeperitonium, lifting systems are used [5], in order to 
reduce the negative effect of carboxypeperitonium or use open 
mini-access in these patients.

 It should be noted that the use of laparoscopic surgical 
interventions, in some cases, was associated with certain 
technical difficulties [3, 4, 6]. When performing urgent LHE 
in 7 (5.9%) patients, because of pronounced infiltrative-
inflammatory changes in the cervical region of the gallbladder, 
a conversion was performed – cholecystectomy was performed 
through a transrectal mini-access.

The use of open cholecystectomy in this period in 16 (13%) 
patients was performed due to the presence of a firm infiltrate.

In the delayed period, laparoscopic cholecystectomy was 
performed in 3 (2.5%) patients in the conditions of pronounced 
cicatricial-adhesive process in the neck of the gallbladder, 
this required a change in the course of the operation and the 
performance of traditional cholecystectomy.

The choice of therapeutic tactics was determined by the 
pathomorphological form of acute cholecystitis, the presence of 
its complications and the degree of operational and anesthetic 
risk, taking into account the age of the patient and the timing 
of the disease [5]. There was no direct relationship between the 
patient's age and the severity of his physical condition.

Urgent operations in the next 2 to 3 days, the so-called 
"golden 72 hours" from the time of admission were performed 
in the absence of the effect of conservative therapy and the 
preservation of symptoms of intoxication and local peritoneal 
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phenomena in 61 (50.8%) patients. In the absence of peritoneal 
symptoms and signs of intoxication, conservative therapy was 
continued in patients with severe concomitant pathology.

Conservative therapy in patients with acute cholecystitis 
did not always contribute to the complete subsiding of the 
inflammatory process, and therefore surgical interventions had 
to be performed already against the background of aggravation 
of the general condition of patients. At the same time, the 
operation-anesthesia risk and the frequency of postoperative 
complications increase. This is especially true for elderly 
and senile patients, as well as individuals with concomitant 
pathology of the circulatory and respiratory systems, diabetes 
mellitus, functional reserves and compensatory capacities of 
whom are significantly reduced.

Patients with all forms of acute cholecystitis and low 
operation-anesthesia risk were given preference to active 
surgical tactics with daytime operations performed within the 
first two days of their admission to hospital 50 (41.6%). The 
only exception was patients with a firm pericystic infiltrate, 
conservative treatment of whom was enforced – 3 (19.5%) 
patients.

The analysis showed that early LCE in acute cholecystitis is 
less traumatic and as to complexity, it did not differ much from 
the planned operation. Even with a loose, incompletely formed 
infiltrate, it is usually possible to easily isolate the gallbladder 
and the elements of its neck.

There were more technical difficulties with the removal of 
the gallbladder in patients operated on in 2 to 3 weeks after 
the acute attack – 46 (38.3%), a firm infiltrate was found in 
the region of the gallbladder and hepatoduodenal ligament or 
pericystic abscess during surgery.

Complex conservative therapy was performed in patients 
with a massive and firm pericystic infiltrate revealed by 
ultrasound, as well as with high operation-anesthesia risk. When 
conservative therapy was ineffective, cholecystostomy was used 
in these patients to decompress and sanitize the gallbladder in 2 
(1.7%) patients as emergency surgical treatment.

Along with clinical and laboratory indices, special attention 
was paid to dynamic ultrasound control. Ultrasonic signs, 
indicative of the progression of inflammation, were:

 - deterioration of visualization of the external contour of 
the gallbladder and elements of the hepatoduodenal ligament;

 - increased zone of elevated echogenicity adjacent to the 
gallbladder;

 - appearance of zones with a lack of blood flow in the wall 
of the gallbladder;

 - presence of signs of occlusal cholecystitis.
Wide laparotomy in patients with initial high operation-

anesthesia risk contributes to the occurrence of such 
complications as acute cardiovascular insufficiency, pneumonia, 
hepatic insufficiency. Therefore, minimally invasive surgical 
interventions were widely used in acute cholecystitis. At the same 
time, cholecystectomy was performed from minilaparotomy 
access in 11 (8.9%) patients or using lifting systems in LCE in 14 
(11.6%), which excluded the negative influence of the strenuous 
pneumoperitoneum on the respiratory and circulatory system.

Cholecystectomy from minilaparotomy access or 
laparoscopic cholecystectomy should not be performed 
obligatory. In laparoscopic surgery, lengthening of the operation 
duration and the increased risk of possible complications may 
outweigh the benefits of this operation, also by increasing the 

duration of ALV and anesthesia.

Results
97 (80.8%) patients were operated on using laparoscopic 

techniques (Table 2).
In laparoscopic interventions intraoperative cholangiography 

was performed in 16 (13.3%) patients. Now it is possible to 
perform fluorescent cholangiography.

Table 2
Types of laparoscopic operations and complications

Type of surgery
Number of 

patients
Complications Mortality

LCE, drainage of the abdominal cavity 41 2 -

LLCE, drainage of the abdominal 
cavity 

14 - -

LCE, drainage of the common bile 
duct  and abdominal cavity 

9 1 1

Laparoscopic cholecystectomy 33 1 -

Total 97 4 1 (1.03%)
 

Comparative analysis of the incidence of postoperative 
complications and mortality, indicates the advantage of active 
surgical tactics with the use of minimally invasive surgical 
interventions for acute cholecystitis complicated by peritonitis. 
The main types of complications in 2 patients were inflammatory 
infiltration of the abdominal cavity and that of the subhepatic 
space in 1 patient that did not require reoperations. 1 (1.03%) 
patient died from progression against the background of severe 
cardiac pathology.

In 27 (23.9%) patients, "open" operations were performed 
(Table 3).

All patients underwent drainage of the abdominal cavity 
with one or more drains due to presence of peritonitis. 
Complications developed in 3 (2.6%) patients. 1 (0.9%) patient 
died from PE.

 
Table 3
Types of "open" surgery

Type of surgery Number Complications Mortality

LCE, drainage of the abdominal 
cavity 

8 1 -

LCE, drainage of the common bile 
duct and  abdominal cavity 

13 1 -

LCE with plasty of the common bile 
duct and drainage of the abdominal 
cavity 

2 - -

Total 23 2 -

Thus, the active tactics of treating patients with acute 
cholecystitis should be based on accurate information about 
the nature, prevalence of the inflammatory process, which 
must be obtained within the first 24 hours from the moment of 
hospitalization of the patient. Modern ultrasound methods make 
it possible to obtain sufficiently reliable objective information 
and to select an adequate therapeutic tactics in the majority of 
patients with acute cholecystitis and its complications.

The average duration of the preoperative period was 2.5 
days, the total duration of treatment with LCE was 4.5 days, and 
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the total duration of treatment with TCE was 10.8 days. These 
technologies and rational tactical approaches in the treatment of 
patients with acute cholecystitis improve the results of treatment 
and shorten the period of patients' stay in the surgical hospital.

Conclusions:
1. In early onset of development of acute cholecystitis, 

laparoscopic cholecystectomy is effective. The use of lifting 
systems for laparoscopic cholecystectomy is advisable in elderly 
and senile patients with concomitant diseases of the heart 

and lungs. In cases of acute cholecystitis, with a moderate 
pericystic process, and gangrenous cholecystitis, laparoscopic 
cholecystectomy is preferable. In case of technical difficulties 
identified during surgery, the conversion of laparoscopy into 
vertical transrectal minilaparotomy access is justified.

2. In acute destructive cholecystitis, complicated by 
pericystic abscess as well as in all forms of acute cholecystitis 
complicated by mechanical jaundice, which could not be 
resolved endoscopically in the preoperative period, the most 
rational is the traditional surgical intervention.
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ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЁННЫМ 
ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ С ПОЗИЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ 
МИНИИНВАЗИВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Шевченко В.Г., Запорожченко Б.С., Муравьёв П.Т., Шарапов И.В., Бондарец Д.А.
Одесский национальный медицинский университет
Одесский областной клинический медицинский центр

Актуальность
Неуклонный рост заболеваемости ХП и, как следствие, 

высокая инвалидизация, отсутствие стойкого эффекта от 
консервативного лечения и неудовлетворительные показате-
ли качества жизни в отдалённом послеоперационном пери-
оде обусловливают актуальность проблемы хирургического 
лечения, осложнённого ХП. В свою же очередь, огромное 
разнообразие оперативных пособий при лечении псевдо-
кистов (от миниинвазивных пункционно- дренирующих до 
обширных паренхимоуносящих и резекционных) обуслов-
ливает множество противоречивых мнений специалистов 
касательно индивидуализации и сроков их проведения в 
зависимости от этиологии, локализации, связи с протоко-
вой системой ПЖ, осложнений. Именно это и поддерживает 
дискутабельность проблемы лечения осложнённого хрони-
ческого панкреатита.

Целью работы было улучшить результаты комплексного 
лечения пациентов, страдающих осложнённым псевдоки-
стами поджелудочной железы путем применения миниинва-
зивных хирургических методов.

Материалы и методы
В основу настоящего исследования положен анализ ком-

плексного хирургического лечения 148 больных псевдоки-
стами ПЖ, как осложнения ХП, находившихся на лечении 
в хирургическом стационаре Одесского областного центра 
хирургии печени и поджелудочной железы с 2014 по 2018 г. 
с применением различных методов хирургической коррек-
ции их патологической симптоматики. Основную группу 
наблюдения – 75 больных (50,7%), составили больные, ко-
торым оперативное лечение проводилось с использованием 
миниинвазивных технологий (эндо- и лапароскопически). В 
контрольной группе оперативное лечение осуществлялось 
лапаротомным доступом и объединяло как дренирующие, 
так и резекционные методы хирургического лечения – 73 
больных (49,3%). Пациентов мужского пола было 77 (52,0%), 
женского – 71 (48,0%). 

Верификация диагноза осложнённого ХП осуществлялась 
на ос¬новании данных комплексного обследования, включа-
ю¬щего применение клинических, лабораторных (определя-
лись общеклинический и биохимический анализы крови,  
мочи, оценивался уровень онкомаркера СА 19-9, С-пептид, 

эндогенный инсулин, гликозилированный гемоглобин, им-
муноглобулин G, копрограмма, панкреатическая эластаза-1 
в кале) и инст¬рументальных методов (ультразвуковое ис-
следование (УЗИ), рентгенография, мультисрезовая спи-
ральная компьютерная томография (МСКТ) и селективная 
КТ-ангиография сосудистого русла панкреатобилиарной 
зоны с последующей 3D-размерной реконструкцией изобра-
жения, миниинвазивные лапароскопические (диагностиче-
ская лапароскопия) и УЗИ-контролируемые пункционные 
(пункционно-аспирационные биопсии с последующим бак-
териологическим, биохимическим и цитологическим иссле-
дованием полученного материала), стандартные методы эн-
доскопического исследования – ФЭГДС, ЭРХПГ).

Вид и объём оперативного вмешательства определялся 
состоянием протоковой системы ПЖ (наличие стриктур, 
расширений различной протяжённости), локализацией и 
размером псевдокистозных образований и их взаимоотно-
шением с главным панкреатическим протоком.  Всем боль-
ным на этапе предоперационной подготовки проводили 
интенсивную, патогенетически и симптоматически обосно-
ванную, терапию, направленную на снижение интенсивности 
болевого синдрома, купирование местных воспалительных 
процессов, имеющую преимущественно антицитокиновый, 
антиоксидантный и антиферментный характер. После мак-
симально возможного купирования проявлений обостре-
ния хронического панкреатита больным проводилось хи-
рургическое лечение.

Вид и объём оперативного вмешательства определялся 
состоянием протоковой системы ПЖ (наличие стриктур, 
расширений различной протяжённости), локализацией и 
размером псевдокистозных образований и их взаимоотно-
шением с главным панкреатическим протоком.  Всем боль-
ным на этапе предоперационной подготовки проводили 
интенсивную, патогенетически и симптоматически обосно-
ванную, терапию, направленную на снижение интенсивности 
болевого синдрома, купирование местных воспалительных 
процессов, имеющую преимущественно антицитокиновый, 
антиоксидантный и антиферментный характер. После мак-
симально возможного купирования проявлений обостре-
ния хронического панкреатита больным проводилось хи-
рургическое лечение. 

При кистах, изолированных от панкреатических про-
токов, с диаметром не менее 6 см, применяли пункционно- 
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дренирующие методы хирургического лечения (чрезкожные 
УЗИ- контролируемые и лапароскопически ассистируемые – 
22 (14,9%) и 4 (2,7%) соответственно), которые обеспечивали 
аспирацию содержимого, полноту которой контролировали 
с помощью УЗИ (Табл. 1). К наружному дренированию при-
бегали вынужденно, в случае нагноения кисты (n=48), кро-
вотечения в полость кисты (n=2), отсутствия доказанной 
связи кисты с протоковой системой, невозможности выпол-
нения более радикального метода оперативного вмешатель-
ства ввиду наличия технических сложностей  и тяжести со-
стояния больного. 

Таблица 1
Распределение больных в зависимости от объёма хирургического лечения

Оперативные вмешательства (n=148)

Миниинвазивные (ос-
новная группа) (n= 75)

Кол- во 
боль-

ных (%)

Лапаротомные (кон-
трольная группа) (n)= 73

Кол- во 
боль-

ных (%)

Чрезкожные пункционно- 
дренирующие

22 (14,9) Наружное дренирование 24 (16,2)

Лапароскопические пунк-
ционно- дренирующие

4 (2,7) Внутреннее дренирование:
- цистогастростомия
- цистодуоденостомия
- цистоеюностомия (по Ру) 
- панкреатикоеюностомия

18 (12,1)
1 (0,7)
6 (4,1)
9 (6,1)

Эндоскопические:
- транспапиллярные
- трансмуральные

4 (2,7)
9 (6,1)

Резекционные:
- Бернская операция
- Операция Фрея
- ПДР
- Дистальная резекция ПЖ

5 (3,4)
4 (2,7)
3 (2,0)
3 (2,0)

Лапароскопическая панкре-
атоцистогастростомия

36 (24,3)

В случае обнаружения псевдокисты ПЖ, связанной с 
ГПП, при интимном её прилежании к задней стенке желудка 
и стриктуры ГПП без его расширения применяли эндоско-
пические (трансмуральные и транспапиллярные) и лапаро-
скопические (лапароскопическая панкреатоцистогастросто-
мия) методы хирургической коррекции. Миниинвазивные 
трансмуральные внутренние дренирующие вмешательства 
в виде лапароскопической панкреатоцистогастростомии и 
эндоскопической трансмуральной (трансгастральной) панк-
реатоцистогастростомии выполнены у 36 (24,3%) и 9 (6,1%) 

больных соответственно. При наличии рубцовых стриктур 
ГПП транспапиллярное эндоскопическое стентирование 
выполнено 4 (2,7%) больным (Табл. 1).

Лапаротомные вмешательства в виде продольной панкре-
атикоеюностомии по Ру осуществлены у 9 пациентов (6,1%). 
В виде цистогастростомии у 18 (12,1%) пациентов, цистоею-
ностомии – у 6 (4,1%) пациентов и цистодуоденостомии у 1 
(0,7%) больного (Табл. 1). 

К резекционным паренхимоуносящим операциям при-
бегали, в основном, при вовлечении в рубцовый процесс 
магистральных структур, соседствующих с головкой ПЖ и 
необратимых изменениях в паренхиме железы в пределах 
1-2 анатомических отделов (в частности, в хвосте и теле).  
Бернский вариант операции Бегера выполнен у 5 (3,4%) 
больных, операция Фрея – у 4 (2,7%). Количество выполнен-
ных панкреатодуоденальных резекций с наложением дукто-
мукозного анастомоза по методике клиники, и дистальных 
резекций ПЖ распределилось поровну – по 3 (2,0%) паци-
ента. (Табл. 1).

Сравнение продолжительности отдельных этапов вы-
полнения, а также общей продолжительности дренирующих 
оперативных вмешательств, выполняемых с помощью раз-
личных технологий показало, что наибольшую длительность 
занимает этап дренирования тем или иным способом. Из 
групп сравнения заранее исключили больных, которым по 
показаниям выполнялась панкреатодуоденальная резекция, 
принимая во внимание тот факт, что основной этап опера-
ции был несоизмеримо длительнее такового при остальных 
оперативных вмешательствах. Данная процедура занимает 
42,4% общей продолжительности выполнения вмешатель-
ства при лапаротомном наружном дренировании, 42,7% 
при лапаротомном внутреннем дренировании, 34,1% - при 
миниинвазивном внутреннем и 33,0% при миниинвазивном 
наружном дренировании. Общая продолжительность опера-
тивного вмешательства была наименьшей при применении 
миниинвазивных методов дренирования. В этих условиях 
она была меньше таковой, зарегистрированной при лапаро-
томных операциях на 47,9% и 54,5% (наружное и внутреннее 
дренирование соответственно) (P<0,05).

Оценка показателей клинической эффективности при-
менения различных оперативных вмешательств по поводу 
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Рисунок 1. Показатели клинической эффективности проведенного оперативного лечения при отсутствии перифокального воспаления
Обозначения: по оси абсцисс: I – время появления перистальтики; II – продолжительность болевого синдрома; III – продолжительность пребывания в стационаре; 
IV – длительность нетрудоспособности; V – оценка косметического эффекта оперативного вмешательства. 
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псевдокистов ПЖ при отсутствии перифокального воспа-
ления показала, что в подгруппе пациентов с применением 
наружного миниинвазивного дренирования данный показа-
тель был на 33,3% (17,4 ± 1,9 сут.) (P<0,05), а у пациентов с 
применением внутреннего миниинвазивного дренирования 
– на 25,0% (19,6 ± 1,8 сут.) соответственно меньше такового 
в группе наружного лапаротомного (P<0,05). В то же время у 
пациентов с применением внутреннего лапаротомного дре-
нирования время появления перистальтической активности 
было большим на 11,1% (29,0 ± 2,1 сут.) (P>0,05) (Рис. 1).

Продолжительность пребывания в стационаре пациен-
тов после лапаротомного наружного дренирования на 9,7% 
(14,5 ± 1,9 сут.) превосходила таковую у пациентов после 
миниинвазивного наружного дренирования (P>0,05). Дли-
тельность пребывания в стационаре пациентов после вну-
треннего миниинвазивного дренирования и лапаротомного 
внутреннего дренирования были соответственно меньше 
(на 6,5% (12,3 ± 1,7 сут.)) и больше (на 5,7% (12,5 ± 1,8 сут.)) 
в сравнении с показателями в группе пациентов с наружным 
лапаротомным дренированием (P>0,05) (Рис. 1).

Продолжительность периода нетрудоспособности у па-
циентов после наружного миниинвазивного дренирования, 
а также пациентов после миниинвазивного внутреннего дре-
нирования были меньшими на 7,2% (25,3 ± 1,7 сут.) и на 3,6% 
(26,3 ± 1,7 сут.) соответственно, чем таковая у больных по-
сле лапаротомного наружного дренирования (P>0,05) (Рис. 
1). При этом у пациентов после лапаротомного внутреннего 
дренирования, длительность пребывания в стационаре была 
большей, чем при лапаротомном наружном дренировании 
на 13,2% (30,9 ± 1,8 сут.) (P>0,05), и данный показатель досто-
верно превосходил таковой у пациентов с миниинвазивным 
наружным дренированием (P<0,05) (Рис. 1). Применение 
наркотических анальгетиков в течение первых послеопера-
ционных суток было осуществлено у 17 из 19 пациентов с 
традиционным лапаротомным наружным дренированием 
(89,5%), в то время как при применении внутреннего лапа-
ротомного дренирования – у 23 из 24 пациентов (95,8%). При 
этом в подгруппах с применением миниинвазивных вну-
треннего и наружного дренирования данные анальгетики 
применяли соответственно у 2 (7,4 %) и у 1 (5,5) % пациентов 
(P<0,05). С третьих суток в группах с миниинвазивным ле-

чением наркотические анальгетики не назначались (P<0,05), 
в то время как в группах с наружным и внутренним лапаро-
томным дренированием получали соответственно 7 (36,8%) 
и 11 (45,8%) пациентов. 

Оценка показателей клинической эффективности при-
менения различных оперативных вмешательств по поводу 
псевдокисты ПЖ при наличии перифокального воспаления 
показала, что у пациентов с воспалительной инфильтрацией 
окружающих псевдокисту тканей, которым применяли ми-
ниинвазивное дренирование, период с момента завершения 
операции до появлении перистальтики был на 11,2% (30,1 
± 2,1 сут.) меньшим, чем у пациентов с лапаротомным дре-
нированием (P>0,05) (Рис. 2). Также достоверно большим в 
сравнении с пациентами, которым выполняли дренирова-
ние миниинвазивными способами, был период пребывания 
пациентов в стационаре при применении лапаротомного 
дренирования (на 25,8% (17,7 ± 1,7 сут.)) (P<0,05) (Рис. 2). 
Длительность периода нетруспособности пациентов с при-
менением лапаротомного дренирования была достоверно 
большей в сравнении с аналогичным показателем в группе 
с миниинвазивным дренированием на 53,0% (41,2 ± 1,6 сут.) 
(Рис. 2).

У пациентов, которым осуществляли дренирование 
полости псевдокисты в условиях наличия воспаления, су-
щественных адгезивных изменений тканей, в первые по-
слеоперационные сутки наркотические анальгетики были 
назначены в 93,3% случаев (28 больных) после лапаротом-
ных и в 23,3 % случаев (7 больных) – после миниинвазивных. 
На вторые послеоперационные сутки наркотические аналь-
гетики в группе с лапаротомным дренированием получало 
19 больных (63,3 %).

В процессе выполнения хирургического вмешательства 
осложнения возникли у 2 пациентов с применением тради-
ционного наружного лапаротомного дренирования (8,3%). У 
одного пациента развилось кровотечение в полость кисты, 
у другого пациента имело место формирование наружного 
панкреатического свища. Интраоперационные осложнения 
у пациентов с применением внутреннего лапаротомного 
дренирования отмечены также в 2 случаях (4,1%). У одного 
пациента произошла травма стенки тонкой кишки и у вто-
рого развилось кровотечение в процессе осуществления ад-
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Рисунок 2. Показатели клинической эффективности проведенного оперативного лечения при отсутствии перифокального воспаления (обозначения те же, что на 
рис.1)
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гезиолизиса. В послеоперационном периоде у 2 (4,1%) паци-
ентов, которым были выполнены операции лапаротомного 
внутреннего дренирования, отмечено развитие частичной 
несостоятельности цистодигестивного анастомоза. У паци-
ентов с применением миниинвазивного внутреннего дрени-
рования как интраоперационно, так и в послеоперационном 
периоде развития осложнений не наблюдалось.

Эффект от проведенного оперативного вмешательства в 
отдалённом послеоперационном периоде оценивали с помо-
щью руссифицированной версии опросника MOS-SF-36. В 
соответствии с указанными критериями хороший результат 
лечения в группе с лапаротомными хирургическими вмеша-
тельствами был отмечен у 10 пациентов (15,6%), в то время 
как при миниинвазивных – у 52 больных (82,5%) (P<0,05). 
При этом неудовлетворительные результаты лечения заре-
гистрированы в 15 случаях при лапаротомных хирургиче-
ских вмешательствах (23,4%) и у 2 больных при применении 
миниинвазивных методов дренирования (3,2%) (P<0,05). 
Следует также заметить, что при проведении лапаротомных 

вмешательств неудовлетворительные результаты преимуще-
ственно отмечались в группе пациентов, которым осущест-
вляли внутреннее дренирование – 8 из 15 пациентов (58,3%), 
в то время как при миниинвазивных вмешательствах неу-
довлетворительные результаты в одинаковой степени реги-
стрировались у пациентов с внутренним и наружным дре-
нированием.

Таким образом, предложенный и внедрённый в клиниче-
скую практику диагностический и лечебный алгоритм с при-
менением миниинвазивных хирургических методов лечения 
псевдокистов поджелудочной железы (пункционных, пунк-
ционно- дренирующих и лапароскопически ассистируемых) 
прогностически обеспечивает хорошие результаты лечения 
в отдалённом периоде в 84,1% случаев и удовлетворительные 
результаты в 12,7% случаев (наружное и внутреннее дрени-
рование соответственно) при отсутствии послеоперацион-
ной летальности и потенциально жизненно опасных ослож-
нений, сохраняя при этом качество жизни оперированных 
больных на достаточно высоком уровне (P<0,05).
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SUPRAVEGHEREA CLINICĂ, IMAGISTICĂ ȘI ENDOSCOPICĂ 
A PACIENȚILOR CU CIROZĂ HEPATICĂ OPERAȚI PENTRU 
HIPERTENSIUNE PORTALĂ

CLINICAL, IMAGING AND ENDOSCOPIC SURVEY ON PATIENTS 
WITH LIVER CIRRHOSIS OPERATED FOR PORTAL HYPERTENSION

Cazacov Vladimir 

Catedra 2 Chirurgie, USMF “Nicolae Testemiţanu”

Rezumat
Studiul nostru evaluează rezultatele intervențiilor medico-chirurgicale efectuate unui lot de 102 bolnavi cu ciroză hepatică asociată cu hipertensiune 
portală. Este prezentat modelul de management terapeutic (depistare, informare, tratament) al complicațiilor survenite tardiv postintervenție chirurgicală 
și apreciată influența acestuia asupra evoluției bolii și calității vieții.

Summary
This study evaluates the results of the medico-surgical interventions conducted on a batch of 102 patients suffering from liver cirrhosis associated with 
portal hypertension. It is presented an approach to therapeutic management (screening, information gathering and treatment) of late complications 
occurred postoperative and also appreciates their influence over the disease progression and the quality of life.

Introducere 
Hipertensiunea portală (HTP) este cea mai comună 

complicație a cirozei hepatice,  privită ca un eveniment 
major care poate precipita complicații ce amenință viața, spre 
exemplu hemoragii digestive, tromboze de vena portă, ascită, 
encefalopatie, îndeosebi la pacienții hepatici decompensați în 
prezența altor comorbidități semnificative (1, 5, 12). Se cunoaște 
faptul că strategia terapeutică adresată acestei categorii de 
bolnavi este complexă și multimodală (medicală, endoscopică 
și chirurgicală electivă  „clasică”  sau „laparoscopică”). Pe 
baza studiilor publicate, se cunoaște că conduita terapeutică, 
indiferent de modalitatea la care ne-am referi, se hotărăște în 
funcție de numeroși factori: statutul pacientului; caracterul de 
urgență sau nu al intervenției; cauza și mecanismul patogenic 
al HTP; potența și relațiile anatomice ale vaselor sistemului 
portal; prezența și gradul hepatodepresiei, ascitei, encefalopatiei 
și hemoragiei (1, 3, 4, 6). Intervențiile chirurgicale din sfera 
chirurgiei HTP sunt multiple, iar amploarea lor este diferită 
(2, 8, 9, 12). Practica noastră constată faptul că în stadiul actual 
al dezvoltării tehnicii chirurgicale și progreselor din anestezie 
și terapie intensivă pacienții cirotici de interes chirurgical 
trebuie să beneficieze de o conduită electivă, orientată către 
alegerea unor tehnici și procedee chirurgicale bine puse la 
punct ca indicație, timp și amploare, în scopul unui consens 
diagnostic și terapeutic (5, 8).  În ultimul timp, atât clinicienii, 
cât și cercetătorii, au pus un accent deosebit pe cunoașterea 
componentelor evoluției specifice procesului patologic progresiv 

în ficat, în raport cu particularitățile operațiilor efectuate, 
precum şi a factorilor determinanți și favorizanți apariției unui 
spectru larg de complicații postchirurgicale (2, 4, 8, 12, 13). 
Preocupările actuale ale cercetătorilor din domeniu se axează pe 
o abordare individualizată protocolară a fiecărui pacient cirotic 
operat cu identificarea complicațiilor evolutive și a măsurilor  
terapeutice necesare (6, 7, 9, 10). Dispensarizarea reprezintă un 
important instrument de consolidare a rezultatelor terapeutice 
la etapa post-spitalicească, fază care trebuie să continue 
procesul de vindecare început în spital și să se desfășoare după 
un program al controalelor și al investigațiilor complexului 
patologic medico-chirurgical asistat multidimensional (9, 15). 
Dincolo de toate, monitorizarea pacientului cirotic cu statut 
postchirurgical și  studierea răspunsului terapeutic la boală și 
la intervenția chirurgicală aplicată are un aspect important în 
practica clinică curentă, care trebuie identificat, înțeles și rezolvat 
(1, 9, 10, 14). Lipsa unui standard de evaluare a procesului de 
îngrijire medicală postoperatorie într-o manieră dinamică, prin 
instrumente valide, justifică elaborarea și utilizarea uni protocol 
de studiu a evoluției bolii sub tratament care reprezintă un punct 
de plecare pentru stabilirea unui arsenal terapeutic adecvat și 
poate schimba radical și în sens pozitiv prognosticul rezervat al 
bolii. Pornind de la aceste date, ne-am propus să evaluăm un lot 
de pacienți cu ciroză hepatica și HTP asociată, care în perioada 
2010-2018 au beneficiat de tratament chirurgical și recuperare 
postoperatorie în condițiile unui management terapeutic 
individual personalizat al îngrijirilor de sănătate.  
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Scop și obiective. Lucrarea de față își propune să cerceteze 
modul în care un model de management terapeutic (depistare, 
informare, tratament) structurat de noi în baza evidențelor 
clinice și bazat pe o abordare coordonată, amplă și multimodală 
a pacienților cu ciroză hepatică operați anterior, poate influența 
evoluția bolii și  îmbunătăți calitatea vieții.

Materiale și metode 
Am efectuat un studiu observațional cu caracter 

retrospectiv pe un eșantion de 102 pacienți cu ciroză hepatică, 
internați și operați pentru HTP în Departamentul Chirurgie 
hepatobiliopancreatică a Spitalului Clinic Republican și care, 
ulterior, au fost urmăriți în timp. În toate cazurile intervențiile 
chirurgicale au fost efectuate în regim programat, majoritatea 
în condiții tehnice precare: splenomegalie gradul III - IV, 
sindrom hemoragipar sever, perisplenism important, prezenţa 
nodulilor limfatici în hilul lienal, coada pancreasului intrahilar 
situată, variantă fasciculată a pediculului vascular splenic. 
Explorarea intraoperatorie a pus în evidență leziuni cirogene 
macronodulare în 51% dintre cazuri, micronodulare – în 39% 
şi micro-macronodulare – la 10% cazuri din totalul pacienților 
operați (figura 1).

  

 
Fig. 1. Imagini intraoperatorii – ciroza hepatică, splenomegalie, splenectomie.

 La 94 (92,2%) a fost practicată splenectomia cu devascu-
larizare azigo-portală Hassab-Kaliba asociată cu omentopexie, 
dintre care la 79 (84,1%) pacienți s-a intervenit prin metode 
clasice, iar la 15 pacienți (15,9%) prin metoda videolaparoscopică, 
1 caz convertit la metoda clasică. Anastamoze  porto-cave au 
fost  realizate în 2 cazuri, transplantul hepatic – în 6 cazuri, cu 
indicații bine definite. În timpul intervenției au fost necesare 
gesturi chirurgicale suplimentare dictate de stadiul evolutiv al 
bolii hepatice și de complicațiile acesteia sau de concomitențele 
patologice constatate intraoperator, care au necesitat operații 
simultane: colecistectomia (7 cazuri), apendicectomia (4 
cazuri), hernioplastia (2 cazuri), drenarea externă a chistului 
pancreatic (1 caz). 

Pentru atingerea obiectivului asumat am urmărit anumiți 
parametri: complicații postoperatorii, durata spitalizării, starea 

la externare, evoluția în timp a bolnavilor și calitatea vieții, 
insistându-se asupra rezultatelor postoperatorii.  

Un  aspect particular al studiului nostru a fost monitorizarea 
evoluției bolii și a statutului socio-profesional al pacientului 
cirotic în raport cu metoda de tratament chirurgical aplicată 
anterior. La fiecare pacient am întocmit o fișă de protocol 
rezultat din modelul de management clinic (depistare, 
informare, tratament) structurat de noi și bazat pe o abordare 
coordonată, amplă și multimodală postoperatorie, care permite 
gestiunea complexă a informației, redefinirea sarcinilor echipei 
de asistență medicală, lărgirea și susținerea acesteia cu resurse 
specializate şi integrarea complexă cu celelalte niveluri ale 
asistenței medicale. 

Secvenţializarea îngrijirii bolnavilor a inclus următoarele 
etape distincte:  

• Etapa I – etapa de spital – are ca scop minimalizarea 
efectelor negative ale cirozei hepatice, ale hipertensiunii 
portale și ale intervenției chirurgicale practicate și se termină la 
momentul externării;

• Etapa II – etapa postspitalizare – începe la momentul 
externării din spital, are o durată nedeterminată și include 
evaluarea clinică și funcțională etapizată a pacientului cirotic 
operat, sub formă individualizată, cu accent pe optimizarea 
rezultatelor curative și ameliorarea calității vieții pacientului 
operat cu reinserția socio-profesională a acestuia. 

• Etapa III – etapă care cuprinde două faze distincte: faza 
preventivă ce urmărește menținerea efectelor funcționale 
dobândite în faza II, prevenirea complicațiilor posttratament 
chirurgical și faza de inițiere a tratamentului de recuperare 
ajustat în mod corespunzător complicațiilor survenite, de la caz 
la caz. 

Urmărirea clinică a bolnavului cirotic operat, monitorizarea 
paraclinică și administrarea continuă de medicație al cărui efect 
a fost evaluat protocolar la controalele regulate la 1-3-5 ani la 
care s-au prezentat respectiv 83-75-69 bolnavi, reprezentând cca 
78%  din cazuistica urmărită pe o perioadă medie de 51,68 luni 
(±5,93), cu limite între 1 și 102 luni.

 Structura protocolului de asistență terapeutică profilactică 
și curativă validat în Clinică și ajustat particularităților evolutive 
perioperatorii  este ilustrată în  tabelul 1.

Tabelul 1
Protocol terapeutic ajustat particularităților evolutive perioperatorii

Complicații postoperatorii Măsuri profilactice și curative

         Tromboza axului spleno-portal INTERVENȚIA profilactică:
Tromboprofilaxia cu HGMM 1 dată/zi înainte 
de operație și 5 zile în perioada precoce 
postoperatorie
INTERVENȚIA terapeutică:
Tratament antiagregant / anticoagulant al 
TAVS (regim de dozare flexibil, în funcție 
de statusul clinic al pacientului): remedii 
reologice, anticoagulante (diosmin 500 mg 
sau acenocumarol 2 mg per os) după caz 
asociate cu antiagregante plachetare (ticlid, 
nugrel, plavix, clopidogrel 75-150 mg)
Monitorizare eco-Doppler portal
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Varice esofagiene cu / fără HDV INTERVENȚIA profilactică:
EDS diagnostică
Ligaturarea preoperatorie a venelor 
esofagiene (LEVE) grad II-III, cu iminență de 
hemoragie
LEVE profilactică postoperatorie primară sau 
secundară
Terapie profilactică: Octreotid - 1gr 1 dată 
/zi i/m, 5-10 zile, H2-blocatori, antiacide, 
mucoprotectoare (doze duble)
Hemostază endoscopică prin LEVE
Monitorizare endoscopică

Abces al lojei splenice 
postsplenectomie INTERVENȚIA terapeutică:

Drenare oarbă
Drenare ecoghidată țintită
Antibioticoterapie, lavaj cu ser betadinat
Monitorizare imagistică (USG, CT)

Ascită
INTERVENȚIA terapeutică:
Tratamentul HTP și TAVS, 
Paracenteze curative, repetate după 
indicație
Monitorizare ecografică

Rezultate și discuții 
Studierea răspunsului medical la boală şi la intervenția 

chirurgicală practicată constată următoarele caracteristici 
clinico-statutare ale lotului: o pondere majoritară a scorului 
Child B – 76 pacienți (74,5%), un procent redus de 44,1% 
(45 pacienți) angajați în câmpul muncii; 81 pacienți (79,4%) 
aveau grupa II-III de invaliditate, iar 6 pacienți (5,9%) erau 
pensionați de drept. Evoluția postoperatorie a fost grevată 
de o serie de complicații în proporție de 22,5%. Au existat 
complicații precoce, survenite în primele zile sau săptămâni 
postoperator, precum și complicații tardive apărute la câteva 
luni sau ani postoperator. Tromboza axului splenoportal 
reprezintă o complicație redutabilă după chirurgia HTP şi 
splenectomie,  incidența postoperatorie în lotul studiat fiind de 
15,7% comparativ cu literatura de specialitate care afirmă o rată 
de tromboză de venă porta cuprinsă între 14% şi 34,2% (11). 
În cadrul cazurilor studiate am întâlnit următoarele variante ale 
trombozei venei portă: tromboză acută (proaspată) – 6 cazuri 
(5,9%), dintre care 4 pacienţi au asociat ocluzie parţială a venei 
portă; tromb vechi a fost documentat la  10 pacienţi, la 3 cazuri 
din care am constatat retromboză (tabelul 2).

Tabelul 2
Evenimente trombotice (n=16)

Tipul evenimentului trombotic Nr. de evenimente trombotice %

Tromb acut - proaspăt 6 5,9

Tromb vechi 10 62,5

Tromboză recentă  6 5,9

Tromboză în desfăşurare 3 18,7

Retromboză 3 18,7

Din punct de vedere al localizării, topografic am depistat 
TVP varianta I (situate în trunchi) – 9 cazuri, varianta II (extins 
in amonte) – 3 cazuri, varianta III (TVP extins în oval) – 1 caz 

și  varianta combinată – 3 cazuri (figura 2).
 

Fig. 2. Localizarea topografică a trombozei axului splenoportal

Clinic, în majoritatea cazurilor (68,7%), s-a decelat 
debut lent, tradus cu febră postsplenică, durere cu sediu 
epimezogastric, ascită tranzitorie, astenie fizică; 5 cazuri 
(31,3%) au fost asimptomatice, înregistrate incidental 
la ecografie de control. Tromboprofilaxia şi tratamentul 
antiagregant / anticoagulant au fost administrate în cadrul 
unui protocol validat în Clinica 1 Chirurgie. Explicaţia apariției 
trombozei de vena portă în contextul terapiei antitrombotice 
preoperatorii aplicate în răndul acestor  bolnavi rezultă din 
asocierea preponderentă cu statusul protrombotic sistemic 
şi portal agravat, cu splenomegalia > 20 cm şi trombocitoza 
funcţională postsplenectomie.     Toți bolnavii cu TVP au 
aderat la indicațiile unei terapii antiagregante-anticoagulante 
duale care, pe lângă utilizarea complexă a remediilor reologice, 
a inclus anticoagulante (diosmin 500 mg sau acenocumarol 2 
mg) administrare orală asociate cu antiagregant plachetar (ticlid 
150 mg,  nugrel, plavix, clopidogrel 75 mg, aspirină). Deciziile 
privind regimul și durata de administrare au fost luate de la 
caz la caz, pentru fiecare bolnav aflat sub monitoring:  INR, 
USG, FEGS. În 89% cazuri, aflate sub terapie antiagregantă 
plachetară și anticoagulantă, s-a obținut ameliorarea susținută a 
trombocitozei funcționale postsplenectomie cu diminuarea și/
sau recanalizarea trombului venei porte, creșterea velocității și 
volumului fluxului portal (figura 3).

 

Fig. 3. Posttratament (dinamică pozitivă): trombul în ramurile v. portă ocupă 2/3 
din lumen, Vmax a fluxului de recanalizare = 15,9 cm/s

În sumar, remarcăm că am înregistrat, în cadrul cazurilor 
tratate, 3 retromboze de venă portă, care a condus la 
decompensare clinică parenchimatoasă (ascită – 1 caz) şi 
vasculară (hemoragii digestive variceale – 2 cazuri). S-a 
intervenit chirurgical într-un singur caz (cel de tromboză 
venoasă entero-mezenterică), celelalte cazuri răspunzând 
favorabil la tratamentul antiplachetar aplicat. Complicația 
postoperatorie tardivă de tipul recidivă a varicelor esofagiene 
a fost considerată de noi ca un factor de prognostic nefavorabil, 
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ce a scăzut calitatea vieții pacienților cirotici splenectomizaţi și 
a crescut morbiditatea și mortalitatea. Urmărirea endoscopică, 
la diferite etape postoperatorii, a identificat 34 cazuri cu recidivă 
a VEG și risc hemoragic înalt (flebectazii gradul III, prezența 
”marcherilor vasculari”): (5 /14,7%) în primul an, (10 /29,4%) 
– la al II-lea an, (19 /55,9%) la al III-lea an de monitorizare; 
dintre aceștia: 14 pacienți au fost de sex masculin (41,2%) şi 
20 de sex feminin (58,8%) cu vârste cuprinse între 22 şi 65 de 
ani. Practica noastră constată că incidența acestora depinde 
de stadiul evolutiv al cirozei hepatice, de efectul curativ și 
profilactic al schemelor terapeutice perioperator administrate, 
de perioada și metodele de monitorizare a pacienților și crește 
considerabil în cazul complicațiilor asociate. Tratamentul 
endoscopic etapizat cu viză profilactică a fost acceptat și acordat 
unui număr de 31 cazuri urmărite, cărora li s-a efectuat 76 de 
ședințe de terapie endoscopică prin ligatură elastică (Multiband 
Ligator, Belgium). Eradicarea completă sau parțială a VE a fost 
atinsă la 21 cazuri după prima ședință, la 8 pacienți după două 
sesiuni LEVE; la 5 cazuri a fost nevoie de 3 și mai multe ședințe 
cu intervale de 1-2,5 luni, la 4 cazuri s-a constatat o evoluție 
nefavorabilă (11,7%), complicată în cel de-al doilea și de-al 
treilea an de urmărire cu pusee de hemoragie variceală care au 
necesitat ședințe repetate de hemostază endoscopică, ceea ce 
a dus la ameliorarea rezultatelor terapeutice. Acestor bolnavi 
ne-am propus să le efectuăm un chestionar  de calitate a vieții 
legată de sănătate care implică scorurile simptomelor hepatice 
și ale statusului fizic și psiho-emoţional. Constatarea pe care am 
făcut-o la aplicarea acestor chestionare este aceea că  diagnosticul  
complicațiilor survenite postoperator, la diferite intervale 
de timp, confruntarea cu tratamentul, cu o evoluție incertă a 
bolii pun un accent negativ pe aspectele calitative ale vieții cu 
un parcurs care conduce la o gamă largă de emoții negative 
traduse prin depresie, anxietate, lipsa de speranță privind 
evoluția bolii și a eficienței tratamentului. Studierea domeniilor 
psihosocial și medical după intervenția terapeutică adresată 
complicațiilor trombotice și hemoragice apărute posttratament 
chirurgical constată o tendință de creștere a calității vieții dat 
de nivelului emoțiilor pozitive totale și o creștere a punctajului 
scalelor „rol emoțional” și „sănătate generală”, direct corelate cu 
anxietatea (RR=0,34; p<0,05). Din răspunsurile la întrebările 

chestionarului SF-LDQOL un procentaj mai mare de ameliorare 
s-a observat la nivelul rubricilor „simptomelor legate de boală” 
și ,,speranță”, (respectiv 14% și 21%). Grupul acesta de pacienți 
(66,8%), declară că sunt mulțumiți de tratament și de modelul 
evolutiv favorabil al bolii chiar și dacă alte dimensiuni ale calității 
vieții legate de sănătate (,,funcția socială”, și ,,stigmatizarea 
bolii hepatice”) rămân în continuare mult afectate. În sumar, 
remarcăm că rezultatele analizei influenței protocolului de 
asistență terapeutică multimodală, elaborat în cadrul actualului 
studiu și ajustat particularităților evolutive perioperatorii – 
prin tolerabilitate și eficacitate – au corelat semnificativ cu 
îmbunătățirea statusului bio-psiho-somatic al pacientului operat 
(P<0,05). S-a înregistrat o îmbunătățire statistic semnificativă 
a scorurilor SF-36 și SF-LDQOL, cu o valoare medie de 11%, 
cu predilecție din contul creșterii pe dimensiunile "simptome 
sau probleme de sănătate" (rho=0.71), "efectele bolii hepatice" 
(rho=0.69), "concentrare și memorie" (rho=0.69) și "stare 
generală de sănătate" (rho=0.69). În sumar, remarcăm că toate 
cele expuse argumentează necesitatea implementării unui sistem 
complex de monitorizare endoscopică a evoluției flebectaziilor 
gastroesofagiene și imagistică a sistemului port, cu introducerea  
pe scară largă în practica medicală a bandingului perioperator și 
a medicației profilactice și curative  antitrombotice.

Concluzii
1. Identificarea pacientului cirotic chirurgical asistat, care 

prezintă risc ridicat de a dezvolta o complicație severă postopera-
torie este dificilă, motiv pentru care introducerea  programelor 
de screening și abordare a unei conduite corespunzătoare de 
supraveghere este un deziderat destul de important în strategia 
terapeutică. 

2. Se confirmă faptul că tratamentul combinat, multimodal: 
medicamentos, endoscopic și / sau chirurgical este soluția 
optimă în cazuistica analizată, care trebuie etapizat adaptată la 
caracteristicile bolii și necesitățile bolnavului.

3. Ligaturarea profilactică endoscopică a varicelor esofagiene 
cu risc hemoragic asociată cu suportul reanimator complex 
reprezintă un salt în managementul terapeutic  cu efect direct 
asupra rezultatelor chirurgicale și calității vieții pacienților din 
lotul urmărit.

Bibliografie
1. Acalovschi, M. Gallstones in patients with liver cirrhosis: incidence, etiology, clinical and therapeutical aspects. World J Gastroenterol. 2014;20:7277–7285. 
2. BOGDAN A. MANIFESTĂRI ENDOSCOPICE ÎN CIROZE ŞI IMPACTUL CHIRURGICAL ÎN EVOLUȚIA HIPERTENSIUNII PORTALE LA COPIL. Rezumat teza de dictorat.  Iasi , 2011.
3. Bălăceanu A. Ciroza hepatică şi tromboza: termeni contradictorii sau interrelaționați? Medicina internă , 2013, Nr.1, p. 23-29
4. Bruno Cola. Splenopatie di interesse chirurgico. Bologna, 2007, chirurgico. ppt.
5. Cazacov V. Considerații clinico-morfologice şi terapeutice în splenopatia portală. Chişinău, 2012, 133 p.
6. Chen, CC, Hsu, PW, Lee, ST. Brain surgery in patients with liver cirrhosis. J Neurosurg. 2012;117:348–353. 
7. Hanje, AJ, Patel, T. Preoperative evaluation of patients with liver disease. Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol. 2007;4:266–276. 
8. Hotineanu V, Cazacov V, Hotineanu A., Cucu I., Darii E. Opțiuni chirurgicale clasice şi laparoscopice în tratamentul splenopatiei portale. Sănătate publică, economie şi 

management în medicină, 2013, Nr.5,  p.122-126.
9. Hwang J.H., Shergill A.K., Acosta R.D. et al. The role of endoscopy in the management of variceal hemorrhage. In: Gastrointest. Endosc.,2014;80, p. 221
10. Khorana AA, Kuderer NM, Culakova E, Lzman GH, Francis CW. Development and validation of a predictive model for chemotherapy-associated thrombosis. Blood 2008; 

111: 4920-4907
11. Nedelcu D.  Patologia digestivă cronică - abordare actuală și de perspectivă. Teză de abilitare. Brașov, 2017. Pag.74-79
12. Orr G.O., Homer T., Newton J., et altii Healt related quality of life in people with advansed cronic liver disease . Jurnal of Hepatology 2014,Vol.61, pag. 1158-1165
13. Бабаджанов А.Х. Прогностическая оценка тяжести течения цирроза печени при планировании портосистемного шунтирования. Здоровье Казахстана, 2015, № 

02/33. 
14. Бойко В.В. Портальная гипертензия и ее осложнения. Харьков, 2008. 
15. Мащенко И. В. Метод Оценки Индивидуального Качества Жизни. Минск, 2012.



23Arta
Medica . Nr. 3 (68), 2018

VIZIUNI MODERNE ÎN DIAGNOSTICUL ȘI TRATAMENTUL 
MEDICO-CHIRURGICAL AL BOLILOR INFLAMATORII ALE 
INTESTINULUI

MODERN VIEW ON MEDICAL AND SURGICAL TREATMENT OF 
INFLAMMATORY BOWEL DISEASE
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Bendelic, conf.univ., dr.șt.med., Lucian Palii, conf.univ., dr.șt.med.

Catedra Chirurgie Nr 2, USMF ”Nicolae Testemițanu”

Rezumat
Au fost asistați 285 pacienți cu colită ulceroasă nespecifică (CUN) și 83 pacienți cu boala Crohn intestinală și perianală (BC). Din 79 bolnavi de CUN, areactivi 
la farmacoterapia aplicată, în mod urgent s-au operat 31 (39.2%), iar în mod programat – 48 (60.8%) cazuri respectiv. Operațiile primare realizate (timpul I): 
colectomie subtotală proximală (33), colectomie subtotală distală cu ascendostomie/transversostomie transanală (25), colectomie totală cu ileoplastie (7), 
colproctectomie (14). Operațiile reconstructive realizate (timpul II): ileorectoanastomoză (22), ascendostomie transanală (18), transversostomie transanală 
(9), IAA Dumitriu-Ravich (11), IPAA în «J» (5), IPAA în «S» (2), sigmproctectomie (4). Rezultatele postoperatorii la distanță, după reconstrucții: bune – 23 
(58.9%), satisfăcătoare – 11 (28.2%), nesatisfăcătoare – 5 (12.9%) bolnavi. Letalitatea postoperatorie: colectomii urgente – 4 (12.8%) din 31 operați; 
colectomii programate – 2 (4.2%) din 48 operați; operații reconstructive – 2 (3.6%) din 54 operați. S-au operat 38 (45.7%) din 83 bolnavi asistați cu BC: 
forma intestinală – 20 (52.6%), forma perianală – 18 (47.4%) respectiv. Operațiile realizate: rezecția segmentară a intestinului subțire (6) sau gros (4) 
cu anastomoză, hemicolectomie (5), colectomie subtotală (2), stricturoplastie (3), rezecția rectului cu anastomoză (3), deschiderea și drenarea abcesului 
perianal (3), drenajul fistulei cu seton (5), stricturotomie anală cu stricturoplastie (3), plastia fistulei cu petic vaginal (2), ileostomie (2). Analiza comparativă 
a rezultatelor postoperatorii în BC cu localizare intestinală și perianală a pus în evidență frecvența mai înaltă a recidivelor bolii (15% vs 33.3%), operațiilor 
repetate pentru ele (10% vs 22.2%) și complicațiilor postoperatorii (20% vs 27.7%) în forma perianală. Letalitatea postoperatorie a fost egală în ambele 
forme ale BC (5.0% vs 5.6%).
Cuvinte cheie: boala Crohn, colită ulceroasă, tratament chirurgical, reabilitare. 

Summary
There were assisted 285 patients with ulcerative colitis (UC) and 83 patients with intestinal or perianal Crohn disease (CD). From 79 patients with UC, refractory 
to conservative treatment, 31 (39.2%) were operated on emergency and 48 (60.8%) programmed. Performed primary operations           (I stage): proximal 
subtotal colectomia (33), distal subtotal colectomia followed by transanal colostomia (25), total colectomia with ileoplastia (7), colproctectomia (14). 
Performed reconstructive intervences (II stage): ileorectoanasthomosis (22), transanal ascendostomia (18) or  transversostomia (9), IAA Dumitriu-Ravich 
(11), IPAA in «J» (5) or IPAA in «S» (2), sigmproctectomia (4). Tardive postoperative results after reconstructive intervences: good – 23 (58.9%), satisfactory – 
11 (28.2%), unsatisfactory – 5 (12.9%) cases. Postoperative lethality:  urgent colectomies – 4 (12.8%) from 31 operated patients; programmed colectomies 
– 2 (4.2%) from 48 operated patients; reconstructive operations – 2 (3.6%) from 54 operated patients. Were operated 38 (45.7%) from 83 assisted patients 
with CD: intestinal location – 20 (52.6%), perianal location – 18 (47.4%) respectively. Types of surgical intervences: segmentary resection of small (6) or 
large intestine (4) with anasthomosis, hemicolectomia (5), subtotal colectomia (2), stricturoplastia (3), rectal resection with anasthomosis (3), opening and 
drainage of perianal abscess (3), fistula draining with seton (5), anal stricturotomia/stricturoplastia (3), fistula covering by vaginal path (2), ileostomia (2). 
Comparative analysis of obtained postoperative results in CD has showed increased frequency of recurences (15% vs 33.3%), repeated intervences (10% vs 
22.2%) and postoperative complications (20% vs 27.7%) in perianal CD. Postoperative lethality was equally in both forms of CD (5.0% vs 5.6%).
Key words: Crohn disease, ulcerative colitis, surgical treatment, rehabilitation.

Резюме
Под наблюдением были 285 больных с неспецифическим язвенным колитом (НЯК) и 83 больных с кишечной и перианальной локализацией 
болезни Крона (БК). Из 79 больных с НЯК, резистентных к консервативному лечению, 31 (39.2%) были оперированы в срочном, а 48 (60.8%) – в 
плановом порядке. Первичные хирургические вмешательства (первый этап): проксимальная субтотальная колэктомия с илеостомией (33), дис-
тальная субтотальная колэктомия с трансанальной асцендо- или транзверзостомией (25), тотальная колэктомия с илеопластикой (7), колпрок-
тэктомия (14). Проведенные реконструктивные операции (второй этап): илеоректальный анастомоз (22), трансанальная асцендостомия (18) или 
транзверзостомия (9), IAA по Думитриу-Равичу (11), IPAA «J» (5), IPAA «S» (2), сигмпроктэктомия (4). Поздние послеоперационные результаты по-
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сле реконструкциях: хорошие – 23 (58.9%), удовлетворительные – 11 (28.2%), неудовлетворительные – 5 (12.9%) случаях. Послеоперационная 
летальность: срочные колэктомии – 4 (12.8%) из 31 оперированных; плановые колэктомии – 2 (4.2%) из 48 оперированных; реконструктивные 
операции  – 2 (3.6%) из 54 оперированных. Также были прооперированы 38 (45.7%) из 83 больных с БК: кишечная локализация – 20 (52.6%), пе-
рианальная локализация – 18 (47.4%) случаях соответственно. Проведенные операции: сегментарная резекция тонкой (6) или толстой кишки (4) 
с анастомозом, гемиколэктомия (5), субтотальная колэктомия (2), стриктуропластика (3), резекция прямой кишки с анастомозом (3), вскрытие и 
дренирование абсцесса (3), дренаж свища с сетоном (5), анальная стриктуротомия и стриктуропластия (3), пластика свища влагалищным лоску-
том (2), илеостомия (2). Сравнительный анализ послеоперационных результатов при болезни Крона выявил значительное повышение частоты 
рецидивов заболевания (15% vs 33.3%), повторных операций (10% vs 22.2%) и послеоперационных осложнений (20% vs 27.7%) при перианаль-
ной форме заболевания. Послеоперационная летальность была примерно одинаковой (5.0% vs 5.6%). 
Ключевые слова: болезнь Крона, язвенный колит, хирургическое лечение, степень реабилитации.

Introducere
Principalele forme de boli inflamatorii intestinale nespecifice 

(BII) sunt: boala Crohn, colita ulceroasă nespecifică, colita 
nedeterminată, colita colagenică și colita limfocitară. Bolile 
inflamatorii intestinale (BII) constituie o patologie mereu în 
actualitate, atât prin creşterea constantă a incidenţei colitei 
ulceroase nespecifice (CUN) și bolii Crohn (BC), cât şi prin 
progresele diagnostice şi terapeutice [1]. Acestea din urmă au 
dus la necesitatea abordării multidisciplinare a cazurilor de 
BII, în care doar o echipă formată din gastroenterolog, chirurg, 
radiolog, anatomopatolog, infecţionist, pneumoftiziolog poate 
realiza cu succes managementul pacienţilor. Agenţii biologici 
au revoluţionat practic abordarea terapeutică a pacienţilor 
cu BII. Dacă, în urmă cu câţiva ani, ne propuneam pentru 
pacientul cu BC sau CUN inducerea şi menţinerea remisiunii 
clinice, literatura ultimilor ani vorbeşte despre aşa numita 
«deep remission», care presupune, pe lângă remisiunea clinică 
şi biologică şi «vindecarea mucoasei» [2]. Acest ultim deziderat 
se poate obţine cu ajutorul agenţilor biologici care, priviţi în 
această perspectivă, au capacitatea de a modifica evoluţia şi 
istoria naturală a BII.  

Piramida terapeutică clasică în BII porneşte de la derivaţii 
acidului 5–aminosalicilic (în CUN), budesonid şi antibiotice 
(în BC) în formele uşoare şi moderate de boală, trece apoi la 
corticosteroizi parenteral şi imunomodulatoare (azatioprină, 
metotrexat), în “vârful” piramidei situându-se agenţii biologici 
(infliximab, remicade) şi terapia chirurgicală. Întrebarea firească, 
în lumina celor enunţate anterior, este dacă a sosit momentul 
“inversării” piramidei terapeutice, conform strategiei “top down”, 
prin introducerea precoce a terapiei cu agenţi biologici. Pe de o 
parte agenţii anti-TNF (infliximab, adalimumab, certolizumab) 
acţionează ţintit pe mediatorii inflamaţiei intestinale şi şi-
au dovedit eficienţa în inducerea şi menţinerea remisiunii, 
în închiderea fistulelor, în manifestările extraintestinale 
(artrite, pyoderma gangrenosum, eritem nodos), în reducerea 
necesarului de corticosteroizi, a intervenţiilor chirurgicale şi 
spitalizărilor [3]. Mai mult decât atât ei pot asigura vindecarea 
mucoasei şi pot modifica evoluţia bolii pe termen lung. Pe de 
altă parte terapia biologică aduce cu sine costuri însemnate şi, 
nu în ultimul rând, efecte secundare numeroase, dintre care 
infecţiile severe şi limfomul hepatosplenic cu celule T pot pune 
în primejdie viaţa pacientului [4]. Ghidurile şi protocoalele 
de terapie în BII (atât cele internaţionale cât şi protocolul 
autohton) stipulează că terapia biologică este clar indicată la 
pacienţii cu BC cortico-refractară sau cortico-dependentă, la 
cei refractari sau în caz de eşec al terapiei imunmodulatoare, la 
cei cu fistule complexe, precum şi în CUN refractară – forme 
moderat-severe. Agenţii biologici sunt contraindicaţi în caz de 
infecţii (infecţii acute, abcese sau infecţii latente netratate cum 
ar fi tuberculoza sau hepatita virală B), stenoze fibroase, istoric 

de neoplazie sau boli limfoproliferative, insuficienţă cardiacă 
severă, boli demielinizante [5,6,7]. Există însă o categorie 
specială de pacienţi pe care ghidurile internaţionale îi identifică 
ca având un prognostic nefavorabil la care introducerea precoce 
a terapiei biologice ar putea influenţa evoluţia şi prognosticul 
bolii. Cercetările ultimilor ani se focalizează pe identificarea 
parametrilor clinici, endoscopici, ai markerilor inflamatori, 
serologici şi genetici care ar putea individualiza aceşti pacienţi. 
Din punct de vedere clinic există numeroase studii care încearcă 
să definească “BC disabilitantă” sau “BC severă”. Concluziile 
acestor studii arată că fumatul, vârsta tânără la debut, boala 
extensivă, localizările “cu risc” (gastroduodenală, rectală), 
interesarea ano-perianală, fistulele şi stenozele, nevoia iniţială 
de corticoterapie şi manifestările extraintestinale (artrita, 
uveita, pyoderma gangrenosum) sunt principalii factori de 
risc ai unui prognostic nefavorabil [8,9].  Există o strânsă 
legătură între activitatea endoscopică a bolii şi prognostic. În 
BC prezenţa ulceraţiilor severe şi extinse se asociază cu un 
risc de colectomie de peste 50% după 8 ani de evoluţie [10]. 
Terapia biologică şi-a dovedit eficienţa la pacienţii cu leziuni 
endoscopice severe (studiul SONIC a arătat remisiune la 
săptămâna 26 de tratament cu infliximab la 50,5% din pacienţii 
cu leziuni endoscopice iniţiale comparativ cu numai 33,3% la cei 
fără leziuni endoscopice) [11]. Markerii inflamatori nespecifici 
(VSH, fibrinogen, proteina C reactivă) nu şi-au dovedit eficienţa 
în aprecierea evoluţiei bolii. În schimb, calprotectina fecală 
şi lactoferina, în ciuda unei specificităţi reduse, pot evalua 
activitatea inflamatorie în BII şi pot fi utilizate în monitorizarea 
terapiei şi ca marker surogat ai vindecării mucoasei [12]. 
În prezent se desfăşoară studii (CALM, ADACAL) care să 
stabilească rolul calprotectinei în prognosticul BII. Markerii 
serologici şi genetici se asociază în primul rând cu modul de 
evoluţie al BII: titrul crescut de anticorpi pANCA semnifică 
un risc crescut de pouchită după colectomie în CUN; ASCA 
pozitivi (Ig G şi Ig A) se asociază cu evoluţie severă şi necesar 
de chirurgie; Nod 2 creşte riscul de boală fibrostenozantă: IBD5, 
OCTN1 şi 2 semnifică asociere cu boala perianală; prezenţa 
Nod2/CARD 15 se corelează cu nevoia precoce de chirurgie 
şi riscul crescut de recurenţă postchirurgicală [13,14]. Trebuie 
să subliniem faptul că în prezent nici unul din markerii clinici, 
endoscopici, inflamatori, serologici sau genetici enunţaţi nu are 
putere discriminativă şi nu poate individualiza singur pacienţii 
care necesită iniţierea precoce a terapiei biologice. Indicaţiile 
şi contraindicaţiile “clasice” ale agenţilor - anti TNF sunt clar 
stipulate în ghiduri şi protocoale. Decizia de “inversare” sau 
“accelerare” a piramidei terapeutice în cazul pacienţilor cu 
prognostic nefavorabil trebuie luată de persoane experimentate 
în terapia BII, care să pună în balanţă beneficiile vs riscuri 
pentru fiecare pacient în parte. Se speră ca cercetările viitoare să 
identifice acei markeri biologici sau genetici, care ne vor ajuta să 
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conturăm profilul pacientului ce necesită terapie biologică sau 
colectomie programată în BII. 

Material și metodă
În perioada 2002-2017 în Clinica Chirurgie Nr 2 a USMF 

”N. Testemițanu” au fost asistați 285 pasienți cu colită ulceroasă 
nespecifică (CUN) și 83 pacienți cu boala Crohn (BC). Studiul 
s-a axat pe analiza dinamică a materialelor de observaţie 
clinică, rezultatelor investigaţiilor paraclinice, tratamentului 
farmacoterapeutic și chirurgical, gradului de reabilitare fizică și 
socio-profesională a bolnavilor. 

În lotul de 285 pacienţi cu diverse grade de activitate şi 
extindere a CUN, raportul pe sexe a constituit  B/F – 1:1,4. 
Criteriile de repartiţie a pacienţilor au fost: după extinderea 
bolii: pancolită – 71 (24.9%), colită subtotală – 141 (49.5%), 
colită distală – 73 (25.6%); după gravitatea bolii: uşoară – 69 
(24.2%), medie gravă – 118 (41.4%), gravă – 98 (34.4%); după 
evoluţia bolii: atac primar – 34 (11.9%), f. cronică continuă – 101 
(35.4%), f.cronică recidivantă – 150 (52.7%); după complicaţiile 
sistemice (extraintestinale): afecţiuni hepatobiliare – 140 (49.1%), 
afecţiuni urologice – 60 (21.0%), afecţiuni oftalmologice – 
24 (8.4%), afecţiuni dermatologice – 47 (16.5%), afecţiuni 
osteoarticulare – 14 (5.0%).

În lotul de 83 bolnavi cu boala Crohn (intestinală și 
perianală) distribuția pe sexe B:F a constituit 1:1,2. Vârsta medie 
a pacienților la momentul spitalizării a constituit 34,5±8,4 ani. 
Repartiția pacienților după nivelul afectării colonului a fost 
după cum urmează: ileonul terminal – 24 (29.1%), intestinul 
subțire – 9 (10.8%), intestinul subțire și gros – 16 (19.3%), 
regiunea perianală și perineul – 34 (40.8%) cazuri respectiv. 
În conformitate cu crieriile Montreal (2005), pacienții au fost 
categorizați astfel (Таbelul 1).

Tabelul 1
Repartiția bolnavilor după criteriile Montreal, 2005

CRITERIILE SEMNELE   BOLNAVI PROCENTE 

Vîrsta pacientului la 
momentul de debut 

al bolii 

A1: <16 ani 3 3.6% 

A2: 17-40 ani 59 71.1% 

A3: >40 ani 21 25.3% 

  Localizarea bolii 

L1: ileon terminal 24 29.1% 

L2: intestin gros 9 10.8% 

L3: intestin subțire și gros 16                19.3% 

L4: etajul superior al tractului digestiv — — 

Forma clinico-
evolutivă a bolii 

B1: nepenetrantă, nestenozantă 21 25.3% 

B2: stenozantă 11 13.3% 

B3: penetrantă 17 20.6% 

p: leziuni perianale (izolate sau 
asociate la B1-B3) 

34 40.8% 

 
După indexul de activitate a bolii Best (CDAI) s-au constatat 

forme ușoare (CDAI = 150-300) – la 28 (33.7%), medii grave 
(CDAI = 301-450) – la 35 (42.2%) și grave (CDAI > 450) – la 20 
(24.1%) bolnavi respectiv. 

Investigaţiile imagistice pentru stabilirea diagnosticului 
pozitiv al CUN și BC, precum și evidenţierea stenozelor la nivelul 
intestinului subţire sau gros, sunt: tranzitul baritat, enteroclisma 
(tehnica clasică radiologică), irigografia în dublu contrast și 
după Shereje, computer tomografie sau rezonanţă magnetică 

şi, în mâini experimentate, chiar ultrasonografia. Videocapsula 
este limitată ca utilizare din cauza riscului de retenţie [22]. După 
examinarea minuțioasă prealabilă a colonului, toate stenozele 
abordabile colonoscopic trebuie biopsiate pentru excluderea 
malignităţii. Principalele proceduri diagnostice în cazul 
fistuleleor perianale sunt: examinarea sub anestezie, rezonanţa 
magnetică pelvină şi ecografia endorectală. Fiecare metodă are 
o acurateţe de aproximativ 90%, iar combinarea a două dintre 
aceste metode creşte acurateţea diagnosticului la 100% [12]. 

Programul de tratament farmacoterapeutic al colitei 
ulceroase nespecifice și bolii Crohn a fost alcătuit în 
conformitate cu Consensusul European pentru inflamațiile 
cronice nespecifice ale intestinului (ECCO – European Crohn’s 
and Colitis Organisation, 2007) [5]. În formele ușoare – 
derivații 5-ASA (Mesalazină, Salofalk) câte 3-6 grame diurn 
în combinație cu Metronidazol și Ciprofloxacină. În formele 
medii grave – corticosteroizi (Metilprednizolon 1-1,5 mg/
kg, Budesonidă 9 mg diurn); citostatice (Azatioprină/6-
Merkaptopurină/Metotrexat) – în cazurile steroid-dependente 
sau steroid-refractare. În formele grave – corticosteroizi 
parenteral sau peroral pentru 6 luni cu doză de atac 60 
mg; antibiotice de spectru larg, Metronidazol; citostatice – 
Ciclosporină A/Metotrexat; preparate biologice – Remikade, 
Infliximab. În ceea ce priveşte terapia în BC complicată cu fistule 
perianale, Consensul Societăţii Europene de Boală Inflamatorie 
a Intestinelor (ECCO) recomandă ca primă linie terapeutică 
antibioticele şi Azatioprina/6-Mercaptopurina în combinaţie 
cu tratamentul chirurgical [12]. O a doua linie de tratament 
este constituită din agenţii biologici – eficacitatea lor a fost 
demonstrată nu numai pe serii necontrolate de pacienţi, ci şi în 
cazul unor studii randomizate, controlate. Astfel, ACCENT II a 
urmărit eficacitatea Infliximabului ca tratament de menţinere, 
CHARM şi ACCESS – eficacitatea Adalimubabului [13,14,15]. 
Injecţiile locale cu Infliximab au dus la închiderea fistulelor la 
aproximativ 2/3 din pacienţi [16]. Tacrolimusul, Metotrexatul 
şi Ciclosporina A reprezintă alternative viabile [17]. În cazuri 
grave colostomia poate restaura rapid calitatea vieţii pacientului. 
Tratamentul chirurgical al fistulelor perianale constă în: 
fistulotomie/fistulectomie (fistule joase, necomplicate), plasarea 
unui seton nonresorbabil (fistule complexe, cu inflamaţie 
activă), injectarea de fibrin-glue, plasarea unui “petic” în cazul 
fistulelor recto-vaginale şi, ca ultime soluţii, colostomia sau 
proctocolectomia [18]. 

 Analizând rezultatele farmacoterapiei la cei 285 bolnavi 
asistaţi cu colită ulceroasă nespecifică, noi am propus 3 variante 
de răspuns la tratament : 

• Evoluţie favorabilă a bolii cu normalizarea rapidă a 
indicilor clinico-paraclinici – 114 (40%); 

• Evoluţie gravă a bolii cu normalizarea lentă a indicilor 
clinico-paraclnici, lipsa complicaţiilor evolutive – 92 (32.3%);

• Evoluţie gravă a bolii fără tendinţă de normalizare a 
indicilor clinico-paraclinici, complicaţii evolutive –  79 (27.7%).

De regulă, indicaţii operatorii în această entitate nozologică 
servesc următoarele [3,7,8,12,14]: absolute – megacolonul toxic 
în lipsa efectului de la terapia intensivă; perforaţia intestinului 
gros; hemoragia intestinală profuză (>100 ml pe zi); cancerul 
de colon şi rect dezvoltat pe fundalul bolii; relative – prezenţa 
pseudopolipozei difuze; displazia pronunţată a mucoasei 
colonului în evoluţie a bolii >10 ani; tratament conservativ al 
formelor acute grave (inclusiv hormoni steroizi i/v) inefectiv 
în decursul a 7-10 zile; bolnavii cu forme grave de colită, la 
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care terapia parenterală de 7-10 zile a fost efectivă, dar trecerea 
la tratament peroral conduce la agravarea stării generale; 
complicaţiile sistemice (extraintestinale), dependente de 
activitatea procesului inflamator din colon, rezistente la terapia 
medicamentoasă tradiţională; tulburările dezvoltării fizice şi 
creşterii în perioada copilăriei şi adolescenţei. 

În studiul nostru pacienţii supravegheaţi au fost operaţi, în 
majoritatea cazurilor, pentru complicaţiile locale (intestinale) 
sau sistemice (extraintestinale) ale bolii, precum şi pentru 
pseudopolipoză ca factor predispozant, cu risc cumulativ pentru 
cancer rectocolonic. 

• I grupă – complicaţii, care nu pot fi rezolvate prin 
tratament medical: perforaţia colică – 8  (10.2%), suspiciunea 
sau certitudinea cancerului colo-rectal – 3 (3.8%), 

• II grupă – complicaţii, care pot fi tratate medical, dar 
unde acest tratament nu se dovedeşte suficient de performant: 
atacul primar fulminant sau recidiva severă a bolii – 5 (6.3%), 
megacolonul toxic – 12 (15.2%), hemoragia severă – 3 (3.8%), 

• III grupă – prezenţa unei complicaţii sistemice: uveita, 
pioderma gangrenosum – 2 (2.6%),  efectele secundare ale 
corticoterapiei – 10 (12.5%), riscul cumulativ al cancerului colo-
rectal (după 10 ani): pancolită cu pseudopolipoză – 27 (34.2%), 
microcolon cu stricturi de lumen – 9 (11.4%).

Din cei 79 bolnavi cu colită ulceroasă nespecifică incluşi în 
studiu, areactivi la farmacoterapia aplicată, în mod urgent au fost 
operaţi 31 (39.2%), iar în mod programat – 48 (60.8%) cazuri 
respectiv. Pentru rezolvarea chirurgicală a acestei patologii a 
fost aprobată o gamă largă de intervenţii chirurgicale, fiecare 
având indicaţii strict determinate [1,7,9,12]. 

Operaţie programată: colitele extinse grave cu evoluţie 
cronică continuă, în lipsa efectului curativ la terapia de fond 
adecvată; formele steroid-rezistente ale bolii cu tulburări 
metabolice în ascensiune; formele steroid-rezistente ale bolii 
din cauza eminenţei complicaţiilor     corticoterapiei; depistarea 
cancerului colorectal pe fundalul evoluţiei bolii.

Operaţie urgentă imediată: suspiciunea sau perforaţia 
colonului cu peritonită difuză. 

Operaţie urgentă amânată: formele acute grave sau recidiva 
gravă a bolii, când tratamentul de fond adecvat timp de 5-7 zile 
a eşuat şi creşte riscul complicaţiilor; hemoragii intestinale 
profuze (lipsa efectului la tratament 24-48 ore); megacolon toxic 
(lipsa efectului la tratament 24-48 ore). Atât în mod urgent, cât 
şi programat, au fost practicate intervenţii chirurgicale radicale 
(Tabelul 2).

Tabelul 2
Intervențiile primare practicate (Fig. 1, 2, 3, 4)

TIPUL OPERAȚIEI URGENȚĂ PROGRAMAT

Colectomie subtotală proximală cu excluderea 
segmentului rectosigmoidal + ileostomă terminală 
(Fig. 1)

22 11

Colectomie subtotală distală cu păstrarea părții drepte a 
colonului + rezecția supraanală a rectului + colostomie 
transanală (fig. 4, 9)

– 25

Colectomie totală + rezecția supraanală a rectului + 
ileoplastie (Fig. 3)

– 7

Colproctectomie + ileostomă terminală permanentă 
(Fig. 2)

9 5

SUMAR 31 48

SCHIŢELE OPERAŢIILOR PRIMARE REALIZATE

Fig. 1. Colectomia subtotală proximală 
+ ileostomie

Fig. 2. Colproctectomia + ileostomie

Fig. 3. Colectomia totală + proctectomie Fig. 4. Colectomia subtotală distală + 
proctectomie + ascendostomă

Toţi 33 pacienţi, care au suportat colectomie subtotal 
proximală în mod urgent (22) sau programat (11), în 
dependenţă de abilitatea rectosigmoidului exclus pentru 
operaţia reconstructivă în timpul II au fost repartizaţi în 3 loturi 
(Tabelul 3). 

Tabelul 3
Atitudinea medico-chirurgicală după colectomia subtotală proximală

PARAMETRII Lotul I  (n = 22) Lotul II  (n = 5) Lotul III  (n =6)

Rectoromanoscopia Inflamație gr.I Inflamație gr.II Inflamație gr.III

Lumenul 
rectosigmoidului 
exclus din pasaj

> 5 cm 2-4 cm < 2 cm

Starea peretelui 
rectosigmoidului 
exclus

elastici eelastici rigizi

Infiltraţia 
limfoplasmocitară 
din LPTM

18.3±1.3 vol.% 27.2±1.6 vol.% 35.3±1.4 vol.%

Sfincterometria 
balonografică

75.4±4.2 mm 
col.Hg

70.5±5.5 mm 
col.Hg

60.3±3.8 mm 
col.Hg

La 22 (66.5%) pacienţi (I lot), după o probă negativă cu 
himus alimentar şi hidromasaj, am restabilit integritatea tubului 
digestiv, aplicând o anastomoză ileorectală joasă (Fig. 5, 6).

La 5 (15.2%) pacienţi (lotul II) porţiunea rectosigmoidală 
exclusă nu a fost abilă pentru aplicarea unei anastomoze 
ileorectale, realizându-se demucozarea ei cu formarea 
ileostomei transanale procedeu Dumitriu-Ravich (5) sau IPAA 
în ”J” (2) (Fig. 5, 7, 8). 

Lotul III a fost format din 6 (18.3%) pacienţi care au 
continuat tratamentul topic în sensul unei eventuale operaţii 
reconstructive (2) şi care au suportat sigmproctectomie pentru 
proctita persistentă (4) (Fig. 2).
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Fig. 5. Tactica chirurgicală sumară după colectomiile subtotale proximale (timp II)

SCHIŢELE OPERAŢIILOR RECONSTRUCTIVE 
REALIZATE

Fig. 6. Ileorectoanastomoză Fig. 7. IAA Dumitriu-Ravich

Fig. 8. IPAA în «J» Fig. 9. Ascendostomă transanală

După colectomiile programate (totală sau subtotală distală, 
completate cu amputația supraanală a rectului) s-au realizat 
diverse operații reconstructive primare sau secundare (în 
timpul operator I, II) (Fig.10).

 

Fig. 10. Tactica chirurgicală sumară după colectomiile programate (timp I, II)

Rezultate și discuții
Complicaţiile postoperatorii precoce după intervenţiile 

reconstructive au constituit 16.7%. Caracteristice au fost 
următoarele complicaţii postoperatorii: etanşeitatea suturilor 
anastomozei (2 bolnavi); ocluzia aderenţială (2 bolnavi); 
hemoperitoneum (un bolnav); retracţia grefonului ileocolonic 
coborât transanal cu formarea abcesului presacral (3 bolnavi); 
supuraţia plăgii (9 bolnavi). Suntem de acord cu unii autori 
[9,10,12], precum că în cazul retracţiei presacrale a intestinului 
coborât transanal (ileonului, colonului) nu se va proceda 

imediat la ileo- sau colostomie, dar la rezolvare prin metode 
locale muniinvazive (sanarea şi lavajul local al regiunii 
abcesului). Ulterior transplantul intestinal transanal s-a fixat la 
limita superioară a canalului anal, iar rezultatele funcţionale au 
fost bune. 

Tabelul 4
Rezultatele tardive după operațiile reconstructive în cardul studiului realizat

INDICII
Bun

n = 23 (58.9%)
Satisfăcător

n = 11 (28.2%)
Nesatisfăcător
n = 5 (12.9%)

Carenţa ponderală < 5% 5-10% > 10%

Recurenţa bolii absentă 1-2 ori pe an continuă

Scaunele diareice < 4 ori pe zi 4-6 ori pe zi > 6 ori pe zi

RRS (gradul 
inflamaţiei)

Gradul I Gradul I-II Gradul II-III

Rectoragie – ± +

Laborator normal ↓ ↓↓

Rezultatele postoperatorii la distanţă au fost urmărite la 26 
(89.6%) din 29 pacienţi, care au suportat etapa reconstructivă 
(Tabelul 4). Termenii observaţiei au constituit 1-14 ani. 
Analizând rezultatele postoperatorii la distanţă, am ajuns la 
concluzia că ele sunt bune la 23 (58.9%) bolnavi, satisfăcătoare 
– la 11 (28.2%) bolnavi, nesatisfăcătoare – la 5 (12.9%) bolnavi. 
Aspectele radiologice (Figura 11, 12, 13) și endoscopice, după 
diferite operații reconstructive, în majoritatea cazurilor au 
documentat o situație anatomo-funcțională foarte bună la 
distanță. 

Fig. 11. Ileorectoanastomoză Fig. 12. Pungă ileală IPAA în «J»

Fig. 13. Ascendostomă transanală

Letalitatea postoperatorie: Colectomii urgente – 4 (12.8%) 
din 31 operaţi (insuficienţă poliorganică (2), accident cerebral 
acut (1), amiloidoză renală cu IRA (1)); Colectomii programate 
– 2 (4.2%) din 48 operaţi (trombembolia a. pulmonare (1),  
hemoragie cataclizmică din ulceraţiile acute a TGI (1)); Operaţii 
reconstructive – 2 (3.6%) din 54 operaţi (trombembolia arterei 
pulmonare (1), infarct miocardic (1)).

Programul adoptat de tratament conservator s-a dovedit a 
fi efectiv la 45 (54.3%) bolnavi cu boala Crohn, iar tratament 
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chirurgical au necesitat 38 (45.7%) din bolnavii asistați (Tabelul 
5). Au fost operați 20 bolnavi cu forme intestinale și 18 
bolnavi cu forme perianale (izolat sau asociat) ale bolii Crohn. 
Indicații operatorii pentru intervențiile chirurgicale realizate au 
constituit: complicațiile vitale ale bolii (perforația, hemoragia 
gravă, ocluzia acută) – 8 (40%), stricturile obstructive – 5 
(25%), fistulele interne sau externe – 4 (20%), formele steroid-
refractare și steroid-dependente – 3 (15%) din observații. În 
formele perianale a bolii: abcesele – în 5 (27.7%), fistulele – în 9 
(50%), stricturile – în 4 (22.3%) din cazuri. 

Tabelul 5
Atitudinea chirurgicală în formele intestinale și perianale ale bolii Crohn

FORMA INTESTINALĂ A BOLII CROHN FORMA PERIANALĂ A BOLII CROHN

n = 20 bolnavi n = 18 bolnavi

OPERAȚIA CAZURI % OPERAȚIA CAZURI %

Rezecția segmentară 
a intestinului subțire 

cu anastomoză
6 30

Rezecția rectului cu 
anastomoză colorectală

3 16.7

Rezecția segmentară 
a colonului cu 
anastomoză

4 20
Deschiderea și drenarea 

abcesului
3 16.7

Hemicolonectomie
stângă/dreaptă

5
1/4

25
Drenarea fistulei cu 
seton nerezorbabil

5 27.7

Colectomie subtotală 2 10
Stricturotomie cu 

stricturoplastie
3 16.7

Stricturoplastia 3 15
Plastia fistulei cu petic 

vaginal
2 11.1

Aplicarea ileostomei 2 11.1

Au fost realizate 5 rezecții segmentare de ileon și o rezecție 
de jejun pentru stricturi obstructive prelungite (lungimea > 5 
cm), infiltrate pseudotumoroase intrabdominale asociate cu  
fistule interintestinale sau entero-cutanate, dureri abdominale, 
diaree, malnutriție și sepsis.  Preferință s-a acordat rezecțiilor 
econome de intestin cu anastomoze latero-laterale primare, 
care sunt mai sigure, chiar dacă examenul histologic confirmă 
implicarea gurilor de anastomoză în procesul inflamator 
nespecific. În cadrul acestei grupe de pacienți operați rezultate 
postoperatorii bune s-au constatat în 5 (83.3%) din cazuri. 
Într-un caz (16.7%) la o pacientă cu diabet zaharat a survenit 
dehiscența de anastomoză cu peritonită, șoc toxico-septic. A 
fost realizată relaparotomie, aplicarea ileostomei terminale, 
drenarea și lavajul cavității peritoneale, urmate de progresarea 
insuficienței poliorganice și deces. 

În 3 cazuri, la depistarea stenozelor obstructive mici 
(lungimea < 3 cm) ale ileonului, în perioada de calmie a 
procesului inflamator, s-a procedat la stricturoplastie după 
Heineke-Mikulicz. La 6 și 8 luni după intervenția chirurgicală 
(2 pacienți) au recidivat semnele de stenoză subcompensată, 
soluționată prin corticoterapie perorală, dilatația endoscopică și 
injectarea stricturii prin endoscop cu Triamcinolon. 

În 4 cazuri de boală Crohn cu sediu pe segmentul ileocecal, 
asociată de febră, dureri colicative abdominale, tumoră palpabilă 
în regiunea hipogastrică pe dreapta (progres rapid în decursul 
a 2-3 săptămâni), s-a practicat ileocolectomie pe dreapta cu 
ileotransversoanastomoză termino-terminală. În perioada 
postoperatorie precoce la unul din pacienți s-a dezvoltat abces 
subdiafragmal pe dreapta, care a fost drenat și sanat sub control 
ecografic. 

Rezultate postoperatorii satisfăcătoare am obținut la 3 
(75%) din 4 pacienți, care au suportat rezecție segmentară de 
colon pentru boala Crohn colonică. Într-un caz, la a 10-a zi 
după cura chirurgicală a apendicitei acute gangrenoase, s-a 
dezvoltat tabloul clinic de peritonită postoperatorie. În cadrul 
laparotomiei urgente s-a depistat tumoră a colonului sigmoid cu 
perforație – realizată rezecția colonului sigmoid cu sigmostomie 
terminală. La examenul histologic – colită granulomatoasă. 
Ulterior pe traiectul tubului de drenaj s-a format o fistulă rectală 
externă. Peste 4 luni, pe fondul corticoteratiei, s-a recurs la 
repunerea în pasaj a colostomei prin descendorectoanastomoză 
termino-terminală.

Hemicolectomie stângă s-a practicat la 3 bolnavi, finalizată 
cu transversorectoanastomoză (2 cazuri) și transversostomie 
terminală (un caz). Am constatat, că boala Crohn cu localizare 
colonică decurge sub forme mai grave – remisiunea deplină a 
bolii este o raritate, de la bun început evoluează spre complicații 
(abcese, stenoze, hemoragie, fistule). Toți acești pacienți au 
urmat tratament antirecidivant complex. 

Boala Crohn cu localizare perianală (35-45% din cazuri), se 
identifică prin prezența fisurilor anale superficiale și profunde, 
fistulelor, abceselor și stricturilor anale. Riscul cumulativ al 
fistulei perianale constituie 21% în primii 10 ani și 35% după 
20 ani de evoluție a bolii. Fistulele perianale persistă la 10-80% 
bolnavi de boala Crohn și foarte rar constituie unica manifestare 
a bolii. Ca regulă, se markează multiple orificii fistuloase, 
modificări ale tegumentelor perianale, extinderea leziunilor la 
scrot, vagin, regiunile inghinale și sacrococcigiană. 

Abcesele cauzate de boala Crohn perianală se drenează 
spontan în decursul a 3 săptămâni de la debut, în cca 50% din 
cazuri nu rezultă în apariția unei fistule. Drenajul cu seton 
nerezorbabil s-a dovedit a fi efectiv în majoritatea cazurilor 
(Figura 14). Fistulotomia a fost soluția în rezolvarea fistulelor 
intra- și transfincteriene joase (Figura 15). În fistulele înalte, 
asociate cu risc sporit de incontenență anală postoperatorie, 
fistulotomia nu este o soluție sigură, invocând extirpația 
traiectului fistulos și plastie cu petic vaginal (Figura 16). 

Fig. 14. Sanarea fistulei cu seton Fig. 15. Fistulotomia

Fig. 16. Excizia, plastia fistulei cu petec de mucoasă

Pacienții cu fistule asimptomatice, rezistente la tratament 
conservativ, necesită monitorizare pentru a exclude asocierea 
fistulei cu carcinom. 
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Tabelul 6
Rezultatele tratamentului chirurgical al bolii Crohn perianale

INDICII CAZURI 
INTERVENȚIA 

CHIRURGICALĂ
PERIOADA 

OBSERVAȚIEI 
REZULTATE

Fistulă recto-
vezicală

n = 1
• Rezecția rectului în 
bloc cu vezica urinară 
și plastică primară (1)

3 ani remisie

Fistulă 
transfincteriană

n = 4
• Drenaj cu seton (3)
• Fistulectomie (1)

2 ani
1 an

recidivă (1)
remisie

Fistulă 
extrasfincteriană

n = 3

• Drenaj cu seton (1)
• Excizia sectorului 
de rect cu fistulă + 
anastomoză (2)

2 ani
5 ani

remisie
remisie

Fistulă recto-
vaginală

n = 3

• Excizia fistulei și 
plastie cu petic de 
vagin + Imuran (2)
• Proctectomie (1)

4 ani
2 ani

remisie
stenoză (1)

Fistulă ano-
perineală

n = 4
• Aplicarea 
ileostomei (1)
• Fistulotomie (3)

3 ani
5 ani

remisie
recidivă (1)

Abcese,
Fisuri anale

n = 3

• Drenarea abcesului  
+ injectarea 
corticosteroizilor sub 
fisură (3)

6 ani Fistulă (1)

Pacientele cu fistule recto-vaginale pe fondul bolii Crohn 
timp îndelungat sunt asimptomatice, unicele manifestări 
clinice fiind eliminarea periodică a gazelor și fecaliilor lichide 
prin vagin. Evaluarea ulterioară a acestor bolnavi scoate în 
evidență afectarea rectului și canalului anal, starea anatomo-
funcțională a sfincterului anal, gradul de afectare a calității 
vieții, asocierea infecției la nivelul perineului. În cazul fistulelor 
înalte cu lezarea marcată a rectului am realizat montarea 
ileostomei cu/fără rezecția rectului. În cazul fistulelor joase am 
recurs la fistulotomie cu/fără plastie cu petic vaginal și terapie 
imunomodulatorie postoperator.

Tabelul 7
Analiza comparativă a rezultatelor după operațiile pentru boala Crohn intestinală și 
perianală 

BOALA CROHN 
INTESTINALĂ

(n=20 bolnavi)

BOALA CROHN 
PERIANALĂ

(n=18 bolnavi)

CRITERII CAZURI PROCENTE CAZURI PROCENTE

Recidivă a bolii 3 15% 6 33.3% 

Operaţie repetată 2 10% 4 22.2% 

Complicaţii postoperatorii 4 20% 5 27.7% 

Letalitatea postoperatorie 1 5% 1 5.6% 

Conform Consensului ECCO [5], includerea Infliximabului 
în tratamentul bolii Crohn în seria Accent II a contribuit la 
însănătoșirea a 44.8% bolnavi către a 14-a săptămână (n=10 
bolnavi cu formă intestinală a bolii Crohn) și 68% bolnavi cu 
fistule perianale. Menționăm faptul, că excizia fistulei urmată 
de plastie cu petic vaginal și terapie de susținere cu Infliximab 
reprezintă metoda de elecție în tratamentul formei perianale a 
bolii Crohn. În aceste cazuri proctectomia constituie operația 
de ultimă instanță. 

Analiza comparativă a rezultatelor postoperatorii în boala 
Crohn cu localizare intestinală și perianală a pus în evidență 

frecvența mai înaltă a recidivelor bolii, operațiilor repetate 
pentru ele și complicațiilor postoperatorii în localizarea 
perianală a bolii. Letalitatea postoperatorii a fost aproximativ 
egală în ambele forme ale bolii Crohn (Tabelul 7). 

BC fistulizantă. Riscul de formare a fistulelor la un pacient 
cu BC variază între 20 şi 40% în funcţie de tipul de pacient 
(centre de referinţă vs pacienţi nespitalizaţi) şi de localizarea 
bolii (12% în caz de atingere ileală, 15% în caz de boală ileo-
colonică, ajunâand la 92% în caz de pancolită cu interesare 
rectală [9]. Fistulele pot fi entero-enterale (se manifestă prin 
durere, febră, diaree, masă abdominală palpabilă), entero-
cutanate, entero-vezicale (infecţii urinare, piurie), entero-
vaginale (secreţie fecaloidă, dispareunie). Cele mai frecvente 
sunt fistulele perianale. Din punct de vedere chirurgical o 
clasificare anatomică detaliată a fistulelor perianale este cea a 
lui Park [10]: 

A. superficială, între sfincterul anal intern şi extern;
B. intersfincterică, traversează planul intersfincteric şi se 

deschide în regiunea perianală;
C. transsfincterică, înconjoară o parte din planul intersfincte-

ric şi se deschide la nivelul fesei;
D. suprasfincterică, înconjoară întreg aparatul sfincterian şi 

penetrează muşchiul ridicător anal înainte de a se deschide la 
nivelul pielii;

E. extrasfincterică, se extinde de la un orificiu intern la nive-
lul tractului digestiv, înconjoară aparatul sfincterian, penetrează 
ridicătorul anal şi se deschide la nivelul fesei.

Majoritatea chirurgilor preferă, însă, o clasificare mai 
simplă – anatomică: înaltă (desupra liniei dentate) şi joasă 
(sub linia dentată) sau clinică: fistulă simplă (fistula joasă, cu 
un singur orificiu de deschidere, fără durere sau fluctuaţie, 
fără fistulă rectovaginală, strictură sau inflamaţie rectală) şi 
complexă (fistulă înaltă, cu multiple deschideri, inflamaţie 
rectosigmoidiană activă) [11]. 

BC stenozantă. Au fost identificaţi multipli factori de risc 
în cazul apariţiei stenozelor în BC: localizarea ileală, numărul 
crescut de recăderi, fumatul, mutaţiile CARD15/NOD2, 
anticorpii ASCA pozitivi, creşterea expresiei metaloproteazelor 
[19,20,21]. Din punct de vedere clinic este importantă 
diferenţierea stenozelor inflamatorii (semne clinice şi biologice 
de inflamaţie) de cele fibroase, non-distensibile. Investigaţiile 
imagistice pentru evidenţierea stenozelor la nivelul intestinului 
subţire sunt: tranzitul baritat, enteroclisma (tehnica clasică 
radiologică, computer tomografie sau rezonanţă magnetică) şi, 
în mâini experimentate, chiar ultrasonografia. Videocapsula 
este limitată ca utilizare din cauza riscului de retenţie [22]. Toate 
stenozele abordabile colonoscopic trebuie biopsiate pentru 
excluderea malignităţii. Opţiunile terapeutice sunt [23]:

1. Infliximab – clasic, se considera că infliximabul ar inrăutăţi 
stenozele preexistente. O metaanaliză recentă a demonstrat 
că utilizarea infliximabului nu creşte probabilitatea apariţiei 
stenozelor [6].

2. Rezecţia chirurgicală este tratamentul cel mai des utilizat.
3. Stricturoplastia este utilă la pacienţii cu stenoze întinse, cu 

rezecţii largi în antecedente, care au risc de sindrom de intestin 
scurt.

4. Dilatarea endoscopică cu balon, pentru stenozele accesi-
bile endoscopic, are avantajul invazivităţii reduse şi prezervării 
lungimii intestinului. Studiile din literatură arată o rată de 
success imediat de 90%, rezultatele pe termen lung variind între 
41% şi 72% [24,25,26].
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Concluzii
1. Colectomia urgentă în CUN, deşi posedă avantaje evi-

dente (radicalizm înalt, lichidarea complicaţiei vitale a bolii), 
predispune la o calitate joasă a vieţii pacientului în perioada 
funcţionării colostomei, pronostic incert, risc sporit al 
complicaţiilor în operaţiile seriate. Colectomiile programate 
în CUN, realizate până la degradarea morfo-funcţională totală 
a colonului şi dezvoltarea complicaţiilor, sunt avantajate prin 
posibilitatea utilizării părţilor drepte ale colonului în operaţiile 
coloplastice primare pe un fundal clinico-biologic benefic, cu 
rate reduse ale complicaţiilor şi letalităţii postoperatorii. 

2. Condiţiile principale pentru operaţiile coloplastice în 
CUN sunt: anatomo-topografice (mezou lung,  
pedicul vascular-nervos mobil); lipsa sau activitate minimală 
a procesului inflamator nespecific din mucoasa rectocolonică, 

confirmat endoscopic, radiologic şi citomorfometric. 
3. Tratamentul chirurgical al bolii Crohn se va completa 

obligatoriu de cel medicamentos complex şi de dispensarizare 
în serviciile de gastroenterologie, deoarece afecțiunea nu se 
vindecă niciodată, dar se pot obține şi menține perioade lungi 
de remisiune a procesului inflamator. De regulă, intervențiile 
chirurgicale sunt adresate complicațiilor bolii, optând pentru 
cele organomenajante, minimal invazive.

4. Chirurgul care opereazã un pacient cu boală Crohn tre-
buie să se aştepte la apariția de complicații postoperatorii, care, 
de multe ori, impun reintervenții multiple.

5. Fistulele, fisurile şi stricturile perineale recidivante, re-
zistente la tratament conservativ, constituie indicaţie pentru 
explorări diagnostice ale bolii Crohn.
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UNELE ASPECTE ALE EXPERTIZEI DIZABILITĂȚII ȘI MORBIDITĂȚII 
PROFESIONALE

SOME ASPECTS OF EXPERTISE IN DISABILITY AND 
PROFESSIONAL MORBIDITY

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ИНВАЛИДНО-
СТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
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Rezumat
Morbiditatea profesională și dizabilitatea sunt problemele actuale ale societății, acestea sunt o cauză majoră a reducerii capacității de muncă. Persoanele cu 
dizabilități se confruntă cu problema discriminării și integrării sociale. Persoanele cu dizabilitate prezintă o categorie a populației cu o poziție dezavantajată 
față de alte categorii, această situație poate fi soluționată numai prin efortul comun al societății și instituțiilor de stat. În această lucrare s-au prezentat 
aspectele expertizei morbidității profesionale și a fenomenului de dizabilitate. 
Cuvinte-cheie: fenomenul de dizabilitate, boli profesionale, capacitate de muncă păstrată, expertiza vitalității.

Summary
The occupational morbidity and disability phenomena are current problems of society, these are a major reason of the work capacity reduction. People with 
disabilities face the discrimination and social integration problems. People with disabilities presents a category of population with an impoverished position 
towards another categories, this situation can be fixed only through mutual exertion of the society and state institutions. In this article are presented some 
issues of the expertise of occupational morbidity and disability phenomena.
Key-words: disability phenomena, occupational diseases, work capacity, vitality expertise.

Резюме
Профессиональная заболеваемость и ограниченные возможности/инвалидность в настоящее время одна из самых острых проблем общества, и 
является основной причиной снижения трудоспособности. Люди с ограниченными возможностями сталкиваются с дискриминацией и проблема-
ми социальной интеграции. Люди с ограниченными возможностями представляют собой категорию населения с более обездоленным местом в 
обществе, чем другие категорий, эта ситуация может быть исправлена только путем взаимных усилий общества и государственных учреждений. 
В этой статье представлены некоторые аспекты  по экспертизе профессиональной заболеваемости и инвалидности в бюро медико-социальной 
экспертизы. 
Ключевые слова: инвалидность, профессиональные заболевания, сохраненная трудоспособность, экспертиза работоспособности.

Introducere 
Noțiunile de dizabilitate, invaliditate, handicap sunt 

complexe și au trecut prin modificări semnificative în societate. 
În sensul prevederilor Legii nr. 60 din 30.03.2012, adoptată de 
Parlamentul Republicii Moldova, privind incluziunea socială a 
persoanelor cu dizabilități, noțiunile principale se definesc după 
cum urmează: 

• persoană cu dizabilități – persoană cu deficiențe 
fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale, deficiențe care, 
în interacțiune cu diverse bariere/obstacole, pot îngrădi 
participarea ei deplină și eficientă la viața societății în condiții 
de egalitate cu celelalte persoane; 

• dizabilitate – termen generic pentru afectări/deficiențe, 
limitări de activitate și restricții de participare, care denotă 
aspectele negative ale interacțiunii dintre individ (care are o 
problemă de sănătate) și factorii contextuali în care se regăsește 
(factorii de mediu și cei personali).

Potrivit estimărilor OMS, în lume, peste 1 miliard de 
persoane (estimativ 15% din populația lumii) suferă de o formă 
de dizabilitate, aproximativ două treimi fiind originari din țările 
cu economie de tranziție. În Republica Moldova sunt înregistrați 
aproximativ 184 mii persoane cu dizabilități, înregistrând o 
tendință generală de creștere a dizabilității în rândul copiilor, 
tinerilor și populației în vârstă aptă de muncă.
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Populația cu dizabilități este angajată de 2-3 ori mai rar 
în câmpul muncii, iar șansele să obțină un nivel superior de 
educație sunt cu 50% mai reduse. Totodată, prin ratificarea în 
anul 2010 a Convenției ONU privind drepturile persoanelor 
cu dizabilități, Republica Moldova a demonstrat interes în 
ceea ce privește privind elaborarea și promovarea politicilor 
în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, 
precum și ajustarea legislației naționale în vigoare la dispozițiile 
celei internaționale. Ratificarea Convenției menționate de 
către Republica Moldova a marcat o schimbare importantă în 
domeniul dizabilității, Convenția cu un nou concept de abordare 
a acestei categorii de persoane, și anume: abordarea persoanelor 
cu dizabilități nu doar prin prisma protecției sociale și a stării de 
sănătate, dar, mai întâi de toate, prin prisma drepturilor omului 
și a incluziunii sociale, în această categorie de persoane fiind 
recunoscută valoarea umană, beneficiind de aceleași drepturi 
civile, politice, sociale, culturale ca și ceilalți cetățeni. 

În același timp, participarea la piața forței de muncă este 
direct proporțională cu severitatea gradului de dizabilitate. În 
republică acest fenomen este o problemă tot mai importantă, 
fiind cauzat de nivelul înalt al maladiilor cronice, care duc la 
dizabilitate și criza demografică cu care ne confruntăm.

Bolile profesionale sunt afecțiuni ale organismului, 
dobândite ca urmare a realizării unui proces de muncă. 
Conform definiției date de OMS „bolile profesionale constituie 
afecțiuni ale agenților etiologici specifici sunt prezenți la locul 
de muncă, asociați cu anumite procese industriale și/sau cu 
exercitarea unor profesiuni”. Conform datelor statistice, în 
Republica Moldova în anul 2013 au fost înregistrate 6 cazuri de 
boli profesionale, în 2015 au fost 2 cazuri și din anul 2015 până la 
moment nu s-a înregistrat nici un caz de boală profesională. În 
2013 au fost înregistrate 3 cazuri de dizabilitate în urma bolilor 
profesionale și intoxicațiilor, din 2014 nu a fost înregistrat nici 
un caz de dizabilitate în urma morbidității profesionale.

Materiale și metode
În lucrare s-au utilizat metoda bibliografică, matematico-

statistică, socio-igienică, analitico-comparativă. Totodată, s-a 
realizat un studiu calitativ selectiv-transversal, cu organizarea 
chestionării anonime a medicilor-experți din cadrul Consiliilor 
pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă. 
Subiectul cercetării s-a axat pe metodologia și mecanismul de 
expertiză a fenomenului de pierdere a capacității de muncă la 
populația în vârstă aptă de muncă. Datele anchetării au fost 
prelucrate computerizat cu programe IBM SPSS Statistic 20 și 
Word-Excel.

Rezultate
În municipiul Chișinău activează zece Consilii de 

Determinare a Dizabilității și Capacității de Muncă, inclusiv 
unul din consilii specializat în domeniul pediatrie. În cadrul 
cercetării sociologice au fost chestionați 30 de medici-experți, 
ceea ce reprezintă ,,totalitatea reprezentativă” a medicilor din 
cadrul a nouă Consilii din municipiul Chișinău. Vârsta medie 
a respondenților a fost de 55,93±1,77 ani, (SD=9,73, vârsta 
minimă fiind de 30 ani și vârsta maximă de 70 ani). Repartizarea 
după sex a medicilor-experți a fost următoarea: bărbați – 
16 persoane (53,3%), femei – 14 persoane (46,7%). Medicii 
experți au absolvit în marea majoritate facultatea de Medicină 
– 26 (86,7%), facultatea de Pediatrie – 3 (10,0%) și facultatea de 
Medicină preventivă – 1 (3,3%). Totodată, specializările acestora 

sunt în următoarele ramuri: Medicină internă – 12 (40,0%), 
Neurologie – 6 (20,0%), Pediatrie – 3 (10,0%), Chirurgie – 
2 (6,7%), Ftiziopneumologie – 2 (6,7%), Oftalmologie – 2 
(6,7%), Oncologie – 1 (3,3%), Otolaringologie – 1 (3,3%), Boli 
infecțioase – 1 (3,3%). Majoritatea medicilor experți au categoria 
superioară – 28 (93,3%), I categorie – 1 (3,3%) și II-a categorie 1 
(3,3%) cazuri. Vechimea generală în muncă a medicilor experți 
a fost în medie 33,55±1,78 ani, (SD=9,79, variind de la 9 până la 
52 de ani). Vechimea în muncă în calitate de medic-expert este 
în medie 16,90±2,10 ani, (SD=11,50, variind de la 3,5 până la 
47,0 ani). Zilnic, în mediu sunt expertizate 14,43±0,99 persoane 
suspecte la gradul de dizabilitate. Numărul persoanelor 
expertizate în diferite Consilii este neuniform, variind de la 4 
persoane în unele, până la 25 persoane în altele. Se recomandă 
uniformizarea fluxului de persoane, prin angajarea unui număr 
suficient de medici experți în Consiliile cele mai solicitate. 

Majoritatea respondenților 24 (80,0%) au răspuns că nu au 
participat niciodată la cursuri de educație continuă în domeniul 
sănătății ocupaționale/factori de risc profesionali. Iar în 6 (20,0%) 
cazuri au răspuns că a fost abordat subiect ,,parțial/unilateral”, 
în cadrul cursurilor de educație continuă fiind discutate unele 
aspecte despre sănătatea ocupațională. Necesitatea organizării 
seminarelor, atelierelor de lucru tematice în domeniul sănătății 
ocupaționale/factorii de risc ai morbidității profesionale au 
menționat medicii-experți, în timpul interviurilor personalizate.

Pe de altă parte, pe parcursul ultimilor 12 luni de activitate, 
30,0% din medicii-experții au avut experiența de a suspecta 
cazuri de boli profesionale la persoanele expertizate privind 
pierderea capacității de muncă. Iar pe parcursul ultimilor 5 ani 
de activitate, 50,0% din medicii-experții au avut experiența de 
a suspecta cazuri de boli profesionale. Numărul mediu de boli 
profesionale suspectate în ultimul an este de 7,0±1,51 cazuri 
(SD=4,27). Medicii experți au apreciat conlucrarea cu Centrul 
Republican de Boli Profesionale în felul următor: bună – 7 
(23,3%), satisfăcătoare – 2 (6,3%), nesatisfăcătoare – 1 (3,3%), 
inexistentă – 20 (66,7%) cazuri.

Totodată, nu există un ”algoritm oficial” de a îndrepta/
trimite persoanele cu suspecții la boală profesională la Centrul 
Republican de Boli Profesionale (CRBP). Așadar, persoanelor se 
sugerează să se adreseze după consultație la CRBP, dar mulți din 
acești pacienți refuză să declare factorii etiologici profesionali ca 
cauză a pierderii capacității de muncă. Cercetarea a evidențiat, 
necesitatea elaborării și aprobării unei pârghii, care ar permite 
conlucrarea Consiliilor pentru Determinarea Dizabilității și 
Capacității de Muncă și Centrul Republican de Boli Profesionale, 
scopul de a îndruma pacienții, de a minimaliza ”fenomenul 
birocratic”, de a elabora ,,Registrul electronic unic” pacienților 
în vârstă aptă de muncă cu gradul de dizabilitatea și factorul 
etiologic ocupațional.

Discuții
Până în anul 2013, în Formularul nr. 088/e erau indicate toate 

locurile de muncă a persoanei expertizate – ”ruta profesională”. 
Actualmente, în acest formular statistic se indică doar ultimul 
loc de muncă, ceea ce limitează medicii în a suspecta un caz de 
boală profesională, din cauza lipsei informației despre locurile 
de muncă ale persoanelor și condițiilor de muncă. În timpul 
discuțiilor, s-a menționat importanța și necesitatea introducerii 
în Formularul nr. 088/e a rutei profesionale (în care să fie indicate: 
toate locurile de muncă, unde a activat persoana expertizată, 
date despre noxele prezente posibile la locul de muncă, caracterul 
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muncii efectuate, intensitatea muncii, durata etc.).
Consilierea psihologică privind reintegrarea în mediul 

profesional/social al persoanelor cu gradul de dizabilitate este 
realizată de către medicii experți (prin voluntariat), iar 22 
medici (73,3%) au răspuns că au realizat consilierea persoanelor 
expertizate privind reintegrarea socio-profesională, și, totodată, 
8 (26,7%) cazuri au răspuns ,,negativ”. 

Obstacolele întâlnite în procesul pentru determinarea 
dizabilității sunt următoarele: 1) informații și date generale 
incomplete despre pacient/persoană în 50% de cazuri, 2) 
informații incomplete despre starea de sănătate a pacientului 
(Documentație medicală incompletă) – 86,7% cazuri, 3) Pacient 
fără discernământ – 16,7% cazuri, 4) Pacient cu comportament 
dificil (cu abordarea conflictuală) – 40,0% cazuri, 5) Pacient 
necompilabil/necomunicativ – 16,7% cazuri, 6) Pacient din 
grupul vulnerabil economic și social – 46,7% cazuri, 7) Problemă 
de sănătate nelegată de cauza gr. de dizabilitate – 26,7% de 
cazuri, 7) Alte obstacole (diagnoze medicale neconfirmate și 
neargumentate, etc.) – 16,7% cazuri.

Medicii consideră că este necesară modificarea algoritmului 
de determinare a gradului de dizabilitatea și expertizei bolilor 
profesionale: în totalitate – 6 (20,0%) cazuri; la unele etape 20 
(66,7%) cazuri, dintre care sunt următoarele: asistența medicală 
primară – 19 (95,0%) cazuri, asistența medicală spitalicească – 
11 (55,0%) cazuri, Consilii pentru Determinarea Dizabilității și 
Capacității de Muncă – 6 (30,0%) cazuri, Centrul Republican de 
Boli Profesionale – 3 (15,0%) cazuri, Serviciul de Supraveghere 
de Stat a Sănătății Publice – 6 (30,0%) cazuri. Medicii consideră 
că este necesară îmbunătățirea sistemului de sesizare/diagnostic 
și supraveghere a bolilor profesionale: în totalitate – 10 (23,3%) 
cazuri; la unele trepte – 13 (33,3%) cazuri, dintre care sunt 
următoarele: asistența medicală primară – 9 (69,2%) cazuri, 
asistența medicală spitalicească – 5 (38,5%) cazuri, Consilii 
pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă – 2 
(15,4%) cazuri, Centrul Republican de Boli Profesionale – 5 
(38,5%) cazuri, Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății 

Publice – 4 (30,8%) cazuri.

Concluzii
Morbiditatea profesională, nivelul înalt a dizabilității 

populației în vârstă aptă de muncă precum și reabilitarea/
reîncadrarea în câmpul socio-profesional sunt probleme 
importante, care necesită rezolvare prin diverse pârghii. Astfel, 
morbiditatea profesională și fenomenul dizabilității nu trebuie 
atribuite doar instituțiilor sanitaro-curative, cel mai corect 
este implementarea abordării complexe din partea statului, 
organizațiilor internaționale, organizațiilor nonguvernamentale 
și a societății civile. Abordarea problemelor de diagnosticare 
precoce, reabilitatea și reîncadrarea persoanelor cu boli 
profesionale și cu gradul de dizabilitate este fundamentală, 
aceasta trebuie realizată la nivel interdisciplinar: expertiza 
medicală, medicina socială, sănătatea ocupațională, psihologia 
muncii, asistența socială.

În Republica Moldova sunt rezerve mari în ceea ce 
privește sesizarea, diagnosticul și cercetarea cazurilor de 
boli profesionale la toate nivelele domeniului. Se constată 
necesitatea demarării unui program comun al diferitor 
direcții ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 
și Familiei pentru îmbunătățirea serviciilor de determinare 
a dizabilităților, de supraveghere a bolilor profesionale și 
factorilor de risc profesionali, de implicare a tuturor structurilor 
în determinarea dizabilității și expertiza diagnosticului de 
boală profesională, începând de la asistența medicală primară, 
spitalicească, specializată și Consilii pentru Determinarea 
Dizabilității și Capacității de Muncă, și Centrului Republican 
de Boli Profesionale. De asemenea, este necesară fortificarea 
algoritmelor/mecanismelor legislative în domeniul sănătății 
ocupaționale și expertizei medico-sociale a vitalității, elaborarea 
unor ghiduri cu privire la expertiza capacității de muncă și 
sesizarea/diagnosticului bolilor profesionale pentru medicii de 
familie, medicii specialiști, medicii experți etc.
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SINDROMUL OBSTRUCTIV DE APNEE ÎN SOMN, DIAGNOSTIC ȘI 
TRATAMENT ORL

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME, DIAGNOSIS AND ENT 
TREATMENT

Alexandru Sandul, d.h.ş.m., prof. univ.1, Victor Enachi, doctorand2

1,2 Catedra Otorinolaringologie USMF ”Nicolae Testemițanu”

Rezumat
Tulburările de somn trebuie recunoscute, diagnosticate şi tratate, întrucât pot avea consecințe grave psiho-comportamentale, cardiovasculare, metabolice, 
care pot influența performanțele intelectuale şi relațiile sociale.
Sindromul obstructiv de apnee în somn (SOAS) reprezintă un set de semne și simptome provocate de opriri (apnee) sau încetiniri (hipopneea) ale fluxului 
respirator în timpul somnului. Diagnosticul și deciziile privind tratamentul SOAS necesită luarea în considerare a factorilor de risc potențiali, severitatea și 
impactul simptomelor pacientului,  comorbiditățile medicale, plus numărul de evenimente de respirație dezordonate în somn și severitatea desaturației 
oxigenului detectată în timpul monitorizării somnului peste noapte. Tratamentului sindromului de apnee în somn variază în funcție de severitatea bolii. 
Corectarea defectelor de la nivelul sferei ORL, prin aplicația laserului, constituie cea mai modernă metodă de abordare minim invazivă.

Summary
Sleep disorders should be recognized, diagnosed and treated, because they can have serious psycho-behavioral, cardiovascular, metabolic consequences, and 
can influence intellectual performance and social relationships. Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) represents a set of signs and symptoms caused by 
stops (apnea) or slow downs (hypopnea) of respiratory flow during sleep. The diagnosis and decisions regarding treatment of OSAS require consideration of 
potential risk factors, severity and impact of patient’s symptoms, medical comorbidities, plus the number of sleep-disordered breathing events and severity 
of oxygen desaturation detected during overnight sleep monitoring. Treatment of sleep apnea syndrome varies depending on the severity of the disease. 
Correction of the defects from the ENT sphere, through the laser application, is the most modern method of minimally invasive approach.

Introducere
Sforăitul sau ronhopatia sunt zgomotele respiratorii care apar 

în timpul somnului, produs de vibrațiile la nivelul cavităților 
faringiene cu o intensitate cuprinsă între 60-85 db. Sforăitul e o 
manifestare ce apare la ciocnirea structurilor moi ale faringelui 
când trece aerul prin căile respiratorii îngustate. [1]

Sforăitul este semnalul de avertizare a două boli de mare 
importanță: sforăitul cronic și sindromul de apnee în somn. [31]

Conform  unor date furnizate de Academia Americană de 
Otolaringologie, aproximativ 45% din adulți sforăie ocazional 
și 25% din aceștia o fac regulat. Sindromul de apnee nocturnă 
afectează între 1 și 10% din populația adultă. [20]

 În ultimul timp sindromul de apnee nocturnă a fost studiat 
de multe specialităţi medico-chirurgicale datorită incidenţei 
crescute, a complicaţiilor importante cardiace, respiratorii şi 
neurologice, precum şi a consecinţelor sale socio-psihologice, 
considerate o veritabilă problemă de sănătate publică. [30]

Apneea în somn este o afecțiune a aparatului respirator 
caracterizată prin pauze, mici întreruperi respiratorii repetate, 
frecvente în timpul somnului, cu o durată de la câteva secunde 
până la 2 minute. SOAS e o patologie însoțită de sforăit, cu o 
colabare periodică a căilor respiratorii superioare și încetarea 
ventilației pulmonare, prin urmare caracterizată prin scăderea 
concentrației de O2 în sânge, ceea ce duce la dereglarea 
somnului. [31]

Sindromul  obstructiv de apnee în somn (SOAS) se defineşte 

prin existenţa unui indice apnee-hipopnee mai mare de 10 pe 
oră. [32] Apneea este cel mai des cauzată de obstrucție. Cauza 
e reprezentată de obstrucţia căilor respiratorii superioare, 
consecinţa dezechilibrului fiziologic între conformaţia 
anatomică, colapsul faringian, activitatea muscular dilatatoare 
a faringelui şi controlul central. [4]

Prevalenţa sforăitului și SOAS
În Republica Moldova, în urma unui sondaj efectuat în 

rîndul populaţiei (873 persoane, dintre care 390 bărbaţi şi 483 
femei), cca 60% de bărbaţi şi 40% de femei sforăie ocazional sau 
permanent. Aproximativ 24% de bărbaţi şi 4% de femei suferă 
de opriri ale respiraţiei în timpul somnului pe fondal de sforăit. 
Incidenţa sforăitului şi a SAOS evoluează esenţial cu vârsta, de 
la 1/4 la vârsta tânără pînă la 4/5 la vârsta înaintată. [41]

Aproximativ 40% din persoanele între 25-35 ani sforăie, 
iar acest procent creşte peste 50% pentru persoanele cu vîrste 
cuprinse între 45-55 ani.

Conform Asociaţiei Britanice pentru Sforăit şi Apnee în 
Somn (British Snoring and Sleep Apnoea Association), 41.5% din 
populaţia Marii Britanii sforăie, iar statisticile efectuate în Statele 
Unite ale Americii arată că 45% din adulţi sforăie ocazional, iar 
altele 25% din populaţie sforăie aproape în mod regulat. [34]

Prevalenţa sforăitului creşte până la vârsta de 60 de ani [23], 
după care scade, ceea ce s-ar putea datora timpului mai scurt 
petrecut dormind de către persoanele în vîrstă şi, totodată, 
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speranţei de viaţă redusă la persoanele care sforăie şi au SOAS. 
[34]

Prevalența sindromului de apnee în somn de tip obstructiv, 
la nivel mondial, este, la persoanele cu vârsta între 30 și 60 de 
ani, de 4% la bărbati și de 2% la femei, iar la copii are valori mici 
de 0,7%. Același indicator se situează la valori de 60% la bărbați 
și 40% la femei în cazul sforăitorilor cronici. Mortalitatea SOAS 
netratată este de aproximativ 38,5% în 8 ani de la diagnostic, 
prin bolile cardiovasculare pe care le determină. Se poate vorbi 
și de o mortalitate “indirectă”prin accidentele rutiere cauzate 
de adormirea la volan. Un studiu, efectuat de societățile de 
asigurări din Germania, în 2002, a arătat ca în peste jumătate 
din accidentele rutiere produse pe autostradă erau implicați 
pacienții cu sindrom de apnee în somn. [33]

Sunetul sforăitului
La început se considera că sforăitul este inofensiv pentru 

cei din jur. Cel mai puternic sforăit a fost înregistrat în cartea 
recordurilor Guines în anul 1984. Melvin Switzer, persoana cu 
cel mai puternic sforăit din lume, a intrat în Guinness Book of 
World Records, fiind înregistrat cu un nivel de 87,4 decibeli. 
Acest nivel de zgomot este echivalent cu cel produs de un 
autocamion de mare gabarit care ar trece prin dormitorul dvs. 
Soția lui, se pare, și-a pier¬dut auzul unei urechi ca urmare a 
"asalturilor" repetate în fiecare noapte.

Circa 85% din persoanele care sforăie, produc un zgomot 
care depăşeşete 38 decibeli, care este echivalent cu zgomutul 
traficului pe o autostradă (studiu efectuat de Health East şi 
Stanford Sleep Disorders Clinic). [36]

Ronhopatia cronică
Pacienții ce suferă de ronhopatie cronică: sforăie cu zgomot 

puternic, progresiv, tind să aibă simptome ce indică un somn 
deranjat, oxigenare redusă, oboseală dimineața, cefalee, 
somnolență pe parcursul zilei. [1]

Ronhopatia este boală care poate afecta pe oricine, bărbați 
și femei de orice vârstă. Respirația șuierătoare și zgomotoasă, 
accentuată de respirație cu gura deschisă, este produs de 
vibrație a palatului moale și izvoarele de la un pasaj dificil de 
aer prin tractul respirator superior. Când sforăitul este legat de 
o stare tranzitorie, acesta tinde să dispară cu boala în sine. Dar, 
când cauza este o modificare fiziologică a nasului sau gâtului, 
tulburarea se poate croniciza. [40]

Factorii predispozanți ai sindromului de apnee 
obstructivă în somn

- Sex masculin.
- Excesul în greutate – se întalnește la 70% din pacienții cu 

sindrom de apnee obstructivă în somn. Excesul de greutate, 
în special obezitatea centrală, tronculară sau androidă, este 
corelată cu riscul de apnee obstructivă în somn, fapt confirmat și 
de diminuarea apneei obstructive odată cu scăderea în greutate.

- Vârsta peste 40 de ani.
- Dimensiunile mari ale gâtului (femei – 16 cm; bărbați – 17 

cm sau mai mult).
- Alcoolul crește frecvența și durata apneelor prin efectul 

combinat de reducere a tonusului musculaturii faringiene și 
deprimarea răspunsului la hipoxie și hipercapnie.

- Reflux gastro-esofagian.
- Osul maxilar mic, amigdalite mari, limbă mare.
- Alergie, obstrucțiile nazale cauzate de deviațiile de sept sau 

probleme ale sinusurilor. [4]
- Menopauză.
- Oboseală.
- Fumat.
- Somnifere.
- Anomalii cranio-faciale.
- Dormit pe spate – aceasta favorizând obstrucția căilor aeri-

ene.
- Respirația pe gură, cauzată de polipi, deviație de sept sau 

guturai.
- Rasa.
- Poziția supin în timpul somnului – reduce diametrul căilor 

respiratorii superioare (efectul gravitațional asupra uvulei, 
palatului și limbii) și crește rezistența la fluxul de aer. [35]

Factori favorizanţi ai sindromului de apnee obstructivă în 
somn

1. Tonus muscular scăzut în zona limbii şi gâtului. Când 
musculatura este prea relaxată, limba sau alte structuri moi se 
interpun în calea aerului. [34]

2. Ţesuturi moi voluminoase prezente în zona gâtului. Co-
piii sforăie adesea datorită amigdalelor sau polipilor măriți. 
Persoanele supraponderale au depuneri de ţesut adipos în zona 
gâtului. Vălul palatin prea lung, chiştii sau tumorile pot, de 
asemenea, îngusta căile aeriene superioare, favorizând sforăitul, 
dar acestea sunt rar întîlnite. [34]

3. Căi nazale obstrucţionate. Acestea necesită un efort su-
plimentar pentru a trage aer în cursul inspiraţiei. Astfel se crează 
o depresiune în faringe, care trage ţesuturile moi în interior şi 
duce la sforăit. Din acest motiv persoanele care suferă de alergii, 
guturai sau sinuzită cel mai adesea sforăie. De asemenea, nasul 
deformat sau un sept nazal cu deviaţie pot duce la asemenea 
obstrucţii. [34]

Succesul chirurgiei căilor respiratorii depinde de un 
diagnostic precis al locurilor de obstrucție și selectarea adecvată 
a procedurilor pentru abordarea acestor locuri. În locul aplicării 
unei abordări standardizate pentru gestionarea chirurgicală 
a SOAS, este preferabil să se adapteze tratamentul la nevoile 
specifice ale fiecărui pacient.

Scopul tratamentului pentru SOAS este de a îmbunătăți 
calitatea vieții, somnolența în timpul zilei și vigilență 
psihomotorie, și pentru a reduce sau elimina sforăitul și apneea 
în somn. O abordare algoritmică selectează locurile, precum și 
modalitățile de intervenție chirurgicală ce ar trebui să producă 
nu numai rezultate mai favorabile, dar poate permite pacienților 
să evite procedurile care sunt mai puțin susceptibile de a fi 
benefice.

• Obstrucția nazală
Rolul obstrucției nazale în sforăit și SOAS: Creșterea 

rezistenței produce curgerea turbulentă în cavitatea nazală, 
induce respirație orală și promovează oscilație a căilor 
respiratorii, ceea ce poate duce la sforăit. Respirația orală 
modifică dinamica funcțională a căilor respiratorii superioare, 
care predispune la obstrucție. [12] Cornetele hipertrofice 
creează un fenomen obstructiv care poate reduce substanțial 
curgerea aerului prin una sau ambele nări. Dacă fluxul de aer 
dintr-o nară este obstrucționat, apoi fluxul de aer pe partea 
contralaterală devine turbulent și poate cauza sforăitul excesiv. 
[13]
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• Obstrucția orofaringiană
Obstrucționarea la nivelul palatului moale, a faringelui 

și stâlpilor amigdalieni, este o constatare mai frecventă la 
pacienții cu sforăit și SOAS. Scopurile chirurgiei este pentru 
a extinde și a deschide căile aeriene orofaringiene, și pentru a 
elimina obstrucționarea sau țesuturile redundante, care duc la o 
reducere a rezistenței la fluxul de aer. Uvulopalatofaringoplastia 
(UPFP), descrisă inițial de Fujita, este utilizată pentru a 
corecția obstrucției la nivelul orofaringelui, modificarea 
uvulei, îndepărtarea redundanței faringiene, țesutului palatal 
și închiderea primară a pilonilor posteriori și anteriori pentru 
a mări căile respiratorii retropalatal. [14] Numeroși experți au 
încercat ulterior să modifice procedura inițială, cu modificările 
propuse vizând extinderea faringelui și reducerea redundanței 
și plierea țesutului hipofaringelui. Aceste modificări includ 
îndepărtarea completă a uvulei și palatului moale distal, 
îndepărtarea unei părți a mușchiului palatofaringian și utilizarea 
unei clape uvulopalatale. Laserul, de asemenea, este folosit 
pentru a reduce înălțimea verticală a uvulei sau eliminarea 
țesuturilor alungite sau majorate în orofaringe. Kamami, un 
chirurg francez, a descris pentru prima dată uvuloplastia 
asistată de laser (LAUP) în anii 1980, pentru a reduce uvula și 
porțiunea distală a palatului moale fără excizia totală a uvulei 
musculare. Un laser a fost folosit pentru a vaporiza uvula și un 
procent specificat al palatului, într-o serie de proceduri mici. 
Deși procedura poate fi efectuată într-o singură ședință, LAUP 
a fost descris în trecut ca o procedură etapizată cu tratamente 
elementare, evitând reducerea excesivă care ar putea duce la 
insuficiență velofaringeală. [15]

Anatomia căilor superioare 
Rezistenţa nazală reprezintă în mod normal circa jumătate 

din rezistenţa totală a căilor aeriene superioare. Ea poate fi 
scurt-circuitată prin deschiderea gurii. Rezistenţa faringiană 
este dirijată la trei trepte prin acţiunea muşchilor dilatatori 
sau constrictori. Joncţiunea între rino- şi orofaringe este 
redată printr-o zonă de îngustare anatomică, care se închide 
prin apoziţia vălului palatin pe peretele posterior al faringelui. 
Orofaringele se poate astupa prin reculul bazei limbii pe peretele 
faringian posterior. Această mişcare poate apărea în mod liniștit 
prin efect gravitaţional în poziţia de clinostatism sau prin 
efectul presiunilor faringiene negative. Diferite conformaţii ale 
vălului palatin şi ale uvulei au fost raportate. Cel mai important 
parametru, la un pacient sforăitor, este lungimea uvulei, factor 
de risc asociat cu dezvoltarea SOAS. Uvula este considerată 
lungă dacă lungimea ei depăşeşte 1.5 cm, iar grosimea e peste 1 
cm. Uvula subiecţilor sforăitori şi a celor cu sindrom de apnee 
obstructivă în somn conţine mai multă grăsime şi mai multă 
masă musculară. Mucoasa palatului este edemaţiată ca urmare a 
traumatismelor din timpul sforăitului. [8]

Patogenia ronhopatiei
Presiunea de închidere a faringelui măsurată în timpul 

somnului este mult scăzută la ronhopat faţă de individul sănătos. 
Această cădere presională se explică printr-o incapacitate de 
a se adapta la activitatea dilatatorilor faringieni asociată unei 
creşteri a complianţei faringelui. Alţi 2 factori care ar mai putea 
interveni: un diametru de secţiune mic şi un efort inspirator 
mărit.  Pe lângă modelul fizic al rezistenţei Starling (faringele 
poate fi asemuit cu un tub flasc continuat la ambele extremităţi 
de câte un segment rigid) o altă lege a fizicii clasice, legea lui 

Bernoulli, ne ajută să înţelegem fiziopatologia sforăitului. 
Aceasta spune: ”la debit constant, presiunea exercitată de un 
fluid asupra pereţilor este invers proporţională cu viteza sa.” 
În consecinţă, la un debit dat impus de aspiraţia toracică, orice 
îngustare a CRS la etaj nazal sau faringian va determina o 
creştere a vitezei de trecere a aerului şi presiunea intraluminală 
va tinde să colabeze pereţii faringieni.  

Astfel, dacă modelul rezitenţei lui Starling impune condiţiile 
generale de activitate dilatatoare a faringelui (diminuată în 
timpul somnului), de îngustare anatomică a faringelui şi de 
complianţă parietală, legea lui Bernoulli permite explicarea 
rolului strâmtorilor localizate ale CRS.

După colabarea perţilor, efortul inspirator stimulat de 
hipoxie şi hipercapnie prin hipoventilaţie alveolară, devine din 
ce în ce mai mare, iar presiunea intraluminală va scădea şi mai 
mult. 

Activitatea dilatatorilor faringieni va creşte, însă nu 
suficient pentru îndepărtarea colapsului şi, astfel, vor interveni 
mecanismele de stimulare centrală a genioglosului şi a tensorului 
vălului, declanşate de diverşi stimuli chimici sau mecanici. La 
subiectul normal stimularea centrală a genioglosului apare 
înainte şi o surclasează în intensitate pe cea a muşchilor toracici 
inspiratori, restaurând astfel permeabilitatea CRS. În caz de 
SOAS sever, pragul de stimulare centrală prin hipoxie este 
crescut, iar saturaţia de O2 poate atinge nivele foarte joase, ce 
determină tulburări importante ale ritmului cardiac. [34, 35]

Tabloul clinic al apneei obstructive în somn
Tabloul clinic are un caracter caracteristic. Bolnavii au un 

exterior caracteristic descris de Charles Dikins – un om grăsuţ 
cu gâtul scurt și faţa roşie, care adoarme permanent şi sforăie în 
diferite situaţii neconfortabile.

Simptome caracteristice ale apneei obstructive în somn:
 ■ Sforăit zgomotos şi întrerupt.
 ■ Somnolenţă crescută în timpul zilei.
 ■ Micţiuni nocturne frecvente.
 ■ Dereglare a somnului pe o perioadă lungă de timp (> 6 

luni).
 ■ Hipertonie arterială (în special noaptea şi dimineaţa).
 ■ Oprire a respirației în somn.
 ■ Uscăciune matinală a gurii.
 ■ Oboseală în timpul zilei, scurte perioade de somn, mai 

ales în timpul activității monotone.
 ■ Cefalee matinală.
 ■ Diminuare a puterii de concentrare.
 ■ Tulburări de memorie.
 ■ Depresie.
 ■ Somn agitat.
 ■ Transpirație nocturnă.
 ■ Tulburare a libidoului.
 ■ Indexul masei corporale mai mare de 30.

Acuzele sunt prezentate mai des de partenerul de pat – 
sforăit intens, oprirea sau încetinirea respirației în timpul 
somnului. Sforăitul poate produce dereglări de somn nu numai 
ale pacientului însă şi ale partenerului.

Examen clinic ORL
• Palatul moale şi lueta: se evaluează lungimea acesteia, 

dacă este flască sau nu, îngroşată sau palmată.
• Punctul de inflexiune al palatului moale se poate obţine şi 

vizualiza în fonaţie, când pacientul pronunţă “ke”.
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• Spaţiul între cei 2 pilieri posteriori este în mod normal 
mai mare de 4 cm.

• Amigdalele palatine: prin volumul lor participă la strâm-
tarea orofaringelui.

• Baza limbii: se remarcă volumul acesteia şi dacă există sau 
nu hipertrofie de amigdale linguale.

• Articulaţia dentară: retrognaţia poate sta la originea unei 
strămtări a orofaringelui.

• Palatul dur: se cercetează prezenţa unui palat ogival.

Examenul foselor nazale şi al orofaringelui
Cu ajutorul fibroendoscopiei nazale se decelează prezenţa 

unor îngustări anatomice de genul deviaţiei de sept, a 
hipertrofiilor de cornet, hiperplaziilor limfatice sau ale altor 
afecţiuni inflamatorii. Această îngustare participă la generarea 
ronhopatiei cronice prin accelerarea fluxului aerian de la nivel 
nazal. Ideal, se poate vizualiza vălul palatin în dinamică prin 
stimularea sforăitului. 

Examenul laringofaringian
Se realizează cu ajutorul fibrscopului în continuarea 

examinării cavumului.
 ➢ Laringe: se evaluează prezenţa tulburărilor de motilitate, a 

unei imobilităţi în adducţia corzilor vocale
 ➢ Baza de limbă: se cerceteză prezenţa unei îngustări antero-

posterioare sau laterale
 ➢ Manevra Muller: inspir forţat (în ocluzie bucală şi nazală) 

fără închiderea glotei. Se poate depista astfel un colaps parţial 
sau total al faringelui la nivel velar sau al bazei limbii. Valoarea 
acestei manevre este controversată.

Examenul morfotipului cervicofacial
Dismorfia feţei sau a gâtului poate interveni în proporţii 

variabile la patogenia ronhopatiei.

Chestionarul Epworth
Evaluează gradul somnolenţei diurne. Pacienţii trebuie să 

noteze o serie de situaţii în care ar putea adormi, cu cifre de la 0 
la 3, astfel:

0-niciodată;
1-şanse mici de a adormi;
2-şanse mijlocii de a adormi;
3-şanse mari de a adormi;

Situaţiile sunt următoarele:
• Stând în tren şi citind;
• Privind la televizor;
• Asistând pasiv într-un loc public – teatru, reuniune;
• Călătorind într-un autoturism care nu opreşte timp de o oră;
• Odihnindu-vă după amiază;
• Stând în tren şi vorbind cu cineva;
• Stând confortabil după o masă fără alcool;
• Într-un autoturism blocat câteva minute într-un ambuteiaj.

Limita inferioară a somnolenţei se situează la 7 puncte din 
24 posibile. Ceea ce depăşeşte 10 puncte se consideră somnolenţă 
diurnă marcată, pacientul investigându-se pentru sindromul de 
apnee obstructivă în somn.

Diagnostic de laborator 
• Analiza generală a sângelui – poate fi depistată o creştere a 

numărului de eritrocite ca mecanism compensator al hipoxiei.
• Glucoza – la pacienţii cu sforăit şi apnoe poate fi normal 

sau moderat crescută.
• Analiza generală a urinei – fără patologie, însă cu reacţie 

acidă.
• ECG-fia poate depista o creştere a FCC, posibilă apariţia 

aritmiilor (din caza acidozei stabilite în urma hipoxiei).

Polisomnografia (PSG) – investigaţia de aur a sforăitului 
şi apneei – metoda înregistrării îndelungate a diferitor funcţii 
ale organismului uman în timpul somnului nocturn. PSG se 
efectuează în laboratoare de somn ce posedă aparataj special. 
PSC timp de o noapte constă din 5-8 ore monitorizate de 
technician medical în timp ce pacientul doarme.

Se studiază următorii parametri:
1. Electroencefalografia (EEG) – activitatea electrică a celu-

lelor creierului cu electrozi amplasaţi pe capul pacientului, 
pentru înregistrarea activităţii scoarţei cerebrale. EEGraful 
înregistrează activitatea undelor apărute în perioade de activaţie. 
Aceste date îl ajută pe clinician să depisteze stadiul somnului şi 
apriţiei acceselor.

2. Electrooculografia (EOG) – înregistrarea mişcărilor ocu-
lare cu electrozi amplasaţi la marginile ambilor ochi. Permite 
înregistrarea stadiului REM (mişcărilor rapide oculare).

3. Activitatea electromiografică submentonieră – cu elec-
trozi amplasaţi la menton, sub muşchiul submentonier şi/sau 
regiunea muşchilor masticatori.

4. Electrocardiograma (ECG) – în una sau mai multe deviaţii.
5. Înregistrarea sforăitului cu ajutorul microfonului.
6. Înregistrarea mişcărilor respiratorii ale cutiei toracice şi 

abdomenului.
7. Înregistrarea torentului de aer prin nas şi gură cu ajutorul 

termistorului sau pneumotahografului.
8. Înregistrarea saturaţiei hemoglobinei cu O2 cu ajutorul 

pulsoximetrului.
9. Înregistrarea poziţiei corpului cu ajutorul indicatorului cu 

mercur sau obiectiv.
10. Înregistrarea mişcărilor mîinilor şi picioarelor cu ajuto-

rul electromiografiei.
11. La necesitate se pot utiliza metode suplimentare:

 -  capnografia, monitorizarea transcutanată a CO2.
 -  Ph-metria esofageală.
 -  înregistrarea încordării musculaturii peniene. 

PSG este investigaţia de aur a apneii şi sforăitului. Ea se 
efectuează în laboratoare de somn cu monitorizarea nocturnă 
a anumiţilor parametri. Această metodă de investigaţie 
permite a clarifica structura somnului, prezenţa dereglărilor 
atât ale somnului, cât şi ale altor patologii întâlnite în timpul 
somnului. PSG permite cu o precizie înaltă de a stabili gradul 
derglărilor respiratorii în timpul somnului şi oferă informaţia 
necesară medicului pentru stabilirea tacticii de tratament a 
sforăitului şi SOAS. PSG şi studierea somnului sânt efectuate 
pentru depistarea patologiilor sau sindroamelor legate de somn. 
Ele se efectuează în laboratoare somnologice pentru a califica  
dereglările de respiraţie legate de somn.

Modificările somnului în sindromul de apnee obstructivă 
în somn

Apneile şi hipopneile se însoţesc de absenţa sau scăderea 
fluxului respirator, reluarea ventilaţiei se însoţeşte de fenomenul 
de trezire evidenţiabil pe electroencefalogramă prin prezenţa 
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de scurtă durată a undelor alfa. Acest ciclu se repetă de mai 
multe ori pe noapte în funcţie de gravitatea apneei obstructive şi 
fragmentează somnul, menţinându-l în stadiile 1 şi 2. Perioadele 
de somn profund survin în general când pacientul se află în 
decubit lateral.

Somnul paradoxal este fragmentat ca şi somnul lent, însă 
apneile sunt mai lungi, reducând cantitatea totală a acestuia 
în cursul nopţii. Apneile sunt cu o durată de 30-40 secunde 
în faza de somn lent şi mai mult de 60 de secunde în faza de 
somn paradoxal, iar gravitatea hipoxemiei depinde de lungimea 
apneei.

Criterii de diagnostic poligrafic în sindromul de apnee 
obstructivă în somn

Diagnosticul poate fi susţinut pe o înregistrare cu durată de 
cel puţin 7 ore de somn sau conţinând cel puţin 2 ore de somn 
confirmat electroencefalografic. În această situaţie în sindromul 
de apnee obstructivă în somn se constată:

1. un indice de apnee şi hipopnee mai mare de 10 per oră de 
somn;

2. un indice de apnee mai mare de 5 per oră de somn;
3. apnei şi hipopnei cu o durată mai mare de 10 secunde.

Monitoringul cardio-respirator (MCR) – se înregistrează 
aceiaşi parametri ca şi la PSG, cu excepţia 5, 6, 7. Principala 
diferenţă dintre PSG şi MCR este că nu se efectuează analiza 
structurii somnului. Aceasta reduce la un anumit nivel precizia 
metodei, însă, pentru diagnosticul dereglărilor respiratorii în 
timpul somnului, deseori e de-ajuns efectuarea MCR.

Renghenografia – anteroposterioară şi lateral. În obstrucţia 
conductului aerian în cazul SOAS este fenomen dinamic 
şi radiograma laterală nu dă destulă informaţie privind 
adenotonsilectomia pentru a reduce obstacolul în calea aerului 
din căile aeriene. Videofluoroscopia a fost folosită pentru 
studierea patofiziologiei SOAS.

Endoscopia – este folosită pentru identificarea porţiunii căii 
aeriene afectate de obstacol.

 
Examenul CT al faringelui. Se indică la toţi pacienţii cu apnee 

în somn. Se realizează secţiuni axiale fine infracentrimetrice 
(0.8 cm) în respiraţie liberă de la planul palatului dur până la 
nivelul osului hioid; permite identificarea situsului de îngustare 
maximă şi calcularea suprafeţei sale de secţiune. Diametrul 
normal al etajului velofaringian este mai mare de 1.8 cm2, iar 
cel al etajului bazi-lingual, în mod normal, e mai mare de 2 cm2. 
Secţiunile indispensabile trec prin spina nazală posterioară, 
punctul cel mai inferior al palatului şi prin corpul osului hioid.

Cefalometria. Se practică în toate cazurile de dismorfie 
facială evidentă sau suspectată, datorită articulaţiei dentare 
deficitare. Analiza cefalometrică compară anumite măsuri 
bine codificate la valori considerate standart. Identificăm pe 
radiografia de profil punctele A (subspinal), B (supramental), S 
(centrul şeii turceşti), N (nasion), SNA (spina nazală anterioară), 
SNB (spina nazală posterioară) ca şi principalele puncte de 
reper. Măsurăm unghiurile SNA (normal între 79 şi 85C), SNB 
(normal între 77 şi 83C), precum şi lungimea palatului moale, 
înălţimea osului hioid, lărgimea spaţiului aerian laringian.

În ansamblu, studiile cefalometrice din literatură efectuate la 

persoane afectate de SAS pun accentul pe:
• Anomalie quasi-constantă: osul hioid jos situat la nivelul 

vertebrelor cervicale 4, 5 sau 6;
• Altă anomalie frecventă: tendinţa la retromandibulism 

sau retromaxilism;
• Anomalie destul de frecventă: vălul palatin alungit şi 

îngroşat.   

Rezonanţă magnetică nucleară. Nu se realizeză de primă 
intenţie; se indică înainte de orice act chirurgical asupra bazei 
limbii. Permite estimarea volumului lingual pe secţiunile 
sagitale mediane, suprafaţa limbii are în mod normal 20-25 cm2. 
Suprafaţa submandibulară nu trebuie să depăşească 5 cm2, în 
timp ce cea submandibulară este cuprinsă între 17 şi 20 cm2. 
Linia ce separă cele 2 suprafeţe este perpendicular pe planul 
faringian, posterior trecând prin apofizele geniene.

Tehnicile operatorii laser utilizate în tratamentul 
pacienților cu sindromul obstructiv de apnee nocturnă.

• Uvulopalatofaringoplastia
Propusă pentru prima dată de S.Fujita (1981). Uvulopa-

latofaringoplastia, este o metodă mai perfectă decât cea a lui 
Ikematsu. Datorită acesteia se obține o lărgire a spațiului aerian 
al faringelui.

Uvulopalatofaringoplastia laser asistată este o tehnică ce 
ia locul din ce în ce mai mult intervenţiei clasice, fiind foarte 
bine tolerată şi de sforăitori. Această metodă reduce costurile şi 
riscurile pentru pacienţi.

Deosebim  UPFP: radioasistată, radioasistată submucoasă, 
ablaţie cu ajutorul radiofrecvenței. Combinaţia dintre uvulo-
palatoplastia radioasistată şi uvulopalatoplastia submucoasă ar 
fi cea mai eficientă procedură, deoarece cantitatea de ţesut este 
suficient de mică pentru a nu apărea complicaţii şi, în acelaşi 
timp, ablaţia submucoasei reduce grosimea şi creşte rigiditatea 
palatului moale. [38]

UPFP se realizează în decubit dorsal al pacientului, 
aplicându-i o anestezie generală pentru obținerea unei relaxări 
musculare profunde. La fel pentru comoditate se utilizează 
un dilatator al gurii. Cu ajutorul unei ațe ovula se fixează 
pentru a preveni recăderea părților rezectate ale vălului spre 
peretele posterior al faringelui. Pentru început se realizează o 
amigdalectomie (o amigdalectomie ordinară poate vindeca 
sforăitul). Cu ajutorul unui bisturiu se taie o suprafață anterioară 
ventrală a vălului palatin începînd de la linia medie și către 
rădăcina limbii la distanță de 1.5-2 cm, din partea marginilor 
pilierilor anteriori. Cu ajutorul unui foarfece se taie pilierii 
anteriori. Pilierul posterior se trage medial, decolându-se de 
la muschiul palatoglos se taie și el. Muschiul palatofaringian se 
apropie de mușchiul palatoglos și se suturează cu fire de vicryl. 
În așa fel se obține lărgirea faringelui. Uvula se amputează, 
dar bucățile de mucoasă tăiate ale faringelui se întind anterior 
și se suturează la marginea tăieturii de pe fața anterioară a 
vălului palatin. Unii autori propun mai întâi să efectueze 
tăieturi superficiale cu CO2-laser. Se folosește laser-bisturiul 
GRP6. Astfel de tăieturi superficiale se efectuează pe suprafața 
ventrală, în plica formată de vălul îndoit anterior, începând 
deasupra uvulei, trecând orizontal spre pilierii anteriori și în jos 
de-a lungul pilierilor anteriori către polul inferior amigdalian. 
Împreună cu o parte a vălului palatin moale se înlătură și 
amigdala palatină. Această incizie se face în grosimea pilierilor 
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anteriori cu ajutorul GRP6-laser cu curentul continuu cu o 
putere de 24 Vt. Amigdala palatină se taie vertical în jos spre 
polul inferior. Polul inferior eliberat se ridică și incizia continuă 
retrograd, în sus de-a lungul pilierului posterior. În așa fel, 
după terminarea tăieturii ramâne o parte din pilierul posterior 
de o mărime adecvată care continuă linia peretelui faringian 
lateral. Incizia vălului palatin moale se face cu o putere de 18 
Vt. Tăierea țesuturilor moi continuă în același mod pe partea 
contralaterală. Hemostaza în timpul disecției se efectuează cu 
ajutorul laserului. În caz de hemoragii mai accentuate acestea 
se stopează cu ajutorul electrocoagulatorului. Marginile lăsate 
libere ale mucoasei faringelui și vălului moale se suturează cu 
catgut. Spre sfârșit, în aria operatorie se injectează 80 mg de 
acetat de metilprednisolonă. De obicei, această intervenție se 
suportă ușor de pacienți. Această tehnică are poate avea multiple 
complicații, dintre care: stenoza faringopalatină cauzată de 
cicatrizări chiloide, urmată de senzație de corp străin în 
faringe, lipsa senzației gustative, rinolalie deschisă, insuficiența 
faringopalatină, etc. Plus la toate acestă intervenție chirurgicală 
nu întotdeauna vindecă SOAS. 

Uvulpalatoplastia asistată laser (laser asisted uvulopa-
latoplasty) sau LAUP provine din modificarea procedurii 
numită uvulopalatofaringoplastia (uvulopalatopharyngoplasty) 
sau UPFP. În cazul LAUP chirurgul utilizează laserul pentru a 
exciza LUETA.

Uvulopalatoplastia asistată cu radiofrecvență (RAUP): este 
similară uvulopalatoplastiei asistate laser (LAUP), se excizează 
numai o parte din uvulă și excesul tisular al palatului moale.

O intervenție chirurgicală des folosită pentru sforăit este 
ablația cu radiofrecvență a țesutului excedentar al vălului palatin 
sau somnoplastie. Procedura este utilizată și în cazul apneei în 
somn de tip obstructiv. Pot fi necesare mai multe sedințe. [1]

• Uvuloplastia cu laser
Această operație se efectuează sub anestezie local-infiltrativă 

cu Xilocaină si Epinefrină. Operația se efectuează cu ajutorul 
CO2-laserului. Taierea se face pe o joncțiune uvulo-palatină 
începând de la marginea superioară liberă palatină, într-o 
direcție superioară și în profunzimea țesuturilor moi. Excizia 
este egală cu 1 cm. Se folosește GRP6-laser cu o putere de 18 
Vt. Așa excizie dă posibilitatea  de a înlătura parțile moi ale 
palatului rapid și fără hemoragie. Se amputează de la bază și 
uvula. La fel, și pliurile palatofaringiene posterioare și pilierii 
posteriori se taie tot cu ajutorul laserul. Această operație 
durează în jur de 10-15 min, pacientul plecând acasă peste 
câteva ore. Cu toate că CO2-laserul permite cea mai cruțătoare 
intervenție, la marea parte din pacienți se constată apariția 
spre a 5-8-a zi a sindromului dureros și inflamator. Pentru 
micșorarea acestora se prescriu Hydrocodon în comprimate 
si Depomethylprednisolone injectabil pentru un timp scurt. 
Local se fac gargarisme. Se recomandă consultație de control la 
2 săptamâni după intervenție. În caz de menținere a sforăitului 
se recomandă efectuarea repetată a intervenției. [1]

• Amigdalectomia asistată laser 
Este una dintre cele mai vechi intervenții chirurgicale. A fost 

descrisă pentru prima dată în India. Procedura este efectuată în 
cazul incidenței crescute a amigdalitei acute, apneei obstructive 
în somn, obstruției căilor aeriene nazale, difteriei, sforăitului 
sau abceselor periamigdaliene.  

Amigdalele sunt 3 mase tisulare: amigdala linguală, farin-

giană și cea palatină. Sunt formate din țesut limfoid acoperite de 
epiteliu respirator, care este invaginat, realizând cripte.

Pe lângă faptul că amigdalele produc limfocite, ele mai sunt 
active în sinteza imunoglobulinelor. Sunt primele agregate 
limfoide în tractul aerodigestiv, de aceea joacă un rol important 
în imunitate. Amigdalele sănătoase oferă protecție imunitară, 
însă cele infectate sunt puțin eficiente în deservirea acestei 
funcții. Amigdalele infectate sunt asociate cu transportul 
diminuat al antigenelor, o producere scăzută de anticorpi și 
infecție bacteriană cronică.

Permeabilitatea căilor aeriene este evaluată clinic prin 
scorul Mallampati. Indicele Mallampati modificat apreciază 
raportul relativ dintre poziţia limbii în raport cu palatul moale 
şi are valoarea predictivă majoră în estimarea gradului de 
severitate al SOAS. Mallampati, examinând pacienţii cu limba 
în protruzie, a descris acest sistem de raportare a limbii în relaţie 
cu orofaringele drept predictiv pentru intubaţia dificilă. Scorul 
Mallampati modificat se codifică cu limba în cavitatea bucală, 
deoarece este raportul normal dintre aceste structuri din timpul 
somnului.

Clasificarea Mallampati se bazează pe structurile vizualizate 
cu deschidere maximă a gurii și limba proeminată, în poziția 
așezat:

Poziţia I – permite vizualizarea uvulei, amigdalelor şi a 
stâlpilor palatini.

Poziţia II – permite vizualizarea uvulei, dar nu şi a 
amigdalelor.

Poziţia III – permite vizualizarea palatului moale, dar nu şi 
a uvulei.

Poziţia IV – permite doar vizualizarea palatului dur. [7]
Indicațiile amigdalectomiei: această intervenție poate fi 

indicată când pacientul prezintă numeroase infecții amigdaliene 
acute. Momentul operator depinde de severitatea episoadelor. 
Această intervenție este indicată când pacientul prezintă infecții 
faringiene recurente cu o frecvență de cel puțin 7 episoade 
în ultimul an sau cel puțin 5 episoade pe an, pentru 2 ani sau 
cel puțin 3 episoade pe an pentru 3 ani, cu documentarea 
medicală a fiecărui episod de faringită și unul sau mai multe 
dintre următoarele: febră 38,3 oC, adenopatie cervicală, exudate 
amigdaliene sau teste pozitive pentru streptococul beta-
hemolitic de grup A.

Indicațiile absolute ale tonsilectomiei:
 ■ Amigdalele mărite în volum, care determină obstrucție a 

căilor respiratorii superioare, disfagie severă, tulburări de somn 
sau complicații cardiopulmonare.

 ■ Abcesele periamigdaliene ce nu răspund la tratamentul 
medicamentos și drenajul observant de către medic.

 ■ Amigdalita care necesită biopsie pentru a stabili patologia 
tisulară.

Indicațiile relative ale tonsilectomiei:
 ■ 3 sau mai multe infecții amigdaliene pe an, în ciuda 

terapiei adecvate.
 ■ Amigdalita cronică sau recurentă streptococică care nu 

răspunde la antibiotice beta-lactamaza rezistente.
 ■ Hipertrofia amigdaliană unilaterală presupusă a fi 

neoplazică.

Contraindicațiile tonsilectomiei:
 ■ Tulburări ale coagulării.
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 ■ Comorbidități medicale sau risc anestezic.
 ■ Anemie, infecție acută.

Amigdaelctomia era una din cele mai frecvente procedee 
chirurgicale din sfera ORL pentru care s-au inventat diferite 
metode, pornind de la metoda clasică (decolare și excizie prin 
bisturiu), până la metoda laser și coblație.

Ablația laser a amigdalelor folosește un laser de tip carbon 
dioxid pentru a vaporiza și a înlătura amigdalele. Tehnica reduce 
amigdalele care colectează infecțiile cronice și recurente. Se 
recomandă în amigdalite cronice recurente, ulcerații faringiene 
cronice, obstrucții ale căilor aeriene determinate de amigdalele 
mari. Operația durează 20 minute în ambulator sub anestezie 
locală. Pacientul părăsește cabinetul cu disconfort minim 
și revine la activitățile obișnuite a doua zi. Sângerarea post-
amigdalectomie poate apărea la 2-5% dintre pacienți. Studiile 
arată că laserul determină o durere semnificativ diminuată în 
timpul perioadei de recuperare la copii, mai puține tulburări de 
somn, morbiditate scăzută și mai puține medicamente.

Evaluarea preoperatorie:
Evaluarea parametrilor coagulării pentru a evita riscul unei 

hemoragii.
Studiile imagistice cuprind: radiografia pulmonară, scanare 

CT, RMN la pacientul care sugerează o neoplazie amigdaliană.
Anticorpii pentru streptolizina O au fost studiați ca posibili 

factori proamigdalectomie, aceștia fiind corelați cu infecțiile 
anterioare cu streptococ beta-hemolitic grup A.

Evaluarea stărilor alergice este utilă la pacienți cu simptome 
sugestive.

 ■ Examenul histologic al amigdalelor nu este necesar dacă 
nu este suspectat cancerul, dacă amigdalele sunt asimetrice 
trebuie extirpate separat și transmise la anatomo-patologie.

Complicațiile tonsilectomiei:
 ■ Hemoragia post-operatorie
 ■ Infecția

Complicațiile tardive:
 ■ Stenoza nazofaringiană și incompetentă velofaringiană. 

[39]

Avantajele aplicării laserului în tratamentul pacienților 
cu SOAS

Avantajele:
 - caracterul minim invaziv al radiaţiei laser şi de 

radiofrecvenţă, lipsa durerii, traumatizare minimă.
 - tăierea ţesutului este mai precisă, ţesutul incizat este mai 

redus, iar controlul local este mai bun.
 - sângerare minimă, lipsa tăierii şi acţiunea prin intermediul 

temperaturii în cazul laserului şi radiofrecvenţei.
 - lipsa edemului post-operator.
 - evitarea infecţiilor locale.
 - posibilitatea aplicării tratamentului în ambulator.
 - costuri mult reduse în raport cu alte tehnici medicale 

prin evitarea antibio-cortico-terapiei post-operatorii, a pansa-
mentelor, a medicaţiei antialgice.

 - siguranţa în funcţionare, randamentul fizio-terapeutic.
 - vindecare rapidă cu evitarea absenteismului profesional.
 - economii importante aduse sistemului de îngrijiri 

medicale.
 - rezultate funcţionale de durată cu restabilirea funcţională 

între 75-98% 
 - posibilitatea obţinerii unor rezultate semnificative prin 

colaborarea specialiştilor din domenii multidisciplinare şi 
integrarea acestor cercetări în arii europene de interes. [37]

Oricine se gândește la o intervenție chirurgicală cu laser este 
necesar:

 - să se consulte cu medicul chirurg și să solicite informație 
privitor la beneficiul chirurgiei cu laser, comparativ cu metodele 
tradiționale;

 - să se informeze despre experiența chirurgului în efectuarea 
procedurii cu laser solicitată de pacient;

 - să se asigure că chirurgul a efectuat cu succes proceduri cu 
laser la pacienți de culoare, deoarece unele lasere pot decolora 
temporar sau permanent pielea;

 - să dezvăluie istoricul medical complet, medicamentele 
care au fost administrate, precum și produsele alimentare, 
băuturile care sînt consumate frecvent pentru a evita o eventuală 
complicație.

Chirurgia laser reprezintă o revoluţie în medicina modernă, 
iar specialiştii dezvoltă noi tehnici şi se experimentează tot mai 
mult în domeniu, întrucât vedem viitorul chirurgiei lipsit de 
bisturiu, sânge sau durere. [38]
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Rezumat
Articolul prezintă argumentele în necesitatea și importanța utilizării Listei bolilor profesionale recomandate de Organizația Internațională a Muncii (OIM), 
revizuirea – 2010. Acest instrument recomandat în Convenția nr. 155/1981 a OIM, cuprinde și instrumentul de supraveghere în domeniul sănătății 
ocupaționale, implementat la nivel internațional. În ultima revizuire a acestuia au fost incluse noi patologii legate de factorii ergonomici, riscuri psiho-
emoționale și stres ocupațional. Acest instrument de sănătate ocupațională oferă un cadru bine definit pentru diagnosticarea și clasificarea bolilor 
profesionale în conformitate cu standardele internaționale. Alinierea documentației naționale la cea europeană va spori calitatea serviciilor de sănătate 
ocupațională furnizate și va duce la o monitorizare fiabilă a sănătății angajaților.
Cuvinte cheie: Lista bolilor profesionale, Organizația Internațională a Muncii, Organizația Internațională a Sănătății, Clasificatorul Internațional al 
Maladiilor, Sănătatea ocupațională. 

Summary
The article brings out arguments that support the importance and the necessity of using the International Labor Organization’s (ILO) List of Professional 
Diseases (revised 2010). This instrument recommended by the ILO Convention No. 155 Occupational Safety and Health Convention (1981) includes the 
internationally implemented occupational health surveillance tool. The latest revision includes new pathologies related to ergonomic factors, psychosocial 
risks and occupational stress. This occupational health tool provides a well-defined framework for the diagnosis and classification of occupational diseases 
according to international standards. Aligning the national documentation with the European one will increase the quality of the occupational health 
services provided and lead to reliable employees’ health monitoring.
Key words: The list of professional diseases, International Labor Organization, World Health Organization, International Classification of Diseases, 
Occupational health.

Introducere. Persoanele economic active își petrec 
aproximativ o treime din timpul lor la locul de muncă. Condițiile 
de muncă joacă un rol semnificativ asupra stării de sănătate ale 
angajatului. În cazurile bune, acestea asigură oportunitatea de 
dezvoltare personală, creșterea nivelului social-profesional și 
oferă protecție de riscuri ocupaționale. Pe de altă parte, tot ele 
contribuie indirect și direct la îmbunătățirea relațiilor sociale, 
stima de sine și la dezvoltarea efectelor benefice pentru starea 
de sănătate.

Sănătatea lucrătorilor este o condiție esențială pentru 
venitul familiei, productivitatea, dezvoltarea economică. 
Riscurile pentru sănătate la mediul de muncă (temperaturile 
înalte sau joase, zgomot, praf, substanțe chimice periculoase, 
proces automatizat monoton non-securizat, riscuri psiho-sociale, 
stres ocupațional etc.) cauzează boli profesionale și agravează 
alte probleme de sănătate ale muncitorului. Așadar, menținerea 
și recăpătarea capacității de muncă este unul din obiectivele de 
bază ale serviciilor în domeniul sănătății ocupaționale.

Servicii specializate în domeniul sănătății ocupaționale sunt 
disponibile doar pentru 15% din lucrătorii din întreaga lume. 
Iar, în contextul actualei crize globale a șomajului, din ce în ce 

mai mulți oameni caută un loc de muncă în sectorul informal, 
în care nu au nici un fel de acoperire de asigurare sau servicii de 
sănătate la locul de muncă. 

Bolile profesionale sunt cauza multor suferințe și pierderi în 
domeniul muncii. Cu toate acestea, spre deosebire de accidente 
produse la locul de muncă, bolile profesionale rămân practic 
nesesizate. Anual, din cauza acestora, decedează de șase ori mai 
multe persoane decât în urma accidentelor la locul de muncă.

Problemele de sănătate legate de muncă ale angajaților se 
estimează la nivel global cu 4-6% din Produsul Național Brut 
din economia țării. Pe de altă parte, activități de prevenire 
ale dezvoltării bolilor la muncitorii în domeniul sănătății 
ocupaționale de bază, costă în mediu în jur de 18 până la 60 de 
dolari SUA pentru un lucrător. Organizația Mondială a Sănătății 
(OMS) menționează, că din 6300 de decese care au loc în fiecare 
zi la locul de muncă, 5500 sunt din cauzate de afecțiunilor legate 
de mediul ocupațional. Estimările Organizației Internaționale a 
Muncii și Organizației Mondiale a Sănătății sunt următoarele: 
decese cauzate de boli profesionale sunt 86% (2,02 milioane) de 
cazuri și decese cauzate de accidente de muncă – 14% (321.000 
de mii) de cazuri.
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În procesul activității umane există o interacțiune a 
mediului de muncă și muncitorului. Progresul tehnico-științific 
și schimbările social-organizatorice la locul de muncă, ca 
urmare a globalizării rapide, sunt urmate de apariția noilor 
riscuri profesionale. Factorii nocivi, ocupaționali contribuie la 
dezvoltarea bolilor profesionale și bolilor legate de profesie.

Materiale și metode. În această lucrare a fost utilizată 
metodologia studiului complex de fezabilitate, cu transpunerea în 
limbaj a noțiunilor de plan de acțiuni, și cu oferirea informațiilor 
necesare pentru descrierea proiectului în domeniul sănătății și 
securității ocupaționale. Se cunoaște că studii de fezabilitate 
sunt centrate în jurul analizei cost-beneficiu. În realitate, studiul 
de fezabilitate şi analiză cost-beneficiu sunt două noțiuni care 
se suprapun în foarte mare măsură. Cercetarea s-a realizat 
prin etape consecutive și a cuprins perioada anilor 1996-2017. 
Volumul eșantionului de studii a fost reprezentativ cantitativ și 
calitativ [1, 10, 11, 14, 15, 16].

În calitate de obiecte ale cercetării au servit documentele, 
acte normative în domeniul sănătății ocupaționale: Lista bolilor 
profesionale (CIM-IX) al RM; Lista bolilor profesionale (anul 
2016) al RM; Lista bolilor profesionale a României, Ucrainei, 
Bielorusiei și Rusiei; Lista bolilor profesionale (revizuirea – 
2002) a OIM; Lista bolilor profesionale (revizuirea – 2010) a 
Organizației Internaționale a Muncii în limba engleză, rusă, 
franceză și spaniolă. 

Traducerea și adaptarea (după principiul revizuirii – 2002) 
a fost realizată în cadrul laboratorului științific ,,Sănătatea 
ocupațională” al Centrului Național de Sănătate Publică.

Rezultate. În Republica Moldova responsabil pentru 
înregistrarea şi comunicarea bolilor profesionale este Ministerul 
Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale a Familiei, precum şi a 
organelor de inspecție respective (Inspecţia Muncii şi Centrul 
Naţional de Sănătate Publică / Agenția Națională pentru Sănătate 
Publică). Sistemul existent în domeniul sănătății ocupaționale 
acoperă toate sectoarele de activitate economică, precum şi 
toate întreprinderile. Cu toate acestea, persoanele angajate pe 
cont propriu / pe patent nu sunt cuprinse de acesta [6, 7].

Până la anul 2016, în baza acestui sistem a fost Lista 
națională a bolilor profesionale, care a fost aprobată de 
Ministerul Sănătății în 1993, și care a cuprins șapte categorii 
de boli profesionale: I) boli cauzate de factori chimici; II) boli 
cauzate de aerosoli industriali; III) boli cauzate de factori fizici; 
IV) boli care afectează sistemele de organe; V) boli cauzate de 
factori biologici; VI) alergii şi VII) cancer profesional. 

În anul 2016, a fost abrogată Lista națională a bolilor 
profesionale (revizia a IX-a), Anexa din ordinul MS nr. 257 
din 08.11.93 ,,Despre perfecționarea serviciului de depistare, 
tratare şi profilaxie a maladiilor profesionale în republică” din 
argumente, că 1) este depășită; 2) nu prevede toate etapele 
necesare la cercetarea circumstanțelor şi cauzelor apariției 
bolilor (intoxicațiilor) profesionale; 3) lipsește monitorizarea 
stării de sănătate a persoanelor afectate de boli profesionale.

Astfel, Regulamentul sanitar privind modul de cercetare și 
stabilire a diagnosticului de boală (intoxicație) profesională, HG 
nr. 1282 din 29.11.2016, conține în Anexa nr. 1 – Lista nouă 
a bolilor profesionale elaborată în conformitate cu Clasificația 
Internațională a Maladiilor (revizia a X-a).

Așadar, Lista bolilor profesionale pentru fiecare țară este 
adaptată în funcție de condițiile naționale ale țării, dar, pentru 

a simplifica raportarea la nivel european și a organizațiilor 
internaționale (OMS și OIM), este aprobată paralel și Lista 
bolilor profesionale recomandată de OIM (din Recomandare al 
Convenției nr. 155/1981). 

Republica Moldova a aderat la Organizația Internațională a 
Muncii în 1994. Până în prezent, țara a ratificat 39 convenții ale 
OIM. Mai mult, Republica Moldova a ratificat Convenția nr. 155, 
privind Igiena şi Securitatea Muncii din 1981 şi Recomandările 
privind Securitatea şi Sănătatea Ocupațională aferente acesteia 
(nr. 164), precum şi Convenția OIM (nr. 187) privind cadrul 
de promovare a Securității şi Sănătății Ocupaționale din 2006. 
În plus, RM a ratificat standardele internaționale majore în 
domeniul inspecției muncii, şi anume: Convenția (nr. 81) 
privind Inspecția Muncii din 1947, Convenţia (nr. 129) privind 
Inspecţia Muncii în Agricultură din 1969, Protocolul din 1995 
la Convenţia privind Inspecţia Muncii din 1947, precum şi 
Convenţia (nr. 150) privind Administrația Muncii din 1978. 
Recent, Republica Moldova a ratificat Convenţia (nr. 160) 
privind statistica muncii, adoptată în 1985.

Menționăm, cu regret, Regulamentul Sanitar privind modul 
de cercetare şi stabilire a diagnosticului de boală (intoxicaţie) 
profesională, HG nr. 1282 din 29.11.2016, nu a cuprins și nu 
a aprobat și Lista bolilor profesionale recomandată de către 
Organizația Internațională a Muncii.

În luna mai 2010, la solicitarea Biroului Național de 
Statistică, unde expert al Departamentului de Statistică al 
Biroului Internațional al Muncii (Geneva) s-a efectuat o 
evaluare a sistemul statistic național în domeniul muncii, 
în raport cu prevederile Convenției nr. 160/1985. Evaluarea 
realizată a stabilit un nivel înalt de pregătire a Republicii 
Moldova pentru ratificarea Convenției, îndeosebi a articolelor 
1-13 şi 14(1). Aceste statistici se realizează de către Biroul 
Național de Statistică. S-a constatat, existența problemelor în 
raport cu statisticile prevăzute în două articole din Convenție, 
care, la moment, fie că nu se produc în țară, fie că se produc nu 
în volumul complet solicitat. Acestea sunt:

- Articolul 14(2) cu privire la Statistica bolilor profesionale: 
Centrul Național de Sănătate Publică al Ministerului Sănătății 
/ Agenția Națională pentru Sănătate Publică a Ministerului 
Sănătății, Familiei și Protecției Sociale / produce anumite statistici 
privind bolile profesionale. Totodată nu se cunoaște în ce măsură 
acestea corespund standardelor OIM.

- Articolul 15 cu privire la statistica conflictelor de muncă: 
în Moldova nu este în genere elaborat instrumentarul unor 
asemenea statistici şi nu este luată decizia cine ar fi responsabil 
pentru producerea acestora.

Organizația Internațională a Muncii (OIM) recomandă 
înregistrarea și supravegherea bolilor profesionale conform 
,,Listei de boli profesionale” 2002 (nr. 194), adoptate la cea 
de-a 90-a sesiune a Conferinței de OIM. Comitetul care a fost 
înființat și încredințat pentru a lucra la Recomandarea nr. 194, 
a solicitat Organul de conducere al OIM pentru a actualiza lista 
bolilor profesionale. 

Această nouă listă a bolilor profesionale reflectă evoluția de 
ultimă oră în identificarea și recunoașterea bolilor profesionale 
în lumea de azi. Lista indică în mod clar unde ar trebui să aibă 
loc prevenirea și protecția. Această listă a OIM reprezintă cel 
mai recent consens la nivel mondial privind bolile care sunt 
acceptate la nivel internațional ca provocate de muncă. Această 
listă poate servi drept model pentru stabilirea și revizuirea 
listelor naționale de boli profesionale. Populația activă a lumii și 
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familiile acestora vor beneficia de această nouă listă.
Pe baza lucrărilor a două reuniuni de experți, organul de 

conducere al OIM a aprobat o nouă listă de boli profesionale la 
25 martie 2010 în cursul celei de-a 307-a sesiuni. Această nouă 
listă înlocuiește cea precedentă din anexa la Recomandarea nr. 
194 adoptată în 2002.

Noua listă cuprinde o serie de boli profesionale recunoscute 
pe plan internațional, de la boli provocate de agenți chimici, 
fizici și biologici până la boli respiratorii și de piele, tulburări 
musculo-scheletice și cancer la locul de muncă. Tulburările 
psihice și comportamentale au fost pentru prima dată incluse în 
mod specific în lista OIM, revizuirea 2010. 

Articolele descrise permit recunoașterea originii profe-
sionale a bolilor care nu sunt specificate în listă dacă se 
stabilește o legătură între expunerea la factorii de risc care 
decurg din activitățile de muncă și tulburările contractate de 
lucrător. Un alt punct avantajos este păstrarea confidențială a 
datelor, privind problemele de sănătate ale angajatului.

Lista bolilor profesionale conform Organizației 
Internaționale a Muncii,

(revizuirea – 2010) [5].

1. Boli profesionale cauzate de expunerea la agenții 
prezenți în mediul ocupațional sau produși în procesul 
tehnologic

1.1. Boli cauzate de agenți chimici:
1.1.1. Boli cauzate de beriliu sau compușii săi toxici
1.1.2. Boli cauzate de cadmiu sau compușii săi toxici
1.1.3. Boli cauzate de fosfor sau compușii săi toxici
1.1.4. Boli cauzate de crom sau compușii săi toxici
1.1.5. Boli cauzate de mangan sau compușii săi toxici
1.1.6. Boli cauzate de arsenic sau compușii săi toxici
1.1.7. Boli cauzate de mercur sau compușii săi toxici
1.1.8. Boli cauzate de plumb sau compușii săi toxici
1.1.9. Boli cauzate de fluor sau compușii săi toxici
1.1.10. Boli cauzate de sulfură de carbon
1.1.11. Boli cauzate de derivații halogenați toxici ai hidrocar-

burilor alifatice sau aromatice
1.1.12. Boli cauzate de benzen sau omologii lui toxici
1.1.13. Boli cauzate de nitro și aminoderivați toxici ai benze-

nului sau omologilor săi
1.1.14. Boli cauzate de nitroglicerină şi alți esteri nitrici acizi
1.1.15. Boli cauzate de alcooli, glicoli, cetone
1.1.16. Boli cauzate de asfixiante: monoxid de carbon, acid 

cianhidric sau derivații lui
toxici, hidrogen sulfurat
1.1.17. Boli cauzate de acrilonitril
1.1.18. Boli cauzate de oxizi de azot
1.1.19. Boli cauzate de vanadiu şi compușii săi toxici
1.1.20. Boli cauzate de antimoniu şi compușii săi toxici
1.1.21. Boli cauzate de hexan
1.1.22. Boli ale dinților cauzate de acizi minerali
1.1.23. Boli cauzate de agenți farmaceutici
1.1.24. Boli cauzate de nichel sau compușii săi
1.1.25. Boli cauzate de thaliu sau compușii săi
1.1.26. Boli cauzate de osmiu sau compușii săi
1.1.27. Boli cauzate de seleniu sau compușii săi
1.1.28. Boli cauzate de cupru sau compușii săi
1.1.29. Boli cauzate de platină sau compușii săi
1.1.30. Boli cauzate de staniu sau compușii săi

1.1.31. Boli cauzate de zinc sau compușii săi
1.1.32. Boli cauzate de ozon, fosgen
1.1.33. Boli cauzate de substanțe iritante: benzochinonă și 

alți iritanți ai corneei
1.1.34. Boli cauzate de amoniac
1.1.35. Boli cauzate de izocianați
1.1.36. Boli cauzate de pesticide
1.1.37. Boli cauzate de oxizi de sulf
1.1.38. Boli cauzate de solvenți organici
1.1.39. Boli cauzate de latex sau produsele care conțin latex
1.1.40. Boli cauzate de clor
1.1.41. Boli cauzate de orice alți agenți chimici la locul de 

muncă, care nu sunt menționați în punctele precedente, dacă a 
fost stabilită științific sau determinată prin metode compatibile 
cu condițiile și practicile naționale, expunerea la acești agenți 
chimici, care rezultă din activitățile profesionale și boala (bolile) 
pe care muncitorul suferă

1.2. Boli cauzate de agenți fizici:
1.2.1. Deficitul auditiv cauzat de zgomot
1.2.2. Boli cauzate de vibrații (afecțiuni ale mușchilor, ten-

doanelor, oaselor, articulațiilor, ale vaselor sanguine periferice 
sau ale nervilor periferici)

1.2.3. Boli cauzate de aer comprimat sau decomprimat
1.2.4. Boli cauzate de radiații ionizante
1.2.5. Boli cauzate de radiații optice (ultraviolete, lumină 

vizibilă, infraroșu) inclusiv cu laser
1.2.6. Boli cauzate de expunerea la temperaturi extreme 
1.2.7. Boli cauzate de alți agenți fizici la locul de muncă care 

nu sunt menționați la punctele precedente, în care o legătură 
directă este stabilită științific sau determinată prin metode 
adecvate condițiilor și practicilor naționale, între expunerea la 
acești agenți fizici, care rezultă din activitățile de muncă și boala 
(bolile) contractate de lucrător

1.3. Boli cauzate de agenți biologici:
1.3.1. Bruceloză
1.3.2. Virușii hepatitei
1.3.3. Virusul imunodeficienței umane (HIV)
1.3.4. Tetanosul
1.3.5. Tuberculoză
1.3.6. Sindroame toxice sau inflamatorii asociate cu contami-

nanți bacterieni sau fungali
1.3.7. Antrax
1.3.8. Leptospiroza
1.3.9. Boli cauzate de alți agenți biologici la locul de muncă 

care nu sunt menționați la punctele precedente, în cazul în 
care o legătură directă este stabilită științific sau determinată 
prin metode adecvate condițiilor și practicilor naționale între 
expunerea la acești agenți biologici ca urmare a activităților de 
lucru și boala (bolile) contractate de lucrător

2. Boli sistemice definite după organul țintă:
2.1. Boli respiratorii profesionale:
2.1.1. Pneumoconioze cauzate de pulberi minerale fibrogene 

(silicoză, antraco-silicoză, azbestoză)
2.1.2. Silicotuberculoză
2.1.3. Pneumoconioze cauzate de pulberi minerale non-fi-

brogene
2.1.4. Sideroză
2.1.5. Afecțiuni bronhopulmonare cauzate de pulberi ale 
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metalelor dure
2.1.6. Afecțiuni bronhopulmonare cauzate de pulberi de 

bumbac, in, cânepă sau sisal (bisinoza)
2.1.7. Astmul bronşic profesional cauzat de agenții sensibili-

zanţi sau iritanţi recunoscuţi ca implicaţi în procesul tehnologic
2.1.8. Alveolita alergică extrinsecă cauzată de inhalarea pul-

berilor organice, cu anumite diferenţe cu legislația națională
2.1.9. Afecţiuni pulmonare obstructive cronice
2.1.10. Afecţiuni pulmonare cauzate de aluminiu
2.1.11. Afecţiuni ale căilor respiratorii superioare, cauzate 

de agenții sensibilizanţi sau iritanţi recunoscuţi ca implicaţi în 
procesul tehnologic

2.1.12. Alte afecțiuni respiratorii care nu sunt menționate 
la punctele precedente, în cazul în care o legătură directă 
este stabilită științific sau determinată prin metode adecvate 
condițiilor și practicilor naționale, între expunerea la factorii 
de risc care decurg din activitățile de muncă și boala (bolile) 
contractată de lucrător

2.2. Boli de piele:
2.2.1. Dermatoza alergică de contact și urticaria de contact 

provocate de agenți alergeni cunoscuți care nu sunt incluse în 
alte puncte

2.2.2. Dermatoze de contact iritante cauzate de agenţi iritanţi 
cunoscuți care nu sunt incluse în alte puncte

2.2.3. Vitiligo cauzată de alți agenți recunoscuți provenind 
din activități de muncă care nu sunt incluse în alte puncte

2.2.4. Alte afecțiuni ale pielii cauzate de agenți fizici, chimici 
sau biologici la locul de muncă care nu sunt incluse în alte puncte 
în care o legătură directă este stabilită științific sau determinată 
prin metode adecvate condițiilor și practicilor naționale între 
expunerea la factorii de risc care rezultă din activitățile de lucru 
și pielea boala (bolile) contractată de lucrător

2.3. Afecțiuni musculo-scheletale:
2.3.1. Tenosinovite stiloide radiale din cauza mișcărilor 

repetitive, eforturilor forțate și pozițiilor extreme ale încheieturii 
mâinii 

2.3.2. Tenosinovite cronice ale mânii și încheieturii mâinii 
din cauza mișcărilor repetitive,

eforturilor forțate și pozițiilor extreme ale încheieturii mâinii
2.3.3. Bursita de olecran din cauza presiunii prelungite pe 

regiunea cotului
2.3.4. Bursita prepatelară ca urmare a poziției îndelungate 

în genunchi
2.3.5. Epicondilita cauzată de mișcări repetitive, eforturi de 

intensitate maximă
2.3.6. Leziuni de menisc ca urmare a poziției îndelungate de 

lucru într-un genunchi sau ghemuit
2.3.7. Sindromul de tunel carpian datorită perioadelor lungi 

de muncă forțată repetitivă, lucrări care implică vibrații, poziții 
extreme ale încheieturii mâinii sau o combinație a celor trei

2.3.8. Alte afecțiuni musculo-scheletice care nu sunt mențio-
nate la punctele precedente, în cazul în care o legătură directă 
este stabilită științific sau determinată prin metode adecvate 
condițiilor și practicilor naționale, între expunerea la factorii de 
risc care rezultă din activitățile de lucru și tulburarea (bolile) 
musculo-scheletice contractate de lucrător

2.4. Tulburări mentale și de comportament: 
2.4.1. Tulburarea de stres post traumatic

2.4.2. Alte tulburări mentale sau comportamentale care nu 
sunt menționate la punctul precedent în care o legătură directă 
este stabilită științific sau determinată prin metode adecvate 
condițiilor și practicilor naționale între expunerea la factorii de 
risc care decurg din muncă

3. Cancer profesional:
3.1. Cancerul cauzat de următorii agenți:
3.1.1. Azbest
3.1.2. Benzidină și sărurile sale
3.1.3. Eter biclorometilic 
3.1.4. Compuși crom VI 
3.1.5. Gudroane de cărbune, gudron de gudron sau ghivece
3.1.6. Beta-naftilamina
3.1.7. Clorură de vinil
3.1.8. Benzen
3.1.9. Toxici nitro- şi aminoderivați ai benzenului sau 

omologilor săi
3.1.10. Radiațiilor ionizante
3.1.11. Gudron, smoală, bitum, ulei mineral, antracen sau 

compușii, produse sau reziduuri acestor substanțe 
3.1.12. Emisii de coxerie
3.1.13. Compuși ai nichelului
3.1.14. Pulberi de lemn
3.1.15. Arsenic și compușii săi
3.1.16. Beriliu și compușii săi
3.1.17. Cadmiul și compușii săi
3.1.18. Erionitul
3.1.19. Oxidul de etilenă
3.1.20. Hepatita Virală B (HBV) și virusul hepatitei C (HCV)
3.1.21. Cazurile de cancer cauzate de alți agenți la locul 

de muncă, care nu sunt menționați în punctele precedente, în 
care o legătură directă este stabilită științific sau determinată 
prin metode adecvate condițiilor și practicilor naționale între 
expunerea la acești agenți ca urmare a activităților de lucru și 
cancerul muncitorului

4. Alte boli :
4.1. Nistagmusul minerului
4.2. Alte boli specifice cauzate de ocupații sau procese care 

nu sunt menționate în această listă în cazul în care o legătură 
directă este stabilită științific sau determinată prin metode 
adecvate condițiilor și practicilor naționale între expunerea .

Experiență țărilor vecine și europene în domeniul sănătății 
ocupaționale a arătat necesitatea utilizării: Lista bolilor 
profesionale (după factori etiologici) a OIM și Lista bolilor 
profesionale după datele clinico-diagnostice [1, 17, 18, 20, 23].

Discuții generale. În anul fondării, Organizația Inter-
națională a Muncii (1919) a recunoscut antraxul ca boală 
profesională. În Convenția nr. 18/1925 privind compensarea 
lucrătorilor, a fost aprobată prima Listă din trei boli profesionale. 
În urmare, Convenția nr. 42/1934 a revizuit Convenția nr. 
18/1925 și a inclus zece boli profesionale în listă. Iar, Convenția 
nr. 121/1964 privind despăgubirile pentru prejudiciile cauzate 
la locul de muncă a fost suplimentară cu o listă nouă de boli 
profesionale atașată la Convenție, care a permis efectuarea 
modificărilor ulterioare în listă, fără revizuirea Convenției nr. 
121/1964. Procesul de recunoaștere a bolii date ca profesionale 
și achitarea compensațiilor pentru ele este posibilă în cazul 
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prezenței unei liste naționale a bolilor profesionale și criterii 
de diagnostic bine stabilite. Pentru a ține pasul cu schimbările 
pe arena internațională și pentru a satisface cererea în creștere 
la materialele de referință internaționale, care reflectă situația 
actuală în domeniul muncii, OIM revizuiește periodic lista de 
boli profesionale [4, 8, 9].

Lista bolilor profesionale aprobată de către OIM în 1964, 
a fost actualizată de OIM în 1980, dar fără elaborarea noilor 
acte legislative. Versiunea următoare a Listei a apărut mai 
târziu, peste 22 ani, și reprezenta o Anexă la Recomandarea 
nr. 194 (2002), a OIM cu privire la lista bolilor profesionale, 
înregistrarea și notificarea accidentelor de muncă și bolilor 
profesionale, adoptată în cadrul Sesiunii a 90-a a Conferinței 
Organizației Internaționale a Muncii. Această Listă facilitează 
identificarea bolilor profesionale suspectate și ajută țările să 
ia măsuri preventive, pentru a duce o evidență și asigurarea 
despăgubirilor pentru lucrătorii afectați. 

În anul 2002, în cadrul Conferinței generale a OIM 
s-a recomandat de a crea un Consiliu pentru elaborarea 
Recomandării nr. 194, cu scopul actualizării listei de boli 
profesionale anexate la această recomandare a Convenției nr. 
155/1981. În continuare, două reuniuni ale experților (din anii 
2005 și 2009) au stabilit Lista nouă de boli profesionale. Lista nouă 
a fost aprobată de către Consiliul de administrație, la Sesiunea 
307 din 25 martie 2010. Lista nouă de boli profesionale înlocuiește 
Lista adoptată în 2002, care este anexat la Recomandarea 194 
(2002) și poate fi numită, ca Lista bolilor profesionale, Revizuirea 
2010. Această listă este concepută pentru a ajuta țările în 
prevenirea, înregistrarea, notificarea și, dacă este cazul, tratarea 
bolilor profesionale.

Lista nouă de boli profesionale reflectă evoluțiile recente în 
identificarea și recunoașterea patologilor profesionale (o serie 
de boli profesionale recunoscute pe plan internațional, de la 
bolile respiratorii și boli de piele, la afecțiuni musculo-scheletice 
și cancer cauzate de agenți chimici, fizici și biologici din mediul 
ocupațional). 

Important să menționăm, că la ultima revizuire a Listei în 
2010, au fost incluse pentru prima dată tulburările mintale și 
de comportament, inclusiv tulburări de stres post-traumatic în 
mod expres au fost incluse, pentru prima dată în Lista a OIM. 
Acest lucru face posibilă recunoașterea bolilor profesionale și 
ale altor boli similare, în cazul în care expunerea la factorii de 
risc la locul de muncă și boli mintale sunt într-o relație directă, 
întemeiată prin cercetări științifice sau metode adecvat stabilite 
pentru condițiile și practicile naționale. 

Lista are, de asemenea, puncte deschise în toate secțiunile, 
care se ocupă cu aceste boli. Ele permit recunoașterea originii 
profesionale a bolilor nespecificate în listă în cazul în care se 
stabilește o legătură între expunerea la factori de risc care 
rezultă din activitatea profesională și tulburările contractate de 
către lucrător.

Decizia de a include o boală profesională în Lista Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) reflectă cele mai bune hotărâri 
personale ale experților bazate pe cunoștințele și experiența 
proprie a lor. Când se propune pentru a fi inclusă o nouă boală 
în Lista Organizației Internaționale a Muncii, trebuie să fie dată 
o justificare. Această boală preferabil trebuie inclusă în listele 
naționale de boli profesionale ce au fost aplicate în practicile 
naționale cel puțin într-o țară.

Bolile profesionale ar trebui sa fie recunoscute în așa fel 
încât persoanele afectate să fie compensate corespunzător și să 

fie luate măsuri corespunzătoare pentru a îmbunătăți condițiile 
de lucru și să prevină recidivele. Factori fizici, chimici, biologici 
și psihologici noi, care afectează muncitorii, sunt identificați 
din ce în ce mai mult, și numărul de boli profesionale care sunt 
incluse în diverse scheme naționale de compensare a înregistrat 
o creștere constantă în ultimii ani. În acest cadru, este necesar 
de a revizui regulat lista bolilor profesionale și de a adăuga pe 
cele noi identificate cu scopul de a maximaliza efectivitatea 
strategiilor preventive și schemele de compensare adecvate.

Actualizarea listei bolilor profesionale este importantă 
pentru Organizația Mondială a Sănătății, deoarece are un rol 
important în îmbunătățirea sănătății publice, din acest motiv 
Organizația Mondială a Sănătății va continua să lucreze cu 
Organizația Internațională a Muncii cu privire la acest aspect.

Procesul de identificare a bolilor profesionale poate fi foarte 
complex, mai ales atunci când legătura dintre înrăutățirea stării 
de sănătate și expunere la factori de risc la locul de muncă este 
dificil de dovedit. Simptomele mai multor boli profesionale sunt 
extrem de eterogene, ceea ce face dificilă identificarea factorilor 
comuni de influență. Deosebirile fiziologice, genetice, vârstă și 
sex între indivizi, influențează manifestarea simptomaticii și 
dezvoltarea patologiilor. Riscurile profesionale pot duce la o 
varietate mare de efecte negative asupra sănătății. 

Pe de altă parte, boala poate să manifeste și să se dezvolte la 
mulți ani după ce un angajat a fost expus la un factor dăunător. 
Prin urmare, o altă problemă este că mulți lucrători nu asociază 
boala lor cu ultima activitate profesională. În mod similar 
lucrătorii medicali, care nu au beneficiat de formarea necesară 
în domeniul riscurilor profesionale și a bolilor profesionale, 
le este dificil să definească semnele principale ale unei boli 
profesionale, și factorii profesionali care determină sau nu o 
boală profesională.

Lista nouă a bolilor profesionale OIM (2010) include BP 
recunoscute la nivel mondial, de la boli legate de expunerea 
la factori fizici, chimici și biologici, precum și afecțiuni ale 
sistemului respirator, cutanate, musculo-scheletice și cancerul 
profesional. Așadar, lista bolilor profesionale (BP) s-a extins 
în mod semnificativ şi include 40 de tipuri de intoxicații 
profesionale, inclusiv 9 noi prin acțiunea nichelului, platinei, 
izocianaţi amoniu, pesticide, oxizi de sulf, solvenți organici, 
latex, clor. Lista conține, de asemenea, şi 6 boli profesionale 
provenite prin acțiunea factorilor fizici, inclusiv radiații optice, 
inclusiv cu laser, şi 8 tipuri de boli profesionale provenite de la 
acțiunea factorilor biologici care, în versiunea vechea a listei, 
nu au fost detaliate (bruceloză, hepatita virală, virusul imuno-
deficienței umane, tuberculoza etc.). Secțiunea de cancer 
profesional, a adăugat șase factori noi și conține acum douăzeci 
de boli. 

Aplicarea în practica sănătății ocupaționale a Listei de 
boli profesionale (revizuită în 2010), va rezolva următoarele 
probleme principale: 

- armonizarea actelor legislative în domeniul sănătății 
ocupaționale cu practica internațională prin abordarea listei 
naționale la lista de boli profesionale recomandată de OIM; 

- unificarea abordărilor de sesizare, diagnosticare, supra-
vegherea și prevenirea bolilor profesionale;

- îmbunătățirea procesului de diagnostic al cazurilor sus-
pectate de boli profesionale, (în particular medicii specialiști 
din comisiile de examene medicale periodice); 

- elaborarea standardelor/protocoalelor de sesizare și diag-
nosticare a bolilor profesionale;
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- optimizarea sistemului de înregistrare și supraveghere a 
bolilor profesionale la toate nivelurile economice naționale, 
zonelor administrativ teritoriale și alte criterii;

- consolidarea responsabilității privind realizarea măsurilor 
de îmbunătățirea condițiilor de muncă şi promovarea sănătății 
în rândul muncitorilor.

Multe țări ale UE utilizează lista de boli profesionale a OIM, 
ca o listă de bază a bolilor profesionale. Totodată, fiecare țară 
membru al OIM are drept să elaboreze o listă de boli profesionale 
națională cu revizuirea periodică acesteia și actualizarea datelor. 
Așadar, criteriile principale care determină originea profesională 
a bolii sunt următoarele: 

- existența unei legături de cauzalitate cu un anumit tip de 
impact; 

- existența unei legături între mediul ocupațional specific și 
profesie; 

- depășirea nivelului mediu al bolii (boala dată), într-un 
anumit grup de persoane profesional, comparativ cu populația 
generală.

La baza ierarhizării listei bolilor profesionale se poate folosi 
principiul etiologic / sistemic, care se bazează în principal pe 
acțiunea noxelor profesionale la unul sau mai multe sisteme ale 
organismului (de exemplu, BP care afectează sistemul respirator, 
sistemului nervos, ale căilor urogenitale, cutanate, sânge etc.). 
Principiul etiologic se bazează pe efectele diferitelor grupuri de 
factori dăunători: chimici, aerosoli industriali, fizici, legate de 
surmenaj și suprasolicitare fizică a organelor și sistemelor de 
organe, biologice.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, Boală 
profesională constituie afecțiune ai căror agenți etiologici 
specifici sunt prezenți la locul de muncă, asociați cu anumite 
procese industriale sau cu exercitarea unor profesiuni [1]. 

Conform definiției Organizației Internaționale a Muncii, 
Boala profesională este afecțiunea care se produce ca urmare 
a exercitării unei meserii sau ocupații cauzată de agenți 
nocivi fizici, chimici, biologici ori a riscurilor psiho-sociale 
caracteristice locului de muncă, precum şi de suprasolicitare a 
diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de 
muncă. (Convenția privind Sănătatea şi Securitatea la locul de 
muncă, 155, 1981). Boală legată de profesiune este boală cu 
determinare multifactorială, la care unii factori determinanți 
sunt de natură profesională. Factorii de risc din mediul 
ocupațional reprezintă elementele care pot influenta negativ 
starea de sănătate a lucrătorului care se clasifică în factori fizici, 
chimici, biologici, psihosociali și ergonomici [3].

Patologii profesionale, spre deosebire de alte discipline 
clinice, au o nuanță social pronunțată, deoarece constatarea 
relației de cauzalitate dintre schimbările în starea de sănătate 
a muncitorului, expunerea la riscurile profesionale presupune 
o compensație financiară pentru prejudiciile aduse sănătății 
sale. Factorii nocivi profesionali contribuie la dezvoltarea nu 
numai a bolilor profesionale, dar influențează și cursul bolilor 
comunitare, etiologic nelegate de mediul ocupațional și procesul 
de muncă. La rândul său, bolile comunitare influențează 
dezvoltarea, cursul și rezultatul bolilor profesionale.

În procesul activității umane, de regulă există o interacțiune 
a mediului ocupațional și organism. În același timp, omul 
modifică și adaptează mediul ocupațional la nevoile lui, mediul 
ocupațional, forma și conținutul lucrării, la rândul său, de 
multe ori, au un impact negativ asupra stării de sănătate psiho-

emoționale și fizice ale angajaților, cu scăderea capacității de 
muncă și a productivității.

Cu fiecare an tot mai mult se schimbă condițiile și natura 
muncii. O importanță mare o au noii factori de risc profesionali, 
crește valoarea industriilor high-tech (tehnologii înalte), legate 
cu dezvoltarea intensivă a tehnologiilor informaționale și 
comunicaționale, precum și utilizarea pe scară largă a produselor 
chimice de sintetice. Prezența factorilor nocivi noi la locul de 
muncă apar în legătură cu apariția noilor tehnologii, cum ar fi 
nanotehnologia și unele domenii din biotehnologie. În plus, în 
ultimul timp crește riscul tulburărilor psihice, cauzate de stres, 
creșterea volumului de muncă, și a cerințelor către angajat. La 
noile riscuri se referă condițiile precare ergonomice, acțiunea 
radiației electromagnetice și riscurile psihosociale. Riscurile 
legate de muncă există aproape în toate profesiile cu pericole 
tradiționale, continuând cu altele noi în curs de dezvoltare, cum 
ar substanțele chimice noi, factori de risc musculo-scheletici/
ergonomici, stresul ocupațional și arderea profesională.

Riscul bolilor profesionale există în toate sectoarele 
economiei naționale, datorită prezenței unei game largi de factori 
nocivi. Cu toate acestea, o relație de cauzalitate între pericole 
produse de factori chimici, fizici, biologici, psiho-emoționali sau 
ergonomici și boli profesionale, nu sunt întotdeauna evidente.

Concluzia. Modificările condițiilor de muncă și conținutului 
muncii, gradului de periculozitate a factorilor mediului de 
muncă, reformele din sectorul sănătății, necesită schimbări în 
pregătirea și activitatea medicilor (specialiștilor în patologia 
profesională, medicilor care participă la examene medicale 
profilactice, specialiștilor în igiena muncii, medicilor de familie) 
în domeniul bolilor profesionale, patologiei generale, geneticii, 
imunologiei, secțiilor particulare ale medicinei clinice, privind 
crearea unor condiții sigure de muncă, precum și profilaxia 
bolilor legate de profesie. 

Implementarea la nivel național a Listei bolilor profesionale, 
Revizuirea – 2010 a OIM paralel cu Lista nouă a bolilor 
profesionale din HG nr. 1282 din 29.11.2016 ca să rezolve 
probleme: de raportare a datelor la nivel internațional din 
partea Biroului Național de Statistică (Convenția nr. 160/1981); 
de afiliere a actelor legislative la nivel standardizat a OIM; 
de comparare a datelor cu țările vecine și țările economic 
dezvoltate; de supraveghere a factorilor și noxelor ocupaționale 
pentru muncitori; de păstrare/nedivulgare a datelor privind 
starea de sănătate a muncitorilor.

Determinarea, prin intermediul Listei bolilor profesionale, 
a legăturii dintre boală și procesul de muncă este importantă 
nu numai pentru decizia de a acorda compensații lucrătorilor 
vătămați, dar și pentru modificarea normelor igienice la locul 
de muncă și reducerea influenței factorilor de risc profesionali 
asupra organismului muncitorului, profilaxia și diagnosticarea 
precoce a bolilor profesionale. Cerințele de îmbunătățire 
continuă a securității muncii este o tendință globală, importanța 
căreia va fi numai în creștere. Ca urmare, apare o necesitate 
de transformare a igienei muncii și bolilor profesionale, din 
înțelegerea acestora anterioară, în sănătatea ocupațională/
medicina ocupațională, care studiază relația om-muncă, 
adaptarea omului la muncă și adaptarea muncii la persoana care o 
efectuează. OMS a dat o definiție pentru sănătatea ocupațională: 
principala țintă a sănătății ocupaționale este promovarea și 
menținerea celui mai înalt grad de bunăstare fizică, psihică, 
spirituală și socială a tuturor angajaților, indiferent de meserie.
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ASIGURĂRILE MEDICALE – PREMIZE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE 
A ASISTENŢEI MEDICALE ACORDATE POPULAŢIEI
MEDICAL INSURANCE - PREMISES FOR IMPROVEMENT OF 
MEDICAL ASSISTANCE TO POPULATION
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Rezumat
În lucrare s-au evidențiat particularitățile economice, juridice și de sănătate ale populației, ca urmare a implementării asigurărilor obligatorii de asistență 
medicală. Totodată, s-au evidențiat noi metode de eficientizare a activității structurilor sistemului național de sănătate publică, în baza unei metodologii 
originale a fost cuantificată opinia mai multor experți și parteneri din sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (AOAM). Cercetările efectuate 
au stat la baza dezvoltării sistemului de contractare a serviciilor medicale pe parcursul AOAM. 
Cuvinte-cheie: asigurarea obligatorie de asistență medicală; sistem național de sănătate publică; servicii medicale; sănătatea populației; finanțarea 
instituțiilor medico-sanitare.

Summary
In the work were highlighted particularities of the economical, legal and health effects of the mandatory health insurance implementation. At the same 
time, there were systematized new methods to increase efficiency of the national public health structures, based on a very original methodology there 
was evaluated the opinion of the experts and partners of the mandatory healthcare insurance (MHI) system. The research led to the development of health 
services contracting system during the MHI.
Key-words: mandatory health insurance; national public health system; health of population; medical services financing.

Introducere. Sănătatea populației constituie unul din 
elementele de bază ale dezvoltării armonioase a unei societăți, 
fiind valoarea esențială a securității sociale, economice și 
politice ale statului. Criteriile eficienței unei politici sociale în 
medicină (speranța de viață a populației, nivelul și dinamica 
pozitivă a indicatorilor demografici și a morbidității populației) 
se mențin la nivel înalt prin promovarea unor reforme eficiente 
în domeniul sistemului național de sănătate publică (SNSP). 
Tendința fenomenelor medico-sociale, demografice și socio-
economice a impus elaborarea unor noi strategii de reorganizare 
a structurilor SNSP [1, 2].

Așadar, reformele sistemului național de sănătate publică au 
fost orientate spre rezolvarea a trei grupuri mari de obiective: 
1) reorganizarea rețelei instituționale de asistență medicală, 
îndreptată spre fortificarea capacităților instituționale ale 
acestora și consolidarea responsabilității manageriale pentru 
activitatea instituțiilor; 2) reformarea sistemului de finanțare, 
cu aplicarea pe larg a pârghiilor economice, urmată cu 
creșterea eficienței serviciilor medicale prestate populației şi 
cu diversificarea surselor de finanțare a structurilor SNSP; 3) 
fortificarea promovării unui mod de viață sănătos, a eficienței 
măsurilor profilactice şi a standardelor de trai ale populației din 
republică [3, 4, 5]. 

În această ordine de idei, pentru realizarea reformei a 
sistemului național de sănătate publică are nevoie de a reorganiza 
și revizui: 1) structura și formele învechite de finanțare a 

serviciilor medicale prestate populației; 2) prioritatea strategiei 
de reformare; 3) mecanismele de creștere a calității serviciilor 
medicale; 4) raportul în structurile sistemului național de 
sănătate publică [2, 12].

Despre necesitatea acestor reforme în Republica Moldova 
se vorbește de la începutul anilor nouăzeci ai sec. XX. Anume 
în această perioadă este propusă formarea unei structuri 
organizatorice noi a sistemului de sănătate cu revederea 
modalităților de finanțare a lui. Evoluția propunerilor în cauză 
o vedem în numeroasele lucrări la temă, apărute în perioada 
anilor 1998-2003: (Ion Prisacari, Constantin Eţco, Gheorghe 
Russu, Dumitru Tintiuc, Ion Mereuţă, Mihail Ciocanu, Valeriu 
Sava, Ghenadie Damaşcan s.a.), în care au fost puse în discuție 
aspectele practice ale unui sistem de sănătate bazat pe relații de 
piață [1, 5, 10, 11, 13].

În anul 2004, au fost făcuți ,,pași concreți” în această 
direcție odată cu implementarea sistemului de asigurări 
obligatorii de sănătate. Imperativ al timpului a devenit formarea 
pieței serviciilor medicale, divizarea funcțiilor de prestator 
și cumpărător și introducerea sistemului de contractare a 
serviciilor medicale [2, 11].

Actualmente, locul central în sistemul de sănătate îl ocupă 
sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Compania 
Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) achită tuturor 
persoanelor care dețin poliță de asigurări obligatorii de asistență 
medicală (AOAM) serviciile de asistență medicală, finanțează 
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procurarea medicamentelor și a echipamentului medical [8]. 
Pentru prestarea serviciilor medicale în cadrul sistemul 

asigurării obligatorii de asistenţă medicală, CNAM încheie 
contracte cu instituţiile medico-sanitare. La procurarea 
serviciilor şi încheierea contractelor CNAM ia în considerare 
necesitățile persoanelor asigurate, precum şi scopul de utilizare 
a banilor de către instituțiile medicale. CNAM nu se implică în 
managementul instituțiilor medicale, aşa se asigură obiectivitatea 
finanțării. În Republica Moldova se aplică sistemul solidar de 
asigurare obligatorie de asistență medicală: toate persoanele 
asigurate beneficiază de aceleași servicii de asistență medicală, 
indiferent de mărimea contribuției sale bănești, riscului de 
sănătate personală sau vârstei [8]. 

Sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală din 
Republica Moldova se bazează pe principiile aprobate la nivel 
internațional: 1) creșterea acoperirii populației cu AOAM; 
2) pachetul de AOAM trebuie să fie cât mai mare, astfel că 
sistemul solidar de AOAM să ofere cel mai mare, complex şi 
modern pachet de servicii medicale; 3) lărgirea pachetului de 
AOAM, astfel încât acesta să ofere servicii medicale complexe 
și moderne [8].

Materiale și metode. Lucrarea prezintă o cercetare complexă, 
întemeiată pe studii cantitative și calitative. Cercetarea științifică 
a fost realizată în mai multe etape și a cuprins perioada anilor 
2000-2017. În procesul de studiu au fost utilizate următoarele 
metode de cercetare: istorică - metoda abstracției științifice, 
statistică, sociologică, de observație, analiză, experimentală 
(de modelare și prin expertizare). După volumul eșantioanelor 
studii au fost integrale și selective. 

În calitate de obiect al cercetării a servit sistemul de plată 
pentru serviciile medicale în cadrul asigurării obligatorii de 
asistență medicală. Subiectele cercetării au fost: 1) tendințele 
de dezvoltare a metodologiilor de procurare a serviciilor 
medicale; 2) manifestarea avantajelor și dezavantajelor 
metodelor utilizate de plată în condițiile sistemului AOAM din 
Republica Moldova, în diferite perioade de timp; 3) influența 
metodelor de plată asupra accesibilității și calității serviciilor 
furnizate; 4) particularitățile influenței metodelor de plată 
asupra comportamentului instituțional al furnizorilor de 
servicii medicale; 5) așteptările beneficiarilor sistemului AOAM 
(utilizatorilor de servicii medicale). 

Rezultate
Analiza situației medico-demografice, începând cu ultimul 

deceniu al secolului XX, a demonstrat înrăutățirea principalilor 
indicatori de sănătate. Astfel, numărul copiilor născuţi vii s-a 
micșorat de la 72.020 în anul 1991 până la 36.471 în 2003. 
Indicele natalității a înregistrat o diminuare semnificativă, şi în 
anul 2003 a constituit 10,1‰ (iar în anul 2017 este 9,6‰) în 
comparație cu 16,5‰ în anul 1991. La rândul său, mortalitatea 
generală a crescut semnificativ pe întreaga perioadă analizată 
şi în anul 2003 a atins nivelul de 11,9‰ (iar în anul 2017 este 
10,4‰), față de 10,5‰ în anul 1991. Ca urmare a acestei 
situații nefavorabile, începând cu anul 1999, sporul natural al 
populației în Republica Moldova, pentru prima oară în perioada 
postbelică, a devenit negativ şi a constituit ,,-1,8” în anul 2003 
(anul 2017 este ,,-0,8”)  [6, 7, 11].

Subiectul finanțării sistemelor de sănătate a fost unul dintre 
cele mai discutate în ultimii 20 de ani, deseori cu abordări 
controversate. Pentru a avea o imagine de ansamblu a acestei 

componente, trebuie luate în considerație următoarele: 1) 
sursele şi modalitățile de colectare a fondurilor; 2) nivelul de 
finanțare; 3) metodele de alocare a fondurilor în sănătate.

În anul 1998 Republica Moldova deținea una dintre cele mai 
extinse rețele de instituții medicale din regiune. Numărul de 
spitale (inclusiv spitale departamentale) era de 6,42±0,4 la 100 
mii de locuitori, în comparație cu media UE de 3,27±0,3 la 100 
mii de locuitori şi cu media din Europa Centrală şi de Est de 
2,18 la 100 mii de locuitori. La fel, numărul de paturi spitalicești 
la 10 mii de locuitori era de 1,6 ori mai mare decât media din 
țările UE (104,6 şi 65,9 paturi la 10 mii de locuitori respectiv). 
Durata medie de spitalizare în spitalele de profil general, unde se 
tratau pacienții cu stări acute, era semnificativ mai mare faţă de 
mediile din ţările UE, fapt care demonstra un nivel foarte scăzut 
al eficienței serviciilor spitalicești deosebit de costisitoare. 
Totodată, numărul de instituții medicale de ambulatoriu la 100 
mii de locuitori (inclusiv din asistența medicală primară) în 
Republica Moldova, în comparație cu țările membre ale UE, era 
semnificativ mai mic și nu acoperea cu servicii medicale de bază 
întreaga populație. Conform estimărilor, 19,8% din populația 
țării în anul 2003 nu avea acces deplin la serviciile medicilor de 
familie [2, 5, 11].

În baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 668 
din 17.07.1997 „Cu privire la aprobarea concepției reformării 
sistemului asistenței medicale din Republica Moldova în 
condițiile economiei noi pentru anii 1997-2003”, pe parcursul 
anilor 1988-1999 au fost lichidate 195 de spitale rurale, care 
în trecut aveau o capacitate de 40-80 paturi și erau ineficiente 
din punct de vedere economic și medical. Numărul de spitale 
s-a micșorat de la 245 în anul 1998 până la 65 în anul 2000. 
Concomitent, s-a redus și numărul absolut de paturi – de la 
38169 în anul 1998 până la 21813 în anul 2003 [2, 5, 11].

Deteriorarea semnificativă a stării de sănătate a populației, 
inechitatea pronunțată în accesul la serviciile medicale și 
costurile crescute ale plăților din buzunar au servit drept 
argumente pentru implementarea AOAM în Republica 
Moldova. Principalele obiective ale introducerii acestui sistem 
au fost sporirea și stabilizarea finanțării publice a SNSP și 
creșterea accesului la servicii medicale de calitate.

Istoria în date a sistemului de asigurării obligatorii de 
asistență medicală [6, 7]

1998 – Legea nr.1585-XIII din 27.02.1998 cu privire la 
AOAM – primul act legislativ care a pus începutul reformei 
sistemului de finanțare în sănătate.

2001 – Fondarea CNAM; Constituirea Consiliului de 
coordonare a implementării AOAM.

2002 – Aprobarea Statutului CNAM; Fondarea Consiliului 
de Administrație – organ suprem de conducere a CNAM; 
Aprobarea Regulamentului despre constituirea și administrarea 
FAOAM; Aprobarea modelului de poliță AOAM;  Fondarea a 
11 Agenții Teritoriale ale CNAM; Legea nr.1593 cu privire la 
mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de AOAM – 
al 2-lea act legislativ după importantă; Aprobarea modelului de 
contract-tip de acordare a asistenței medicale în cadrul AOAM; 
Aprobarea primului Program Unic al AOAM pentru anul 2003, 
în baza căruia a fost acordată asistența medicală persoanelor 
asigurate în cadrul proiectului-pilot în raionul Hîncești.

2003 – Abrogarea Legii nr.267-XIV din 3 februarie 1999 
privind minimul de asistență medicală gratuită, garantat de stat, 
odată cu implementarea SAOAM a decăzut necesitatea acestei 
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legi; 1 iulie a fost inițiat proiectul-pilot în raionul Hînceşti; 
Elaborarea și implementarea SI automatizat „AOAM”; În contul 
unic al CNAM se înregistrează prima sumă transferată de la 
bugetul de stat pentru cheltuielile curente în sumă de 900,0 mii 
lei; Din fondul de rezervă al AOAM s-a decis acoperirea asistenței 
medicale de urgență la etapa prespitalicească, în caz de urgențe 
medico-chirurgicale majore ce pun în pericol viața persoanei, 
și asistența medicală primară acordată, cu recomandarea 
investigațiilor și tratamentului persoanelor neasigurate; A 
fost stabilită baza juridică a salarizării angajatorilor din IMSP 
încadrate în SAOAM; Aprobarea Statutului-tip al IMSP 
încadrate în SAOAM.

2004 – Implementarea SAOAM pe întreg teritoriul 
RM; Includerea în AOAM a rezidenților învățământului 
postuniversitar obligatoriu și gravidelor, parturientelor 
și lăuzelor ca persoane asigurate din contul bugetului de 
stat; Trecerea CNAM și a IMSP de la Planul de conturi al 
evidenței contabile privind executarea devizelor de cheltuieli 
ale instituțiilor bugetare la Planuri de conturi contabile ale 
activității economico-financiare a întreprinderilor.

2005 – Elaborarea Criteriilor de contractare a prestatorilor 
de servicii medicale în cadrul AOAM; Introducerea indicatorilor 
de performanță în AMP și AMU; Includerea în Programul unic 
al parţial, sau integral compensate din FAOAM; Tratamentul în 
condiții de ambulator, staționar de zi și la domiciliu în cadrul 
AMP contractat de CNAM.

2006 – Modificarea modalității de calculare a sumei 
transferului din bugetul de stat în FAOAM pentru asigurarea 
categoriilor vulnerabile de populație – o cotă procentuală din 
totalul cheltuielilor de bază aprobate ale bugetului de stat nu 
mai mică decât 12,1%; Includerea în AOAM a persoanelor care 
îngrijesc la domiciliu un copil invalid cu severitatea I sau un 
invalid din copilărie de gradul I țintuit la pat cu vârsta de până 
la 18 ani și a mamelor cu șapte și mai mulți copii ca persoane 
asigurate din contul bugetului de stat.

2007 – Legea FAOAM este elaborată pe programe și 
subprograme.

2008 – Aplicarea pentru prima oară a reducerii de 50% la 
mărimea primei de AOAM stabilită în sumă fixă; Fondarea AT 
Bender în scopul cuprinderii cu asistență medicală obligatorie 
a cetățenilor RM domiciliați în raioanele din stânga Nistrului; 
Acoperirea cheltuielilor de tratament al persoanelor neasigurate 
afectate de maladii social-condiționate cu impact major asupra 
sănătății publice în cadrul AMS; Îngrijirile medicale la domiciliu 
contractate de CNAM; Înregistrarea persoanelor la medicul 
de familie, cu posibilitatea de alegere liberă a acestuia; AMP 
delimitată juridic de AMS la nivel raional.

2009 – Ca urmare a modificării parametrilor macroeconomici 
și a efectelor crizei economico-financiare asupra acumulărilor 
în FAOAM, la Legea FAOAM pe anul 2009 au fost operate 
modificări prin care pentru prima oară au fost micșorate 
cheltuielile FAOAM cu 10,7% față de cele inițiale și aprobat un 
deficit de 250,8 mil. lei; Modificarea structurii aparatului central 
al CNAM prin crearea Serviciului de audit intern, Serviciului 
relații cu publicul și Direcției evaluare și control; Includerea în 
AOAM a persoanelor din familiile defavorizate care beneficiază 
de ajutor social conform Legii nr.133-XVI din 13 iunie 2008 
cu privire la ajutorul social ca persoane asigurate din contul 
bugetului de stat.

2010 – Aplicarea pentru prima dată a reducerii de 75% 
la mărimea primei de AOAM stabilită în sumă fixă pentru 

proprietarii de terenuri cu destinație agricolă; Modificarea 
metodelor de contractare a AMP prin ajustarea sumelor „per 
capita” la risc de vârstă; Persoanele neasigurate beneficiază de 
tot pachetul de servicii medicale de urgență și primare, precum 
și de AMSA în cazul unor maladii social-condiționate, cu 
impact major asupra sănătății publice (HIV/SIDA); Prescrierea 
medicamentelor parțial sau integral compensate tuturor 
persoanelor (asigurate și neasigurate); Îngrijirile medicale 
prestate în condiții de hospice contractate de CNAM; Crearea 
fondului de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici 
de servicii medicale; Schimbarea accentului de prioritate 
către cetățean – motivează acțiunea de relansare a identității 
corporative a CNAM din 10 septembrie 2010.

2011 – A fost derulat în 9 IMS proiectul-pilot Sistemul de 
plată a spitalelor în funcție de complexitatea cazurilor DRG 
(CASE-MIX); Asigurarea accesului persoanelor neasigurate 
la AMSA în cazul tuberculozei prin modificările operate 
la Programul unic al AOAM, realizându-se astfel unul din 
obiectivele sistemului de sănătate, orientat spre a asigura 
protecția financiară și accesul populației la serviciile medicale 
esențiale; Prescrierea medicamentelor parțial, sau integral 
compensate persoanelor neasigurate, doar a medicamentelor 
din grupele psihotrope, anticonvulsivante și antidiabeticele 
orale (în a doua jumătate a anului 2011); CNAM în colaborare 
cu Fondul de Asigurări în Sănătate din Estonia a inițiat proiectul 
„Suport logistic pentru organizarea și dezvoltarea SAOAM din 
RM”. Obiectivul principal al acestui proiect este suportul logistic 
în dezvoltarea și fortificarea SAOAM; În contextul acțiunilor 
dedicate unui deceniu de la fondarea CNAM și aproape opt 
ani de la implementarea SAOAM, a fost organizată conferința 
jubiliară „Sistemul de finanțare a sănătății din Republica 
Moldova” în colaborare cu Biroul OMS din Republica Moldova.

2012 – Prin Decizia Consiliului de administrație al CNAM 
a fost aprobată Strategia de dezvoltare instituțională a CNAM 
pentru anii 2013-2017; Au fost contractate 9 IMS, în cadrul 
asistenței medicale spitalicești, în baza noului sistem de plată 
DRG (CASE-MIX); Modificarea structurii aparatului central 
al CNAM prin crearea Direcției dezvoltare strategică și resurse 
umane; Pe 10 aprilie 2012 a fost organizată prima ediție a Galei 
Premiilor în Sănătate – cel mai important eveniment medical 
al anului, menit să încurajeze recunoașterea și aprecierea 
medicilor, personalităților care au obținut rezultate remarcabile 
în domeniul sănătății, în parteneriat cu OMS; CNAM și Centrul 
de Guvernare Electronică din RM au semnat un Acord de 
colaborare, obiectul căruia este Proiectul Servicii Electronice 
„e-CNAM”. Serviciul electronic „e-CNAM” va fi disponibil 
24/24 pe portalul guvernamental Guvern pentru cetățeni - 
www.servicii.gov.md și pe site-ul www.cnam.md. Acest serviciu 
va economisi din timpul persoanelor juridice și instituțiilor 
responsabile de activarea sau dezactivarea statutului angajaților 
și celor 14 categorii de persoane asigurate de Guvern; CNAM și 
Școala de Management în Sănătate Publică au semnat Acordul 
de colaborare în domeniul analizei și dezvoltării politicilor 
de sănătate, a intervențiilor de sănătate publică și susținerea 
consolidării sistemului de sănătate; CNAM și Eesti Haigekassa 
au semnat Acordul de colaborare privind dezvoltarea și 
fortificarea cooperării în domeniul sistemului de finanțare în 
sănătate; CNAM și Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate 
au semnat Acordul de colaborare şi conlucrare din domeniul 
managementului sănătății publice, primul acord al CNAM cu 
reprezentanții societății civile din sectorul de sănătate.
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2013 – Introducerea alegerii libere a spitalelor de același 
nivel în zone pilot; Dezvoltarea și introducerea plăților pentru 
performanță în AMP în mărime de 15%; Includerea a 188 
servicii de diagnostic și tratament costisitoare noi; Introducerea 
în lista medicamentelor compensate de noi medicamente pentru 
tratamentul bolilor endocrine, astmului bronşic, diabetului 
zaharat tip I insulinodependent (insuline), epidermolizei 
buloase, bolilor de sistem și autoimune, maladiilor oftalmologice, 
miasteniei gravis și mucoviscidozei; Reglementarea trimiterii la 
unele investigații de înaltă performanță, direct de către medicul 
de familie; Includerea a celei de a 15-a categorie asigurată 
medical de către Guvern (cetățenii străini, pe durata includerii 
într-un program de integrare desfășurat în RM); Extinderea 
categoriilor asigurate de către Guvern (toate persoanele care 
îngrijesc persoane cu dizabilități severe, toți șomerii înregistrați 
la Agențiile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea 
Forței de Muncă și toți studenții, rezidenții și doctoranzii care 
își fac studii peste hotarele țării).

2014 – Modificarea structurii aparatului central al CNAM 
și listei agențiilor teritoriale ale CNAM; Lansarea serviciului 
telefonic „Linia Verde”; Elaborarea și aprobarea Regulamentului 
privind controlul prestatorilor de servicii medicale și 
farmaceutice încadrați în SAOAM, exercitat de către CNAM, 
cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al RM; Elaborarea 
și aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat 
asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor 
de risc a CNAM (HG nr.380 din 27 mai 2014); Implementarea 
mecanismului de aplicare a contravențiilor pentru dezafectarea 
mijloacelor FAOAM; Elaborarea și implementarea indicatorilor 
de performanță bazați pe rezultat în AMP; Majorarea mărimii 
primei de AOAM în cotă procentuală în raport cu salariul și cu 
alte recompense, în conformitate cu prevederile politicii bugetar-
fiscale, la 8,0%; Introducerea indicatorilor de performanță 
colectivă și individuală și evaluarea performanțelor angajaților 
CNAM.

2015 – Organizarea studiului sociologic privind nivelul 
de satisfacție al populației de serviciile de sănătate în RM; 
Organizarea primei misiuni de audit extern a serviciilor de 
sănătate; Elaborarea și implementarea metodologiei auditului 
codificării în sistemul DRG; Majorarea mărimii primei de 
AOAM în cotă procentuală în raport cu salariul și cu alte 
recompense, în conformitate cu prevederile politicii bugetar-
fiscale, la 9,0%; Actualizarea și aprobarea noilor proceduri de 
sistem și operaționale în cadrul CNAM; Elaborarea și aprobarea 
Metodologiei cu privire la evaluarea performanței colective și 
competenței individuale a angajaților CNAM.

2016 – Includerea în Programul unic al AOAM a 
serviciilor noi prin acoperirea costurilor pentru: exoprotezele 
și implanturile mamare, protezele individuale și consumabilele 
necesare reabilitării chirurgicale și protetice a pacienților cu 
tumori maligne ale capului, gâtului și ale aparatului locomotor; 
testele de screening prenatal al gravidelor din grupul de risc, 
pentru depistarea malformațiilor congenitale; serviciile de 
intervenție timpurie acordate copiilor de la naștere până la 
3 ani cu nevoi speciale/tulburări de dezvoltare și risc sporit; 
Modificarea și extinderea Listei medicamentelor compensate 
până la 134 de denumiri comune internaționale; Introducerea 
tratamentului cu medicamente compensate în staționare de zi, 
cabinete de proceduri și la domiciliu; Lansarea campaniei de 
informare despre substanța activă din medicamente „Aceeași 
substanță activă! De ce achitați mai mult?”; Elaborarea și 

aprobarea reglementărilor aferente liberei alegeri a medicului 
de familie oricând pe parcursul anului.

2017 – Modificarea structurii aparatului central al CNAM și 
listei agențiilor teritoriale ale CNAM; Efectuarea, din FAOAM, 
a 30 de operații minim-invazive la copii cu malformații cardiace 
congenitale în cadrul programului „Cardiologie intervențională 
pediatrică”; Efectuarea și tratarea, din FAOAM, a 112 cazuri 
în cadrul programului nou „Studiu electrofiziologic și ablații”, 
prin intermediul căruia a fost aplicată o metodă inovativă 
în diagnosticarea și tratarea dereglărilor de ritm cardiac; 
Finanțarea a 3 IMS private pentru prestarea a 30 de proceduri 
de fertilizare în vitro; Asigurarea cu medicamente compensate a 
copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani.

Analiza SWOT integrează analiza și asigură un rezumat 
de management al sistemului de asigurării obligatorii de 
asistență medicală – SAOAM [8]:

Puncte forte: Puncte slabe:

 - O instituție cu o istorie în jur de 15 ani 
şi reputație în creștere în sistemul de 
sănătate;

 - O anumită cultură organizațională 
revizuită în conformitate cu scopurile 
strategice;

 - Personalul cu pregătire în domenii 
diferite (atât în domeniul medical, cât și în 
alte domenii înrudite sau complementare), 
ceea ce crește capacitatea de rezolvare a 
unor problematici complexe;

 - Disponibilitatea de a lucra peste orele 
de program;

 - Orientarea spre dezvoltare şi 
performanță;

 - Motivarea personalului în baza 
sistemului de evaluare a competențelor 
individuale şi performanțelor colective;

 - Stagii peste hotare pentru acumularea 
de noi experiențe.

 - Sistem de management insuficient;
 - Capacități de analiză slabe;
 - Coordonarea slabă a gestionării 

proceselor;
 - Salarii necompetitive;
 - Un climat organizațional care nu 

favorizează munca în echipă;
 - Managementul competențelor 

nedezvoltat la nivelul personalului de 
execuție;

 - Motivație intrinsecă scăzută, din cauza 
slabii capacități de diferențiere între 
persoanele cu eficiență diferită;

 - Lipsa unui plan de carieră pentru 
angajați, promovare şi a unei politici 
coerente de pregătire, menținere şi 
motivare a personalului;

 - Condiții de muncă defectuoase;
 - Lipsa unui sistem informațional 

integrat 100% funcțional, fără erori de 
administrare;

 - Transparență insuficientă a acțiunilor și 
rezultatelor;

 - Suport informațional redus și lipsa 
datelor necesare gestionării proceselor 
de bază.

Oportunități: Riscuri:

 - Sănătatea este un domeniu cu impact 
social major, care poate furniza argumente 
pentru adoptarea unor politici;

 - Ratificarea de către toate statele 
membre ale UE a Acordului de Asociere 
cu UE;

 - Aderarea la rețele internaționale în 
domeniul AOAM;

 - Crearea sistemului informațional în 
domeniu AMP;

 - Obiective guvernamentale noi privind 
modernizarea sistemului de sănătate 
(calitatea serviciilor de sănătate, accesul 
populației la serviciile medicale, protejarea 
drepturilor persoanelor asigurate);

 - Cooperarea cu organizațiile 
internaționale și să beneficieze de 
dezvoltarea abilităților personalului CNAM;

 - Schimbarea atitudinii comportamentale 
pentru valoarea sănătății din partea

 - Înrăutățirea tendințelor demografice, 
emigrarea din țară a persoanelor în vârsta 
aptă de muncă, creșterea numărului 
persoanelor în etate, etc.;

 - Asigurarea insuficientă cu cadre 
medicale;

 - Schimbări ale nevoilor asiguraților;
 - Instabilitatea economică a țării şi 

pericolul pentru dezvoltarea durabilă 
AOAM. Rata înaltă a şomajului şi a sărăciei;

 - Modificări frecvente ale structurii şi 
priorităților Ministerului Sănătății;

 - Nivelul jos de creștere a FAOAM pentru 
durabilitatea sistemului de sănătate şi 
pentru reformele sistemice;

 - Nivelul scăzut al culturii juridice;
 - Lobismul puternic din partea 

companiilor private de asigurări în scopul 
liberalizării sistemului AOAM, care poate 
fragmenta finanțarea sistemului de
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populației pentru promovarea unui mod 
de viață sănătos şi a profilaxiei maladiilor;

 - Sporirea concurenței pe piața a serviciilor 
de sănătate, crearea valorii de calitate şi 
eficiență la prestarea serviciilor.

sănătate și reduce substanțial accesul la 
serviciile de sănătate;

 - Atitudinea prejudicioasă și încrederea 
redusă a populației și a mass-mediei în 
sistemul AOAM;

 - Adoptarea unor reglementări legislative 
restrictive sau cu impact nefavorabil.

Totodată, tendința diminuării ponderii alocațiilor 
Guvernului în veniturile FAOAM (de la 66,7% în anul 2004 
până la 56,9% în anul 2014), creșterea numărului categoriilor de 
persoane asigurate de către Guvern poate avea drept consecință 
instabilitatea finanțării pe termen lung a serviciilor de sănătate 
şi, prin urmare, a sistemului AOAM.

În anului 2015 populația economic activă (populația 
ocupată plus șomerii) a Republicii Moldova a constituit 1339,2 
mii persoane, fiind aproximativ, la nivelul anului 2014 (+0,8%). 
Structura populației active s-a modificat după cum urmează: 
ponderea populației ocupate a scăzut de la 96,4% la 95,9%, iar 
ponderea șomerilor s-a majorat de la 3,7% la 4,1%. În republică 
în anul 2015 locuiau 16,2 % persoane în vârstă de 60 ani și 
peste, ce constituie din numărul total al populației stabile. Pe 
parcursul ultimilor ani, ponderea persoanelor în vârstă de peste 
60 ani a fost în creștere. Îmbătrânirea populației ridică probleme 
extrem de complexe pentru sistemul de asigurări sociale și cel 
de asigurări medicale, cu creșterea cheltuielilor pentru pensii, 
asistență socială și sănătate [8].

 Astfel, funcționarea eficientă a sistemului AOAM este 
posibilă în condiția majorării primei de AOAM în cotă 
procentuală, care va permite (menținerea accesului persoanelor 
la serviciile medicale prestate în cadrul SAOAM) evitarea 
agravării situației economico-financiare a prestatorilor de 
servicii medicale. Așadar, creșterea mărimii primei de asigurare 
obligatorie de asistență medicală sub formă de contribuție 
procentuală s-a făcut gradual, câte 1% în anii 2007-2009. În anul 
2007 mărimea primei a crescut până la 5% (câte 2,5% achitate de 
angajator şi angajat), în anul 2008 – până la 6% (câte 3% pentru 
fiecare parte) și în anul 2009 – până la 7% (câte 3,5%). Iar, în 
anul 2014 prima de AOAM în cotă procentuală a fost majorată 
până la 8%, în anul 2015 – 9%. Totodată, funcționarea eficientă 
a sistemului AOAM este posibilă în condiția majorării continue 
a primei de AOAM în cotă procentuală, care va permite evitarea 
agravării situației economico-financiare a prestatorilor de 
servicii medicale. Pentru minimalizarea riscurilor și continuarea 
dinamicii pozitive de dezvoltare a sistemului de sănătate este 
necesară: 1) menținerea cel puțin a ponderii existente de 4,5% 
în PIB a FAOAM; 2) majorarea primei de la 9 la 10 procente. 
Totodată, prima de asigurare rămâne cea mai mică comparativ 
cu țările europene (media de 13% cu sisteme similare de asigurări 
obligatorii de sănătate) [2, 11].

Discuții
Contractarea serviciilor medicale este considerată drept una 

dintre cele mai esențiale schimbări ale sistemului de finanțare a 
sănătății apărută odată cu implementarea asigurării obligatorii 
de asistență medicală. 

Așadar, metodele de plată utilizate în cadrul contractării 
influențează esențial performanțele sistemului medical. 
Obiectivul principal al procesului de procurare a serviciilor 
medicale este utilizarea optimă a resurselor, acțiunile urmând a 
fi axate pe servicii necesare, sigure și de înaltă calitate. Modelul 

elaborat de contractare a prestatorilor de servicii medicale a fost 
adecvat sistemului de sănătate autohton al Republicii Moldova. 

Odată cu introducerea acestui model au fost puse bazele unei 
economii de piață în domeniul sănătății, politica de finanțare 
fiind schimbată de la ”finanțarea pentru menținerea instituțiilor 
medicale” la ”finanțarea ca rezultat a procurării serviciilor 
medicale”. Sistemul AOAM a permis ameliorarea accesibilității 
persoanelor asigurate la serviciile medicale, în AMU numărul 
solicitărilor crescând cu 56,8%, iar în AMS numărul cazurilor 
tratate – cu 18,7% [11]. 

Pe de altă parte, s-a stabilit și o serie de fenomene nedorite: 
sporirea neargumentată a numărului de persoane înscrise pe 
lista medicului de familie, care în doar doi ani a crescut cu 9,9%; 
inechitate privind acoperirea volumelor prestate de asistență 
medicală, diferența în costurile medii estimative ale unei vizite 
prestate în diferite instituții primare fiind de 4,4 ori şi faptul 
că metoda nu a încurajat medicul de familie să folosească 
măsurile preventive, ponderea vizitelor cu scop profilactic fiind 
în scădere de la 31,1% în a. 2005 până la 27,5% în a. 2009. Cu 
toate acestea, studiile au arătat că forma de plată menționată nu 
trebuie schimbată, ci se impune căutarea unor combinații de 
metode care ar diminua dezavantajele acesteia [11].

Totodată, s-a constatat că implementarea modelului elaborat 
de înregistrare la medicul de familie și a sistemului informațional 
„Registrul persoanelor luate la evidență în instituțiile medico-
sanitare ce prestează asistență medicală primară în cadrul 
AOAM” a scos la iveală un tablou demografic diferit de cel al 
Biroului Naţional de Statistică, permițând stabilirea loturilor 
afiliate de persoane la nivel de prestator, acesta fiind punctul 
cheie pentru estimarea corectă a volumelor contractuale. 
Sistemul menționat a permis obiectivizarea procesului de 
contractare a prestatorilor de asistență medicală primară și a 
creat posibilitatea de corecție a finanțării prin ajustare la risc de 
vârsta [11].

În cadrul AOAM a avut loc o sporire considerabilă a 
accesului persoanelor asigurate la medicamente compensate, 
fapt demonstrat prin: creșterea de 22,5 ori a cheltuielilor efective 
pentru acoperirea procurării medicamentelor compensate; 
extinderea de 9 ori a listei medicamentelor compensate în 
aspectul Denumirilor Comune Internaționale; majorarea de 
2,6 ori a numărului contractelor încheiate între instituțiile 
farmaceutice și CNAM; creșterea de 4,4 ori a numărului de 
rețete compensate, eliberate beneficiarilor sistemului.

În urma implementării mecanismului de plată pe caz 
tratat pe profil, a avut loc o creștere esențială a productivității 
în cadrul instituțiilor medicale spitalicești manifestată prin 
sporirea nivelului de spitalizare pentru persoanele asigurate 
de la 166‰ până la 249‰, creșterea ponderii utilizării patului 
de la 75,4% până la 87,7%, rotației patului de la 25 până la 30, 
creșterea numărului mediu de zile-pat exploatate pe an de la 241 
până la 281 zile. În opinia a 71,2% din conducătorii instituțiilor 
spitalicești [2, 11]. 

Așadar, mecanismul de relatare a cazurilor la „grup de 
plată” în cadrul sistemului DRG este considerabil mai eficace 
în comparație cu mecanismul „pe caz tratat pe profil” deoarece 
prevede validarea codurilor diagnostice și a procedurilor 
prestate, ține cont de prezența comorbidităţilor şi complicațiilor 
care s-au dezvoltat în timpul episodului de îngrijiri [2, 11].

Concluzii. Preocuparea de bază a sistemului de sănătate 
trebuie să fie nivelul serviciilor furnizate şi nu nivelul finanțării. 
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De aceea organizarea şi finanțarea sistemului trebuie făcută în 
aşa fel, încât să se asigure că fondurile sunt utilizate în cel mai 
eficient mod care să permită furnizarea unor servicii medicale 
de calitate şi adecvate nevoilor pacienților. Altfel spus, nu doar 
nivelul finanțării este important, dar mai ales modul în care sunt 
utilizate aceste resurse. Este nevoie de dezvoltat un sistem de 
alocare a resurselor în sănătate bazat pe criterii transparente şi 
pe evidenţe medicale. Pentru alocarea resurselor între diferite 
tipuri de servicii, trebuie avute în vedere acele servicii care pot 
contribui cel mai bine la reducerea îmbolnăvirilor şi la scăderea 
ratei deceselor evitabile, cu accentul pus pe alocarea către 
sectorul de îngrijiri primare şi către serviciile de prevenție și 
promovare a sănătății, cu încurajarea celor mai eficiente forme 

de practică în aceste domenii.
Metodologia combinată a studiului a permis de sistematizat 

experiențe naționale și internaționale a unui sistem de finanțare 
a prestatorilor de asistență medicală pentru condițiile asigurării 
medicale obligatorii din Republica Moldova. Sistemul AOAM 
presupune combinarea mecanismelor de plată per buget, per 
serviciu şi per bonificare. În cazul în care sistemul de plată 
permite utilizarea formelor evolutive înalte ale bugetului 
global, acesta trebuie să devină mono mecanism de plată, iar 
mecanismele per serviciu şi bonificare trebuie transformate în 
forme de evidență a îndeplinirii indicatorilor măsurabili ale 
bugetului (indicatorii de proces şi de rezultat).
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Rezumat
Această lucrare reprezintă un set de explorări sistematizate, necesare pentru a fi efectuate persoanelor care urmează a fi expertizate în vederea determinării 
gradului de afectare a potențialului funcțional restant al organismului, care a condus la limitări de activitate și restricții de participare în viața socială, 
inclusiv și pe piața muncii. Implementarea la nivel național a lucrării elaborate va contribui la îmbunătățirea cadrului normativ ce reglementează atât 
domeniul de determinare a dizabilității și capacității de muncă, precum și domeniul sănătății ocupaționale și asistenței medicale primare, având ca finalitate 
consolidarea și standardizarea procedurii de expertizare a persoanelor cu dizabilități. Lucrarea este destinată atât pentru medici-experți, cât și pentru medici 
de familie, medici-specialiști, medici în domeniul sănătății ocupaționale, precum și pentru autoritățile cu rol de decizie din domeniile de competență, 
rezidenți și studenți.
Cuvinte-cheie: expertiza medico-socială; capacitatea de muncă; afecțiuni dizabilitante; determinarea dizabilității; medici-experți.

Summary
This work is a set of systematized explorations, necessary to be carried out on examined individuals in order to determine the degree of impairment and the 
residual functional potential of the organism, which led to limitations and restrictions in social life and occupational activity. The national implementation of 
the elaborated paper will contribute to the improvement of the normative framework that regulates the field of disability and work capacity determination, 
as well as occupational health and primary care, in result strengthening and standardizing the procedure of screening the people with disabilities. The paper 
is intended for specialist doctors and family doctors, occupational health doctors, and other decision-makers in this area of expertise, residents and students.
Key words: medical-social expertise; work capacity; disability; disability determination; medical experts.

1. Introducere
Dizabilitatea este o problemă actuală și importantă a 

societății, fiind o cauză majoră a reducerii capacității de 
muncă. În acest sens, pentru efectuarea unei expertize, cât 
mai argumentate, a dizabilității și capacității de muncă, ar 
trebui să fie efectuate și indicate datele cele mai complete 
privind starea de sănătate a persoanei, care ar reflecta gradul 
de afectare a funcțiilor organelor și sistemelor, starea capacității 
compensatorii a organismului, precum și rezultatele activităților 
de tratament și de recuperare efectuate.

Dizabilitatea este un concept care evoluează. Ea rezultă din 
interacțiunea dintre persoana cu deficiențe și barierele atitudinale 
și de mediu care afectează participarea ei deplină și efectivă în 
societate, pe baze egale cu ceilalți. 

Persoanele cu dizabilități includ acei indivizi care au 
deficiențe de durată, fizice, mentale, intelectuale, sau senzoriale, 
deficiențe care, în interacțiune cu diferite tipuri de bariere, pot 
afecta participarea deplină și efectivă în societate, pe baze egale 
cu ceilalți. Includ – este un cuvânt foarte important și implică 
referirea la un minimum. Legislațiile naționale pot extinde 

această definiție (ex. pentru condiții invalidante de durată scurtă, 
pentru dizabilități psiho-sociale, etc.).

În vederea efectuării unui examen medico-psiho-social cât 
mai obiectiv și valid, principalul instrument pentru a stabili 
etiologia și gravitatea funcțiilor perturbate ale organelor și 
sistemelor corpului, ceea ce duce la stabilirea unui statut/grad 
de dizabilitate, este un diagnostic amplu clinic și funcțional.

În acest scop este recomandat prezentul barem de explorări 
definite, necesare a fi efectuate în afecțiunile dizabilitante, care 
reprezintă un complex de metode de diagnosticare adecvate, 
fiabile și sigure. Utilizarea acestora în expertiza capacității de 
muncă va permite reducerea ratelor de eroare atunci când se 
evaluează și se decide asupra stabilirii gradului de dizabilitate și 
proporției capacității de muncă restante, precum și a stabilirii 
măsurilor necesare de recuperare medicală și socio-profesională 
la adulți, iar în cazul copiilor – prescrierea recomandărilor 
privind măsurile de recuperare medicală și socio-educațională, 
fiind asigurate drepturile fundamentale ale persoanelor cu 
dizabilități. Această lucrare va îmbunătăți activitatea medicilor-
experți, medicilor de familie și a specialiștilor din domeniul 
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sănătății ocupaționale, sporind accesul la informația vizată. 

2. Explorări necesare pentru evaluarea deficiențelor 
funcționale și structurale ale organismului (la persoane în 
cazul afecțiunilor dizabilitante)

2.1. Explorări în afecţiunile aparatului circulator

Boala cardiacă 
ischemică (BCI)

 - ECG în dinamică
 - Veloergometrie sau testul Treadmill cu protocolul 

investigației și concluzie
 - Ecocardiografie Doppler (protocol complet)
 - Monitorizarea ECG timp de 24 ore prin metoda Holter cu 

protocol și concluzie
 - Monitorizarea TA timp de 24 de ore cu protocol și concluzie 

(conform indicațiilor)
 - Colesterol, creatinina serică, glicemia, transaminaze, 

electroliți
 - Determinarea spectrului lipidic (TG, LDL, HDL)
 - Coronarografie (conform indicațiilor)
 - Tomografie computerizată cu emisie de pozitroni (PET) 

(conform indicațiilor)
 - Consultația cardiologului
 - Consultația cardio-chirurgului (conform indicațiilor)

Miocardite  - ECG în dinamică
 - Ecocardiografie cu examen Doppler (protocol complet)
 - Transaminaze, proteina C reactivă, mucoproteina, ASLO, 

LDH, acid uric
 - Markerii hepatitelor virale (conform indicațiilor)
 - Monitorizare ECG timp de 24 ore cu protocol și concluzie
 - Monitorizarea TA timp de 24 ore cu protocol și concluzie 

(conform indicațiilor)
 - Consultația cardiologului
 - Consultația otorinolaringologului, reumatologului, 

infecționistului (conform indicațiilor)

Tulburări de ritm și 
conducere cardiacă

 - ECG în dinamică
 - Ecocardiografie Doppler (protocol complet)
 - Monitorizare ECG timp de 24 ore prin metoda Holter cu 

protocol și concluzie
 - Monitorizarea TA timp de 24 ore cu protocol și concluzie 

(conform indicațiilor)
 - Indicele protrombinic PT (conform indicațiilor)
 - Colesterol, glicemia, transaminaze, electroliți
 - Determinarea spectrului lipidic (TG, LDL, HDL)
 - Hormonii tiroidieni (TSH, T4 liber, T3 liber)
 - Consultația cardiologului
 - Consultația neurologului, endocrinologului (conform 

indicațiilor)

Miocardiodistrofie  - ECG în dinamică
 - Veloergometrie sau testul Treadmill cu protocolul 

investigației și concluzie
 - Ecocardiografie Doppler (protocol complet)
 - Monitorizare ECG timp de 24 ore prin metoda Holter cu 

protocol și concluzie
 - Monitorizarea TA timp de 24 de ore cu protocol și concluzie 

(conform indicațiilor)
 - Colesterol, spectrul lipidic (TG, LDL, HDL)
 - Hormoni tiroidieni (TSH, T4 liber, T3 liber) (conform 

indicațiilor)
 - Consultația cardiologului

Cardiomiopatie  - ECG în dinamică
 - Ecocardiografie Doppler (protocol complet)
 - Radiografia organelor cutiei toracice în 2 proiecții cu 

contrastarea esofagului
 - Determinarea spectrului lipidic (TG, LDL, HDL)
 - Hormonii tiroidieni (TSH, T4 liber, T3 liber), (conform

 - indicațiilor)
 - Colesterol, proteina C reactivă, transaminaze, bilirubina
 - USG organelor cavității abdominale și a rinichilor
 - Consultația cardiologului, neurologului
 - Coronarografie, cateterism cardiac, explorări radionucleare, 

biopsie endomiocardiacă, tomografie cu emisie de pozitroni 
(PET), IRM (explorări speciale - conform indicațiilor)

Boala hipertensivă  - ECG în dinamică
 - Ecocardiografie Doppler (protocol complet)
 - Veloergometrie sau testul Treadmill cu protocolul 

investigației și concluzie
 - Dopplerografie a vaselor cerebrale (conform indicațiilor)
 - Creatinină, acid uric, colesterol, glicemia, urograma
 - Determinarea spectrului lipidic (TG, LDL, HDL)
 - Hormonii tiroidieni (TSH, T4 liber, T3 liber) (conform 

indicațiilor)
 - Monitorizarea TA timp de 24 ore cu protocol și concluzie 

(conform indicațiilor)
 - Rata filtrării glomerulare (proba Reberg-Tareev) (conform 

indicațiilor)
 - Consultația oftalmologului (examenul fundului de ochi), 

cardiologului
 - Consultația neurologului (conform indicațiilor)
 - Scintigrafie renală, angiografie renală (explorări 

suplimentare)
 - Biopsie renală (explorare specială conform indicațiilor)

Vicii cardiace  - ECG de efort
 - Ecocardiografie Doppler (protocol complet), pentru copii cu 

indicarea normelor stabilite în laboratorul respectiv
 - Radiografia organelor cutiei toracice în 3 proiecții cu 

contrastarea esofagului (conform indicațiilor)
 - Monitorizare ECG timp de 24 ore prin metoda Holter cu 

protocol și concluzie (conform indicațiilor)
 - Determinarea spectrului lipidic (TG, LDL, HDL)
 - Transaminaze, colesterol, proteina C reactivă
 - Consultația cardiologului, cardio-chirurgului, 

reumatologului
Pentru copii de vârsta până la 18 ani - probele funcționale cu 
efort fizic, în lipsa contraindicațiilor

 - Tomografie computerizată cu coronaroangiografie, 
coronaroangiografie St Ao, Co Ao; cateterism cardiac drept și 
stâng cu măsurare de saturații și presiuni (explorări speciale 
conform indicațiilor)

2.2. Explorări în afecţiunile ţesutului conjunctiv

Poliartrita 
reumatoidă

 - Proteina totală și fracțiile proteice, fibrinogen, 
transaminaze, creatinina serică, ureea, proteina C reactivă, 
factor reumatoid, VSH

 - Radiografie a articulațiilor implicate, cu protocol și 
concluzie

 - Consultația reumatologului
 - Radiografia pulmonară, spirografie – dacă persoana este 

în tratament cu Methotrexat
 - Ecografie articulară, TC, IRM, scintigrafie osoasă, Ig M, Ig G, 

Ac anti CCP (explorări suplimentare)

Reumatism  - ECG în dinamică
 - Ecocardiografie Doppler (protocol complet)
 - Radiografie a articulațiilor implicate, cu protocol și 

concluzie
 - Proteina totală și fracțiile proteice, fibrinogen, factor 

reumatoid, proteina C reactivă, creatinina serică, ASLO, 
transaminaze
Pentru copii de vârsta până la 18 ani – complexe imune 
circulante

 - Consultația reumatologului
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Spondiloartrita 
anchilozantă

 - Radiografie a articulațiilor implicate, cu protocol și 
concluzie

 - Fibrinogen, proteina C reactivă, VSH
 - Spirografie
 - Scintigrafie sau TC de bazin pentru articulațiile sacroiliace 

și coxofemurale (explorări suplimentare conform indicațiilor)
 - Consultația oftalmologului
 - Consultația reumatologului

Artropatia psoriazică  - Radiografie a articulațiilor implicate, cu protocol și 
concluzie

 - Fibrinogen, proteina C reactivă, VSH, acidul uric
 - Examen dermatologic/consultația dermatologului
 - Studiul lichidului sinovial, complexe imune circulante 

(explorări suplimentare conform indicațiilor)
 - Factorul reumatoid – pentru diagnostic diferențial
 - Consultația reumatologului

Lupusul eritematos 
sistemic

 - Proteina totală și fracțiile proteice, fibrinogen, 
transaminaze, creatinina serică, ureea, proteina C reactivă, 
celulele lupice LE, factorul reumatoid, VSH

 - Ac anti-ADN dublu catenar  (la prima expertizare)
 - ECG în dinamică
 - Ecocardiografie Doppler (protocol complet)
 - Consultația imunologului
 - Consultația reumatologului

Alegerea investigațiilor suplimentare este dictată de afectarea 
organelor și sistemelor

Sclerodermia 
sistemică

 - Proteina totală și fracțiile proteice, fibrinogen, factorul 
reumatoid, proteina C reactivă, creatinina serică, VSH

 - Anticorpii antinucleari specifici (la prima expertizare)
 - Testele urinii prin metodele Zimnițki și Neciporenko, rata 

filtrării glomerulare (proba Reberg-Tareev) 
 - Probele funcționale respiratorii (în caz că prezintă dispnee)
 - Tranzit baritat pentru esofag (în caz dacă prezintă disfagie)
 - Radiografia mâinilor bilateral (dacă prezintă modificări la 

examenul clinic)
 - Veloergometria (cu excepția persoanelor de vârsta până la 

18 ani) (după indicații)
 - Ecografia Doppler transcraniană, FEGDS, ECG, 

ecocardiografia (în cazul afectării organelor și sistemelor 
corespunzătoare)

 - Consultația reumatologului

Dermatomiozita  - Proteina totală și fracțiile proteice, fibrinogen, proteina C 
reactivă, creatinina serică, factorul reumatoid

 - Ecocardiografie Doppler (protocol complet cu specificarea 
dimensiunilor liniare)

 - FEGDS
 - Electromiografia
 - Consultația reumatologului

2.3. Explorări în afecţiunile cronice ale aparatului respirator

Boli pulmonare 
obstructive cronice

 - Analiza generală a sputei
 - Analiza sputei la BAAR
 - Proteina totală și fracțiile proteice, fibrinogen, 

mucoproteina (conform indicațiilor)
 - Spirometria de bază și testul cu bronholitic
 - Bronhoscopie (conform indicațiilor)
 - Ecocardiografie Doppler (protocol complet, conform 

indicațiilor)
 - Radiografie a organelor cutiei toracice în 2 proiecții cu 

descriere detaliată și concluzie
 - Consultația alergologului-imunologului (conform 

indicațiilor)
 - Consultația pulmonologului

Bronșiectazia  - Analiza generală a sputei
 - Proteina totală și fracțiile proteice, fibrinogen, 

mucoproteina, creatinina serică
 - Radiografia organelor cutiei toracice în 2 proiecții cu 

descriere detaliată și concluzie
 - TC organelor cutiei toracice (conform indicațiilor)
 - Spirometria de bază și testul cu bronholitic
 - Bronhoscopie (conform indicațiilor)
 - Consultația pulmonologului

Astmul bronșic  - Hemograma, proteina totală și fracțiile proteice, 
fibrinogen, mucoproteina (conform indicațiilor)

 - Analiza generală a sputei
 - Imunoglobulinele IgE
 - Testele sensibilității la alergeni (până la administrarea 

preparatelor corticosteroide)
 - ECG
 - Spirometria de bază și testul cu bronholitic, SaO2
 - Radiografia organelor cutiei toracice în 2 proiecții cu 

descriere detaliată și concluzie
 - Ecocardiografie Doppler (protocol complet cu specificarea 

dimensiunilor liniare, conform indicațiilor)
 - Bronhoscopie (conform indicațiilor)
 - Consultația pulmonologului
 - Consultația alergologului-imunologului (conform 

indicațiilor)

2.4. Explorări în infecţiile cu HIV

Infecţia cu HIV  - Hemograma, examen sumar de urină, teste funcționale 
hepatice, glicemia, colesterolul, trigliceridele, ureea 
sanguină, creatinina, indicele protrombinic

 - ECG
 - Radiografia organelor cutiei toracice în 2 proiecții cu 

descriere detaliată și concluzie
 - Testări serologice de confirmare a HIV 
 - Numărul limfocitelor CD4, ARN HIV 
 - Minimumul de investigații ce confirmă asocierea 

maladiilor, infecțiilor oportuniste și gradul dereglărilor 
funcționale 

 - Examen oftalmologic/consultația oftalmologului

2.5. Explorări în afecţiunile aparatului digestiv

Afecţiuni ale 
esofagului

 - Proteina totală și fracțiile proteice, Fe, colesterol, glicemia 
 - FEGDS (conform indicațiilor cu efectuarea biopsiei și 

pH-metriei)
 - Examen radiologic al esofagului
 - Dinamica IMC
 - Coprograma
 - Consultația gastroenterologului

Afecţiuni ale 
stomacului și 
duodenului

 - Proteina totală și fracțiile proteice, fier, feritina, 
transferina, calciu, colesterol, glicemia 

 - FEGDS (în cazul atrofiei mucoasei, efectuarea biopsiei și 
pH-metriei)

 - Radioscopia stomacului pentru evaluarea bontului, 
funcției anastomozei, anselor ascendente și descendente, 
viteza evacuării contrastului din bont în sindromul dumping

 - USG ficatului, pancreasului
 - Curba glicemică în sindromul dumping, sindromul 

hipoglicemic
 - Coprograma
 - Examenul coprologic la ouă de helminți sau analiza 

sângelui la invazia de helminți
 - Dinamica IMC
 - Consultația gastroenterologului

Afecţiuni ale ficatului 
și vezicii biliare 

 - Proteina generală și fracțiile proteice, bilirubina, acizi 
sialici, fosfataza alcalină, transferina, metabolismul fierului, 
colesterol, acid uric, fibrinogen, mucoproteina, proba
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Veltman, protrombina, glicemia, proba cu timol, 
lipoproteide, transaminaze

 - Gama-glutamil-transpeptidaza (GGT)
 - Enzimele colinesteraze, anticorpi anti-nucleari, anticorpi 

anti-fibră musculară netedă, anticorpi anti-mitocondrii 
(conform indicațiilor, la expertizarea primară)

 - Hemograma cu trombocite
 - Markerii hepatitelor virale (Ag HBs, Ac anti-HBcor, IgM, 

IgG, HCV ARN și HBV ARN)
 - USG cavității abdominale
 - Ecografia Doppler a venei portae
 - FEGDS – evaluarea papilei duodenale mari
 - TC a ficatului și colangioangiografia prin rezonanță 

magnetică (conform indicațiilor)
 - Biopsia ficatului (conform indicațiilor)
 - Examenul coprologic la ouă de helminți sau analiza 

sângelui la invazia de helminți
 - Consultația gastroenterologului
 - Consultația infecționistului (conform indicațiilor)

Afecţiuni ale 
pancreasului

 - Hemograma cu determinarea trombocitelor și fierului 
seric

 - Proteina totală și fracțiile proteice, bilirubina, fosfataza 
alcalină, transaminaze, lipaza, amilaza, glicemia

 - USG cavității abdominale
 - FEGDS - evaluarea papilei duodenale mari
 - TC a pancreasului cu contrastare (după indicații)
 - Colangiopancreatografia retrogradă endoscopică (ERCP) 

(conform indicațiilor)
 - Coprograma
 - Elastaza în masele fecale
 - Dinamica IMC
 - Consultația gastroenterologului

Afecţiuni ale 
intestinului

 - Proteina totală și fracțiile proteice, electroliți, bilirubina, 
transaminaze, fier, feritină, calciu, fibrinogen, glicemia

 - USG cavității abdominale
 - Dinamica IMC
 - Determinarea anticorpilor anti-endomisium și anti-

gliadină (conform indicațiilor)
 - Examenul coprologic la ouă de helminți sau analiza 

sângelui la invazia de helminți
 - Colonoscopie, rectomanoscopie, irigografie (conform 

indicațiilor)
 - Radioscopia porțiunii superioare a TGI, cu pasajul de 

bariu, pentru evaluarea stării intestinului subțire (conform 
indicațiilor)

 - Irigoscopia (conform indicațiilor cu efectuarea biopsiei)
 - Consultația gastroenterologului

2.6. Explorări în afecţiunile cronice ale aparatului genito-urinar

 - Examenul sumar de urină
 - Proteinuria/24 ore
 - Proteina totală și fracțiile proteice, colesterol, electroliți
 - Creatinina și ureea serică în dinamică (înainte și după tratament)
 - Testele urinei prin metodele Zimnițki, Neciporenko, rata filtrării glomerulare (proba 

Reberg-Tareev)
 - USG rinichilor
 - Urografie excretorie, cistografie, cistoscopie (conform indicațiilor)
 - Consultația urologului, nefrologului

2.7. Explorări în afecţiunile endocrine

Diabet zaharat  - Glicemia a jeun, profilul glicemic, Hb glicozilată (Hb A1c)
 - Proteina totală și fracțiile proteice, colesterol, creatinina 

serică, transaminaze
 - Determinarea spectrului lipidic (TG, LDL, HDL)
 - USG cavității abdominale

 - ECG
 - Ecocardiografie (conform indicațiilor)
 - Examen sumar de urină, glicozuria și acetonuria
 - Consultația endocrinologului
 - Consultația oftalmologului (fundul de ochi)
 - Consultația neurologului
 - Consultația angiochirurgului (conform indicațiilor)
 - Ecografie Doppler a vaselor membrelor inferioare 

(conform indicațiilor)
 - Consultația cardiologului, nefrologului, pediatrului 

(conform indicațiilor)

Afecţiuni ale glandei 
paratiroidiene

 - PTH, calciu, fosfor, fosfataza alcalină în sânge, ureea, 
creatinina serică 

 - Nivelul Ca, P în urină
 - 25 hidroxi-vitamina D serică
 - ECG
 - USG a glandei paratiroide, a rinichilor 
 - FEGDS (conform indicațiilor)
 - Radiografie a scheletului 
 - TC a regiunii cervicale (conform indicațiilor)
 - Consultația oftalmologului (fundul de ochi)
 - Consultația endocrinologului

Afecţiuni ale glandei 
tiroide

 - Proteina totală și fracțiile proteice, colesterol, 
lipoproteide, glicemia, electroliți

 - Hormonii tiroidieni (TSH, T4 liber, T3 liber)
 - Markerii autoimunității tiroidiene: Anti-TSH; Anti-TG; 

Anti-TPO
 - USG glandei tiroide
 - Ecocardiografie (protocol complet cu specificarea 

dimensiunilor liniare, conform indicațiilor) 
 - Monitorizarea ECG și TA timp de 24 ore cu protocol și 

concluzie
 - Examenul histologic prin biopsie (în unele cazuri ale 

glandei nodulare)
 - TC/IRM: în cazuri rare asociate cu compresie, oftalmopatie 

endocrină malignă
 - Consultația endocrinologului
 - Consultația cardiologului
 - Consultația oftalmologului
 - Consultația neurologului
 - Persoanele cu vârsta până la 18 ani – consultația psihia-

trului, neurologului, pediatrului (conform indicațiilor)

Diabet insipid  - Examenul sumar de urină, glicozuria
 - Testul urinei prin metoda Zimnițki
 - Diureza nictemerală, osmolaritatea urinei
 - Radiografia șeii turcești (la expertiza primară)
 - IRM a encefalului (conform indicațiilor)
 - Consultația oftalmologului
 - Consultația endocrinologului

Afecţiuni ale 
suprarenalelor

 - Glicemia a jeun
 - ACTH, cortizol, catecolamine, aldosteron sanguin
 - Cortizol liber în urina nictemerală
 - TC sau radiografia șeii turcești (la expertizarea primară)
 - USG glandelor suprarenale
 - IRM a glandelor suprarenale (conform indicațiilor)
 - IRM a encefalului (conform indicațiilor)
 - ECG
 - Monitorizarea ECG conform metodei Holter și TA timp de 

24 ore cu protocol complet și concluzie
 - Consultația endocrinologului
 - Consultația oftalmologului
 - Consultația cardiologului

Tumori hipofizare  - Hormonii tiroidieni (TSH, T4 liber, T3 liber), cortizol, ACTH, 
prolactina, estradiol, progesteron, testosteron, FSH, LH, 
STH, IGF-1
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 - Testul urinei prin meteoda Zimnițki, osmolaritatea urinei
 - TC a glandelor suprarenale
 - IRM a șeii turcești (la expertizarea primară)
 - Sodiu, potasiu, calciu (seric și urinar), clor, fosfor, glicemia
 - Ecocardiografia (conform indicațiilor)
 - Radiografia coloanei vertebrale toracică, lombară 

(conform indicațiilor)
 - Osteodensitometria (conform indicațiilor)
 - Consultația endocrinologului
 - Consultația oftalmologului
 - Consultația neurologului

2.8. Explorări în afecţiunile sângelui și organelor hematopoietice

Hemoblastoze  - Hemograma în dinamică cu determinarea numărului de 
reticulocite (aspectul regenerativ), trombocite, volumului 
eritrocitar mediu (VEM)

 - Proteina totală și fracțiile proteice (conform indicațiilor)
 - Frotiu de măduvă osoasă (puncție sternală, 

trepanobiopsie) (la expertizarea primară)
 - Biopsia ganglionului limfatic în cazul afecțiunilor 

tumorale ale țesutului limfoid
 - Radiografia oaselor plate cu descriere detaliată și 

concluzie (conform indicațiilor)
 - USG cavității abdominale (conform indicațiilor)
 - Consultația oftalmologului, neurologului
 - Consultația hematologului cu privire la viitorul plan de 

tratament, durata și numărul curelor de terapie specifică
 - Consultația chirurgului (conform indicațiilor)

Eritremia  - Hemograma în dinamică cu determinarea numărului de 
reticulocite (aspectul regenerativ),  trombocite

 - USG cavității abdominale (conform indicațiilor)
 - Veloergometrie, spirometrie (conform indicațiilor)
 - Consultația oftalmologului, neurologului, cardiologului, 

pulmonologului (conform indicațiilor)
 - Consultația hematologului cu privire la viitorul plan de 

tratament, durata și numărul curelor de terapie specifică

Anemii  - Hemograma în dinamică cu determinarea numărului 
de reticulocite (aspectul regenerativ),  trombocite, volum 
eritrocitar mediu (VEM)

 - Proteina totală și fracțiile proteice, transaminaze, fier 
seric, feritina, transferina, bilirubina, creatinina serică

 - USG cavității abdominale (conform indicațiilor)
 - Consultația hematologului
 - Consultația ginecologului

Hemofilia  - Hemograma în dinamică cu determinarea numărului de 
reticulocite (aspectul regenerativ), trombocite (aspectul 
morfologic)

 - Teste de coagulare
 - Determinarea conținutului globulinei antihemofilice
 - Radiografia articulațiilor afectate cu descriere detaliată 

și  concluzie
 - Consultația hematologului, chirurgului

Diateze hemoragice  - Hemograma în dinamică cu determinarea numărului de 
reticulocite, trombocite

 - Teste de coagulare
 - Proteina totală și fracțiile proteice, transaminaze, ureea, 

bilirubina, creatinina serică
 - Examenul sumar de urină
 - Testele urinei prin metodele Zimnițki și Neciporenko, 

rata filtrării glomerulare (proba Reberg-Tareev) (conform 
indicațiilor)

 - Coprograma
 - Consultația hematologului
 - Consultația alergologului (conform indicațiilor)

2.9. Explorări în afecţiunile chirurgicale

Afecţiuni 
degenerativ-
distrofice ale 
articulaţiilor

 - Radiografia articulației afectate și articulației simetrice, la 
necesitate – a articulației adiacente și a coloanei vertebrale 
cu descriere detaliată și concluzie

 - TC a articulației afectate - în cazul semnelor radiologice 
incerte de distrucție osoasă

 - IRM în cazul patologiei aparatului capsulo-ligamentar și 
cartilajului articular

 - Consultația ortopedului/traumatologului cu concluzie, 
care reflectă dereglările funcției articulației afectate, de 
asemenea, perspectivele tratamentului conservativ și 
indicațiile tratamentului chirurgical

Osteomielita  - Proteina totală și fracțiile proteice, proba cu timol, 
fosfataza alcalină, creatinina serică, proteina C reactivă

 - VSH în dinamică
 - Radiografia segmentului afectat la fiecare expertizare cu 

descrierea și concluzia radiologului
 - Explorări citologice ale eliminărilor în cazul formei 

fistulare de osteomielită
 - TC (conform indicațiilor)
 - Consultația ortopedului/traumatologului cu concluzie 

privind date despre evoluția bolii, gradul de disfuncție a 
membrului, caracterul tratamentului efectuat, perspectivele 
tratamentului conservativ și indicațiile pentru tratament 
chirurgical

Afecţiuni
trombo-obliterante 
ale arterelor 
membrelor

 - Determinarea spectrului lipidic (TG, LDL, HDL), colesterol
 - Ecografie Doppler a vaselor membrelor
 - Testul de efort standardizat la covor rulant
 - Oscilometrie
 - Angiografie
 - În cazul bontului membrului – radiografia bontului la 

expertizarea primară, la expertizarea repetată – conform 
indicațiilor

 - Consultația angio-chirurgului

Afecţiuni ale venelor 
magistrale

 - Teste de coagulare
 - Ecografie Doppler a vaselor membrelor inferioare
 - Flebografia ascendentă convențională, flebografia 

ionizantă (conform indicațiilor)
 - Flebomanometria, termografia, venografia radioizotopică, 

reovazografia (conform indicațiilor)
 - Consultația angio-chirurgului

Afecţiune ereditară și 
dobândită a coloanei 
vertebrale și a 
articulaţiilor

 - Radiografia standard a coloanei vertebrale sau 
articulațiilor afectate în 2 proiecții, la expertizarea primară 
și agravare (cu descriere detaliată și concluzia radiologului, cu 
indicarea gradului modificărilor prezente)

 - Testare articulară/bilanț articular (la fiecare expertizare)
 - TC, IRM (conform indicațiilor)
 - VSH (la formele active)
 - Ecografie articulară
 - Examenul lichidului sinovial, artroscopie de genunchi 

(conform indicațiilor)
 - Consultația neurologului
 - Consultația ortopedului/traumatologului cu indicarea 

detaliată a tacticii tratamentului și măsurilor de recuperare

Fisura labială 
și palatină 
(cheilopalatoschizis)

 - Consultația stomatologului
 - Consultația odontologului cu indicarea tacticii și 

termenilor tratamentului
 - Determinarea funcției masticației
 - Consultația logopedului-defectologului
 - Consultația psihiatrului (conform indicațiilor)

2.10. Explorări în afecţiunile sistemului nervos

Scleroză amiotrofică 
laterală

 - IRM cerebrală și a coloanei vertebrale (conform 
indicațiilor)
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 - Electroneuromiografia în dinamică
 - Consultația neurologului
 - Consultația oftalmologului
 - Consultația psihiatrului (conform indicațiilor)

Consecinţele 
afecţiunilor infecţioase 
ale sistemului nervos

 - Ecografia Doppler a arterelor magistrale ale creierului
 - TC, IRM (conform indicațiilor)
 - Consultația oftalmologului (fundul de ochi)
 - EEG, date despre frecvența și caracterul acceselor (în 

cazul sindromului paroxistic)
 - Consultația neurologului
 - Consultația psihiatrului (conform indicaților)

Afecţiuni vasculare ale 
encefalului

 - Ecografia Doppler și/sau scanare Duplex (Triplex) a 
arterelor intra- și extra-craniene ale encefalului

 - TC, IRM cerebrală (conform indicațiilor)
 - Glicemia, colesterol, determinarea spectrului lipidic (TG, 

LDL, HDL)
 - Consultația oftalmologului (fundul de ochi)
 - Consultația urologului, investigații urologice (în cazul 

disfuncțiilor organelor bazinului)
 - EEG, date despre frecvența și caracterul acceselor (în 

cazul sindromului paroxistic)

Afecţiuni 
demielinizante ale SNC

 - IRM cerebrală și a coloanei vertebrale
 - Electroneuromiografia (conform indicațiilor)
 - Consultația oftalmologului (fundul de ochi)
 - Consultația urologului, investigații urologice (în cazul 

disfuncțiilor organelor bazinului)
 - Consultația neurologului
 - Consultația psihiatrului (conform indicaților)

Consecinţele 
traumatismelor 
craniocerebrale

 - Radiografia craniului cu descriere detaliată și concluzie 
(conform indicațiilor)

 - TC, IRM (obligator la expertizarea primară, la expertizarea 
repetată - după indicații)

 - Consultația oftalmologului (fundul de ochi)
 - EEG, Ecografie Doppler, Eco-encefalografie (conform 

indicațiilor)
 - Consultația neurologului
 - Consultația neuro-chirurgului (conform indicațiilor)
 - Consultația psihiatrului (conform indicațiilor) 

Siringomielia  - Radiografia craniului, articulațiilor afectate cu descriere 
detaliată și concluzie (conform indicațiilor)

 - IRM la expertizarea primară, la expertizarea repetată - 
în cazul prezenței dinamicii negative

 - Electroneuromiografia (conform indicațiilor)
 - Consultația neuro-chirurgului

Tumori ale encefalului  - TC, IRM
 - Consultația oftalmologului (fundul de ochi, câmpurile 

vizuale)
 - EEG, date despre frecvența și caracterul acceselor (în 

cazul sindromului paroxistic)
 - Consultația neurologului
 - Consultația neuro-chirurgului
 - Consultația psihiatrului (conform indicațiilor)

Sindromul hipotalamic 
și afecţiunile neuro-
endocrine

 - Radiografia craniului (șaua turcească) cu descriere 
detaliată și concluzie (conform indicațiilor)

 - TC, IRM obligator la expertizarea primară, la 
reexpertizare (conform indicațiilor)

 - Date despre conținutul bazic de hormoni în sânge (în 
dependență de caracterul sindromului endocrin)

 - Monitorizarea TA timp de 24 ore cu protocol și concluzie
 - Consultația neurologului
 - Consultația oftalmologului (fundul de ochi, câmpurile 

vizuale)
 - Consultația endocrinologului
 - Consultația neuro-chirurgului, psihiatrului (conform 

indicațiilor)

Afecţiuni vasculare, 
consecinţele 
traumatismelor 
măduvei spinării, 
consecinţele tumorilor 
măduvei spinării și 
coloanei vertebrale

 - Radiografia coloanei vertebrale cu descriere detaliată și 
concluzie (conform indicațiilor)

 - TC, IRM (obligator la expertizarea primară, la expertizarea 
repetată după indicații)

 - Electroneuromiografia (conform indicațiilor)
 - Mielografia (conform indicațiilor)
 - Consultația urologului, investigații urologice (în cazul 

disfuncțiilor organelor bazinului)
 - Consultația neurologului
 - Consultația proctologului, pentru obiectivizarea 

disfuncțiilor organelor bazinului
 - Consultația neuro-chirurgului

Paralizia cerebrală 
infantilă

 - Radiografia craniului cu descriere detaliată și concluzie 
(conform indicațiilor)

 - TC, IRM (conform indicațiilor)
 - EEG, Eco-encefalografie
 - Consultația neurologului, ortopedului, oftalmologului
 - Examenul psihologului
 - Consultațiile specialiștilor: pediatru, otorinolaringolog, 

genetician, psihiatru, kinetoterapeut, logoped etc. 
(conform indicațiilor)

Epilepsia  - Date despre caracterul, frecvența, perioada apariției (zi, 
noapte) a convulsiilor (examinare în staționar)

 - TC, IRM (la expertizarea primară și la expertizarea 
repetată conform indicațiilor)

 - Consultația oftalmologului (fundul de ochi, câmpurile 
vizuale)

 - EEG cu deprivație
 - Consultația neurologului-epileptologului (Decizie 

consultativă eliberată de Centrul Național de Epileptologie 
şi/sau de serviciul de neuro-psihiatrie) 

 - Examenul psihologului
 - Consultația psihiatrului

Afecţiuni neuro-
musculare

 - Electroneuromiografia (obligator la expertizarea 
primară, la expertizarea repetată - după indicații)

 - Examen medico-genetic (obligator la expertizarea 
primară, la expertizarea repetată - după indicații)

 - Consultația neurologului

Polineuropatii  - Electroneuromiografia (în dinamică)
 - Ecografie Doppler
 - Consultația neurologului
 - Consultația medicului specialist, în dependență de 

etiologia polineuropatiei

Osteocondroza 
coloanei vertebrale cu 
complicaţii neurologice

 - Radiografia coloanei vertebrale cu probe funcționale, 
descriere detaliată și concluzie

 - TC, IRM, electroneuromiografia (conform indicațiilor)
 - Consultația neurologului
 - Consultația neuro-chirurgului (conform indicațiilor)

2.11. Explorări în afecţiunile ereditare și degenerative ale sistemului nervos cu 
afectarea predominantă a sistemului extrapiramidal și măduvei spinării

 - Examen medico-genetic
 - TC, IRM (conform indicațiilor)
 - Electroneuromiografia
 - Consultația oftalmologului
 - Consultația psihiatrului (conform indicațiilor)

2.12. Explorări în afecţiunile urechii și apofizei mastoide

Persoanele cu afecțiuni ale urechii se prezintă la expertizare cu diagnostic clinic exact, cu 
indicarea tipului surdității și gradului de afectare

 - Percepția (cu utilizarea protezei auditive și fără)
 - Audiometria tonală liminară, automată 
 - Audiometria vocală
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 - Impedansmetria, timpanometria (conform indicațiilor)
 - Consultația otorinolaringologului
 - Consultația surdologului 
 - Consultația logopedului (conform indicațiilor)

2.13. Explorări în tuberculoză

 - Analiza generală a sputei și a urinei + BK
 - Proteina totală și fracțiile proteice, fibrinogen, transaminaze, bilirubina, ureea, proba 

cu timol
 - Spirografia
 - Radiografia organelor cutiei toracice în 2 proiecții (descriere detaliată și concluzie)
 - Testare la infecția HIV/SIDA 
 - ECG, Ecocardiografie Doppler (protocol complet cu specificarea dimensiunilor liniare) 

conform indicațiilor 
 - TC organelor cutiei toracice (conform indicațiilor)
 - Bronhoscopie, laringoscopie, toracoscopie (conform indicațiilor)
 - Consultația ftizio-pneumologului

*Notă:  În cazul formelor etiologice extrapulmonare de tuberculoză - examinarea organelor 
și sistemelor afectate

2.14. Explorări în afecţiunile ochiului și anexelor sale

 - Acuitatea vizuală maximală, cu corecție și fără, cu indicarea datelor despre corecția 
optimală (suportabilă) pentru persoană

 - Refracția oculară
 - Explorarea câmpului vizual (manual, prin autoperimetria computerizată)
 - Biomicroscopia oculară (examinarea în midriază cu descriere detaliată a structurilor 

ochiului)
 - Oftalmoscopia – examenul fundului de ochi (examinarea în midriază cu descriere 

detaliată a fundului de ochi)
 - Tensiunea intraoculară la persoane cu vârsta de peste 40 ani, la persoanele cu glaucom 

(cu amprenta tonometrică în fişa de trimitere)
 - Keratometria, topografia corneei - în cazul patologiei corneei
 - Explorarea motilității pupilare și motilității oculare
 - Aprecierea unghiului de deviere a globului ocular
 - La necesitate (după caz): aprecierea vederii binoculare, aprecierea simțului cromatic, 

exoftalmometria, angiografia fluorisceinică, TC, IRM, explorări imunologice şi histologice
 - Caracteristicile electrofiziologice ale analizatorului vizual (conform indicațiilor)
 - USG ochilor (conform indicațiilor)

*Notă:  Toate examinările enumerate mai sus trebuie să fie realizate la ambii ochi

2.15. Explorări în tulburările mintale și de comportament

 - Examen psihiatric, psihologic clinic
 - EEG și Ecografie Doppler la toate persoanele expertizate și expertizate repetat cu 

patologie organică a encefalului și epilepsie
 - TC, RMN cerebrală (conform indicațiilor)
 - Investigații sociale
 - Probe toxicologice (medicamente, alcool, droguri) (conform indicațiilor)
 - Alegerea investigațiilor suplimentare este dictată de patologia concomitentă

*Notă: Se recomandă aprecierea diagnosticului funcțional în conformitate cu criteriile 
clinice și funcționale GAFS (Global Assessment of Functioning Scale)

2.16. Explorări în boli profesionale

Persoanele cu dizabilitate cauzată de boală profesională se trimit la expertiză cu 
diagnosticul clinic confirmat de către Consiliul Republican de Boli Profesionale al 
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 
În acest caz, se indică datele privind durata, frecvența concediilor de incapacitate temporară 
de muncă în legătură cu boala, care este recunoscută ca boală profesională, etapele de 
stabilire a diagnosticului, ruta profesională și măsurile de lichidare a riscurilor și noxelor 
ocupaționale efectuate.

Boala de vibraţie  - Examinări neuro-fiziologice

 - Radiografia articulațiilor implicate și a coloanei vertebrale 
cu descrierea detaliată și concluzie (conform indicațiilor)

 - Electroneuromiografia
 - Consultația medicului de boli profesionale

Pneumoconioza  - Analiza generală a sputei
 - Proteina totală și fracțiile proteice, fibrinogen, 

mucoproteina
 - Spirografia
 - Bronhoscopia
 - Ecocardiografie Doppler (protocol complet)
 - Radiografia organelor cutiei toracice în 2 proiecții cu 

descriere detaliată și concluzie
 - TC organelor cutiei toracice (conform indicațiilor)
 - Echilibrul acido-bazic și gazele sanguine
 - Consultația pulmonologului

3. Particularitățile întocmirii Fișei de trimitere pentru 
expertiză în vederea determinării dizabilității și capacității 
de muncă

3.1. Particularităţi în patologia ochiului și anexelor sale

Fișa de trimitere F 088/e trebuie să conțină date privitor la anamneza 
eredocolaterală, debutului tulburărilor vizuale, evoluția bolii, schimbările dinamice ale 
procesului patologic, rezultatele examinărilor câmpurilor vizuale pe parcursul perioadei 
evidenței persoanei în instituția medicală, date privitor la tratamentul și măsurile 
recuperatorii efectuate.

Totodată, trebuie să fie prezentate date obiective, care confirmă forma nozologică, 
stadiul bolii în cazul evoluției progresive (diagnosticul oftalmologic complet, conform 
clasificării internaționale), date detaliate despre starea camerei anterioare a ochilor, 
mediilor de refracție, camerei posterioare cu descriere detaliată a datelor obiective 
despre structura fundului de ochi în toate formele nozologice (oftalmoscopia, 
oftalmobiomicroscopia).

Baremul de explorări ale funcțiilor vizuale poate include explorări suplimentare, în 
funcție de patologia organului vizual.

Afecțiunile vederii, determinate de diverse patologii concomitente ale altor organe 
și sisteme, necesită efectuarea investigațiilor suplimentare de profil respective și trebuie 
evaluate în complex.

3.2. Particularităţi în tulburările mintale și de comportament

Persoanele cu deficiențe mintale, care se află la evidența Centrelor Comunitare 
de Sănătate Mintală și instituțiilor medico-sanitare, pot fi trimise pentru expertiza 
capacității de muncă de către comisiile medicale din instituțiile menționate, cu 
participarea psihiatrului și psihologului clinician, cu descrierea detaliată: a anamnezei 
bolii, manifestărilor clinice, evoluției bolii, a volumului și eficienței terapiei, 
diagnosticului clinic desfășurat, dinamicii bolii, frecvenței, duratei și cauzei incapacității 
temporare de muncă pe perioada ultimilor 12 luni, de asemenea, date despre transferul 
la o muncă mai ușoară, în cazul în care a avut loc.

În aceste cazuri, trebuie reflectate datele privind comportamentul și relațiile 
stabilite de persoană în staționar și în condițiile uzuale.

Datele medicale trebuie să reflecte, pe lângă starea psihică și starea somatică și 
caracteristica funcțională a persoanei cu afecțiunile prezente.

Trimiterea persoanelor la expertizare primară este inacceptabilă, dacă nu a fost 
concretizat diagnosticul și nu a fost realizat tratamentul necesar în condiții de staționar.

3.3. Particularităţi în neoplasme

Selecția explorărilor necesare pentru evaluarea deficiențelor funcționale în 
neoplasme este dictată de localizarea procesului primar, consecințele și complicațiile 
după tratamentul realizat. Datele principale despre afecțiune se expun detaliat:
- debutul, evoluția, durata bolii, particularitățile și dificultatea tratamentului, durata 
perioadelor de remisiune, prezența recidivelor;
- date despre structura histologică a tumorii, caracterul extinderii, localizarea în organ, 
prezența metastazelor, afectarea ganglionilor limfatici, structurilor vecine, cu indicarea 
stadiul procesului în corespundere cu clasificarea internațională;
- date despre caracterul, tipul tratamentului realizat, despre măsurile de reabilitare și
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curelor de tratament ulterioare, termenele presupuse de realizare;
- în cazul trimiterii repetate, trebuie obligator să fie reflectată dinamica bolii pentru 
perioada anterioară, frecvența adresărilor în instituțiile medico-sanitare, volumul și 
caracterul tratamentului realizat, durata și cauza incapacității temporare de muncă pe 
perioada ultimilor 24 luni,  prezența și gradul de severitate a perturbărilor funcțiilor 
organelor și sistemelor, determinate de boala principală sau de complicațiile acesteia, de 
asemenea, gradul lor de compensare/decompensare.

ABREVIERI:

Ac Anticorpi

ACTH Hormonul adrenocorticotrop

ADN Acid dezoxiribonucleic

AP Artropatie psoriazică

ARN Acid ribonucleic

ASLO Anti-streptolizina O

BAAR Bacili acido-alcoolo-rezistenți

BCI Boala cardiacă ischemică

BK Bacilul Koch

CCP Peptid ciclic citrulinat

CNSP Centrul Național de Sănătate Publică

Co Ao Coarctația aortei

ECG Electrocardiografie

EEG Electroencefalografie

ERCP Colangiopancreatografie retrogradă endoscopică

FEGDS Fibroesofagogastroduodenoscopie

FSH Hormonul foliculostimulant

GGT Gama-glutamiltransferaza

Hb Alc Hemoglobina glicată

HBV Hepatita virală B

HDL Lipoproteine cu densitate înaltă

HIV Virusul imunodeficienței umane

HVC Hepatita virală C

Ig Imunoglobulină

IGF Factor de creștere de tip insulinic

IMC Indicele de masă corporală

IRM Imagistică prin rezonanță magnetică

LDL Lipoproteine de densitate joasă

LE Lupus eritematos

LES Lupus eritematos sistemic

PET Tomografie computerizată cu emisie de pozitroni

PCN Protocol Clinic Național

PR Poliartrita reumatoidă

RMN Rezonanță magnetică nucleară

SA Spondiloartrită anchilozantă

SaO2 Saturația cu oxigen

SIDA Sindromul imunodeficienței dobândite

SNC Sistemul nervos central

SS Sclerodermia sistemică

St Ao Stenoza aortei

STH Hormonul somatotrop

TA Tensiune arterială

TG Trigliceride

TG Tireoglobulină

TGI Tractul gastro-intestinal

TPO Tireoperoxidază

TSH Hormonul tireotrop

USG Ultrasonografie

VEM Volumul eritrocitar mediu

VSH Viteza de sedimentare a eritrocitelor (hematiilor)

4. Bibliografia recomandată:

4.1. Acte Legislative Naţionale
1. Parlamentul RM. Legea Nr.169, din 09.07.2010 pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități (2010-2013). [on-line] Disponibil la: http://lex.

justice.md/md/336276/
2. Parlamentul RM. Legea Nr.60, din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. [on-line] Disponibil la: http://lex.justice.md/md/344149/
3. Guvernul RM. Hotărârea Nr.65 din 23.01.2013 cu privire la determinarea dizabilității și capacității de muncă. [on-line] Disponibil la: http://lex.justice.md/md/346508/ 
4. MMPSF şi MS al RM. Ordin comun Nr.12/70 din 28.01.2013 ,,Cu privire la aprobarea Criteriilor de determinare a dizabilității și capacității de muncă la persoanele adulte”.
5. MMPSF şi MS al RM. Ordin comun Nr.13/71/41 din 28.01.2013 „Cu privire la aprobarea criteriilor de determinare a dizabilității la copii în vârstă până la 18 ani”.
6. MMPSF al RM şi MS al RM. Ordin comun Nr.89/576 din 17.05.2013 cu privire la aprobarea ,,Listei maladiilor şi stărilor patologice însoțite de deficiențe funcționale ireversibile, 

care servesc drept bază pentru stabilirea dizabilității fără termen de reexpertizare la adulți şi la copii”.
7. MS al RM. Ordinul Nr. 490 din 15.07.2010 cu privire la Consiliile Medicale Consultative. Disponibil la: http://old.ms.md/_files/6502-Binder1.pdf

4.2. Protocoale Clinice Naţionale
8. MS al RM. PCN-1. Hipertensiunea arterială la adult. 2014, p. 60.
9. MS al RM. PCN-2. Astmul bronşic la adult. 2013, 55 p. 
10. MS al RM. PCN-9. Schizofrenia. 2008, 36 p.
11. MS al RM. PCN-12. Anemia fierodeficitară la adult. 2008, 30 p.
12. MS al RM. PCN-13. Accident vascular cerebral ischemic. 2013, 68 p.
13. MS al RM. PCN-15. Tireotoxicoza. 2008, 80 p.
14. MS al RM. PCN-18. Bronhopneumopatia obstructivă cronică. 2013, 67 p. 
15. MS al RM. PCN-19. Ciroza hepatică compensată la adult. 2008, 68 p.
16. MS al RM. PCN-23. Hepatita virală B cronică la adult. 2011, 70 p. 
17. MS al RM. PCN-24. Hepatita virală C cronică la adult. 2012, 49 p. 
18. MS al RM. PCN-30. Laringita cronică la adult. 2008, 28 p. 
19. MS al RM. PCN-33. Diabet zaharat necomplicat. 2008, 84 p. 



63Arta
Medica . Nr. 3 (68), 2018

20. MS al RM. PCN-34. Hipotiroidia. 2008, 80 p. 
21. MS al RM. PCN-37. Anemia aplastică la adult. 2008, 36 p. 
22. MS al RM. PCN-38. Anemia hemolitică autoimună la adult. 2008, 28 p.
23. MS al RM. PCN-39. Anemiile megaloblastice la adult. 2008, 32 p.
24. MS al RM. PCN-46. Limfomul Hodgkin la adult. 2008, 24 p.
25. MS al RM. PCN-48. Paraliziile cerebrale. 2008, 33 p.
26. MS al RM. PCN- 60. Fibrilația atrială, 2011, 40 p. 
27. MS al RM. PCN-64. Limfomul non-Hodgkin la adult. 2009, 28 p.
28. MS al RM. PCN-65. Leucemia limfocitară cronică. 2009, 33 p.
29. MS al RM. PCN-66. Leucemia mieloidă cronică la adult. 2013, 37 p.
30. MS al RM. PCN-75. Artrita reumatoidă la adult. 2013, 41 p.
31. MS al RM. PCN-82. Insuficiența cardiacă la adult. 2014, 53 p.
32. MS al RM. PCN-84. Guta la adult. 2013 , 40 p.
33. MS al RM. PCN-86. Osteoartroza deformantă. 2013, 36 p.
34. MS al RM. PCN-90. Sclerodermia sistemică la adult. 2013, 35 p.
35. MS al RM. PCN-91. Boala Crohn. 2012, 65 p.
36. MS al RM. PCN-102. Cancerul glandei mamare. 2012, 48 p.
37. MS al RM. PCN-113. Insuficiența renală cronică. 2010, 52 p.
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STUDII ȘTIINȚIFICE

EVALUAREA CLINICO-GENETICĂ A COPIILOR CU SINDROMUL 
DOWN ȘI GRADUL DE IMPLICARE A ACESTORA ÎN PROGRAMELE  
DE INTERVENȚIE TIMPURIE

CLINICAL AND GENETIC EVALUATION OF CHILDREN WITH DOWN 
SYNDROME AND THE DEGREE OF THEIR INCLUSION IN EARLY 
INTERVENTION PROGRAMS

Vica Cuculescu1, Amoașii Dumitru1, dr.şt.med., Siric Ala2

1 Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2 Vicedirector medical, Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii

Rezumat
Sindromul Down reprezintă cea mai frecventă afecțiune genetică la specia umană și cea mai comună cauză de retard neuropsihic. Această anomalie 
cromozomială, produce modificări fenotipice diverse, iar handicapul cronic al acestor copii reprezintă un interes pentru multe specialități medicale incluse 
în echipa Programului de Intervenție Timpurie. A fost efectuat un studiu retrospectiv, selectiv şi descriptiv al unui eşantion general format din 30 de familii 
care au un copil cu Sindrom Down. Rezultatele obținute au constatat că Sindromul Down reprezintă o problemă medico-socială. Evaluarea bolnavilor și 
a familiilor lor necesită o colaborare de echipă între medici, asistenți sociali, psihologi, educători. Succesul dezvoltării și integrării sociale a copiilor cu 
Sindromul Down depinde în prim plan de implicarea cât mai precoce (0-3 ani) a acestor copii în Programele de Intervenție Timpurie.
Cuvinte cheie: Sindrom Down, Program de Intervenție Timpurie.

Summary
Down Syndrome is the most common genetic disorder in the human species and the most common cause of neuropsychiatric retardation. This chromosomal 
abnormality produces various phenotypic changes and the chronic disability of these children is a concern for many medical specialties included in the 
Early Intervention Program team. It was performed a retrospective, selective and descriptive study of a general sample of 30 families having a child with 
Down Syndrome. The obtained results shows that Down Syndrome is a health and social problem. Evaluation of patients and their families require a team 
collaboration between doctors, social workers, psychologists, educators. The success of the development and social integration of children with Down 
Syndrome depends first of all of the early involvement of these children (0-3 years) in the Early Intervention Programs.
Key words: Down Syndrome, Early Intervention Program.

Introducere
Pentru cei mai mulţi dintre părinţi naşte¬rea copilului lor 

este un motiv de bucurie. Cu toate acestea, aproape 4% dintre 
părinți pri¬mesc veşti stresante despre sănătatea copilului lor 
[4, p. 260]. Printre afecțiunile depistabile încă de la naștere 
se numără și anomaliile cromozomiale, care au astăzi o largă 
implicare clinică [6, p. 149].

Astfel, printre aberațiile cromozomiale  întâlnite la copii se 
regăsește și Sindromul Down, care reprezintă cea mai frecventă 
afecțiune genetică la specia umană și cea mai comună cauză de 
dizabilitate intelectuală – retard neuropsihic [5]. O problemă 
esențială este și elucidarea etiologiei acestei trisomii frecvente. 
Se cunoaște că vârsta maternă este singurul determinant evident 
al nedisjuncţiei, dar numai circa 25% dintre pacienții cu sindrom 
Down se nasc din femei peste 35 de ani [8]. 

În Republica Moldova, în ultimii ani crește ponderea 
nașterilor la femeile după 35 ani. Conform datelor Centrului 
Naţional de Statistică, pe parcursul anilor 1980 - 2010, din 
numărul total de nașteri pe republică, ponderea natalității la 
femei peste 35 ani a crescut de la 3,74% până la 7%. Urbanizarea 
populației a îmbinat condițiile mai favorabile de trai, și o 

creștere a valorilor rolului profesional în societate [2]. Totodată, 
această evoluție a schimbat și viziunea femeii de a fi mamă 
prin prisma oferirii unei eficacități, calități și stabilități pentru 
viitorul său copil. Din acest considerent este atât de importantă 
susținerea femeii după 35 ani, care a hotărât sa devină mamă, 
prin preîntâmpinarea riscurilor cauzate de sarcina târzie.

Multe studii denotă riscuri minime ale evoluției unei sarcini 
la femeile cu o vârstă înaintată, dacă acestea au o stare generală 
de sănătate satisfăcătoare și  un echilibru psiho-emoţional stabil. 
Însă, odată cu vârsta, sistemul reproductiv al organismului 
femeii se epuizează, favorizând apariția defectelor de dezvoltare 
ale fătului, care pot apărea în prezența anomaliilor materialului 
genetic, anomalii morfologice ale diferitelor organe sau 
modificări în homeostazia biochimică a organismului, ceea ce 
duce la creșterea riscului de a da naștere unui copil cu anomalii 
cromozomiale.

Potrivit  datelor Biroului Național de Statistică din Republica 
Moldova anomaliile cromozomiale și malformațiile congenitale 
ocupă un loc esențial în structura mortalității perinatale a 
copiilor din țara noastră, aproximativ 25,3% [7].

La rândul său, Sindromul Down produce modificări 
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fenotipice diverse, iar handicapul cronic al acestor copii 
reprezintă un interes pentru multe specialități medicale incluse 
în echipa Programului de Intervenție Timpurie. (medic de 
familie, pediatru, neurolog, psiholog, logoped, etc.) [3, p. 110].

Serviciile de Intervenție Timpurie în copilărie sunt instituite 
pentru a soluționa nevoile de dezvoltare ale copilului de la 
naștere până la vârsta de 3 ani, în cazul în care acesta prezintă 
tulburări de dezvoltare fizică, cognitivă, neuro-psihică, a 
comunicării, sferei emoționale, sociale, de adaptare sau în 
cazul în care el are o stare de sănătate cu un grad înalt de risc 
de manifestare a acestor tulburări. Programele de intervenție 
timpurie sunt destinate atât pentru copii, în vederea stimulării 
potențialului cognitiv și diminuarea retardului în dezvoltare, cât 
și pentru părinți, în vederea obținerii unor informații, abilități 
educative [1, p. 17].

În Republica Moldova copiii cu Sindromul Down 
reprezintă o problemă de sănătate publică, iar îmbunătățirea 
managementului pacienților diagnosticați cu această anomalie 
cromozomială și al familiilor lor (prin sfat genetic, diagnostic 
prenatal, conduită postnatală) trebuie să se regăsească în 
strategiile de viitor în țara noastră.

Scopul studiului a fost evaluarea copiilor cu Sindrom Down 
și a familiilor acestora, în Republica Moldova, și elaborarea 
recomandărilor ce țin de conduita și integrarea acestor copii în 
societate.

Obiectivele studiului:
1. Evaluarea clinico-genetică a copiilor cu Sindromul Down;
2. Evaluarea gradului de implicare a familiilor în Procesul de 

Intervenție Timpurie;
3. Elaborarea recomandărilor ce țin de integrarea în societate 

a copiilor cu Sindrom Down.

Materiale și metode 
Studiul a fost efectuat în cadrul Centrului Republican de 

Reabilitare a Copiilor, în care a fost examinat un eșantion de 30 
de familii care au un copil cu Sindrom Down.

În procesul de examinare a copiilor incluși în studiu a fost 
utilizată fișa individuală a copilului. Un aport important în 
privința veridicității informațiilor furnizate l-au avut părinții 
și specialiștii. De asemenea, a fost aplicat un chestionar care 
a urmărit studierea particularităților de evoluție a sarcinii și 
nașterii în cazul unui copil cu Sindrom Down. Totodată, s-a 
urmărit evidențierea principalelor aspecte ale comunicării 
diagnosticului, particularitățile de dezvoltare ale acestor copii, 
dar și gradul de implicare a acestor familii în procesul de 
intervenție timpurie.

Rezultate obținute
Din grupul de 30 de mame incluse în studiu circa 14 (46,6%) 

sunt până la vârsta de 35 de ani, iar 16 (53,3%) au peste 35 ani.
Din grupul de 30 de tați incluși în studiu circa 7 (23,3%) sunt 

până la vârsta de 35 ani, iar 23 (76,6%) au vârsta de peste 35 ani.

Din totalul de 30 de copii, circa 26 (86,6 %) sunt din mediul 
urban, iar din mediul rural provin circa 4 (13,3 %).

 

Aproximativ 12 (40%) din sarcinile cu copii cu Sindrom 
Down decurg fără particularități. Dintre afecțiunile prezente la 
mamă în  perioada sarcinii primul loc îl ocupă nefropatiile 5 
(16,6%), fiind urmate de toxicoze și eminență de avort/naștere 
prematură câte 4 (13,3%), polihidramnios 3 (10%), stres/factori 
nocivi 2 (6,6%). 

 

Din cei 30 de copii incluși în studiu circa 20 (66,6%) s-au 
născut la termen, iar în 10 (33,3%) din cazuri s-au înregistrat 
nașteri premature. Aproximativ 19 (63,3%) au avut masa în 
limitele normei. Din totalul de copii incluși în studiu, cei cu 
greutate mică la naștere au alcătuit circa 7 cazuri (23,3%), iar cei 
cu greutate mare la naștere circa 4 cazuri (13,3%) (aceste date 
corespund cu cele din literatură).
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Perioada perinatală în aproximativ 13 din cazuri (43,3%) 
a decurs fără particularități. În circa 9 cazuri (30%) perioada 
perinatală a decurs cu probleme legate de masa corporală 
(malnutriție), în aproximativ 7 cazuri (23,3%) au suferit infecții 
respiratorii frecvente, iar în 2 cazuri (6,6%) s-a înregistrat o 
perioadă icterică prelungită.

 

Aproximativ în 28 cazuri (93,3%) diagnosticul a fost stabilit 
postnatal. În 2 cazuri (6,6%) diagnosticul s-a stabilit prenatal, 
iar părinții și-au dorit acești copii.

 

În majoritatea cazurilor – 25 (83,3%) – diagnosticul clinic a 
fost comunicat de către medicul pediatru, iar în circa 5 cazuri 
(16,6%) acesta a fost anunțat de către medicul genetician.

 

Printre malformațiile cardiace congenitale prezente în lotul 
de studiu locul de frunte îl ocupă FOP 5 cazuri (15%) fiind 
urmat de DSV 3 cazuri (10%), CAP 2 cazuri (6,6%). Stenoza 
Aortica și Stenoza AP s-au înregistrat în circa 3,3% din cazuri 
(aceste date corespund cu cele din literatură).

 

Circa 12 cazuri (40%) din familii sunt implicate în procesele 
de intervenție timpurie, iar circa 18 cazuri (60%) din copii nu 
beneficiază de ajutor specializat.   

 

Copiii care au fost implicați în PIT sunt mai dezvoltați 
motor, cognitiv, cât și social, comparativ cu cei care nu au urmat 
un tratament individualizat.

Tabelul 1
Dezvoltarea copiilor implicați în PIT comparativ cu cei care nu sunt implicați 

Criterii Copii cu Sindrom 
Down care nu sunt 
implicați în PIT

Copii cu Sindrom 
Down ce sunt 
implicați în PIT

Copii 
sănătoși

Achiziţii motorii dobândite
Se târăște
Stă în picioare
Merge singur

8-22 luni
1-3 ani
2-4 ani

8-15 luni
1-2 ani
2-3 ani

6-12 luni
8-15 luni
9-18 luni

Limbaj
Primul cuvânt
Propoziții din 2 cuvinte

1,5-4 ani
2,5-7,5 ani

1-3 ani
2-4 ani

1-2 ani
15-32 luni
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Integrare socială/
Independenţă
Zâmbește
Bea din cană singur
Control sfincterian
Se îmbracă singur

2-7 luni
16-32 luni
3,5-7 ani
5-8,5 ani

2-5 luni
12-24 luni
3-5 ani
4-6 ani

1-3 luni
9-17 luni
16-42 luni
3,2-5 ani

Concluzii:
1. Sindromul Down reprezintă o problemă medico-socială 

în toate țările. Evaluarea bolnavilor și a familiilor lor necesită 
o colaborare de echipă între medici, asistenți sociali, psihologi, 
educatori.

2. Fiecare caz de naștere a unui copil cu Sindrom Down ne-
cesită un examen complex, cu implicarea medicilor din diferite 
specialități: genetician, medic de familie, pediatru, neurolog, 

cardiolog, logoped pentru a cunoaște tabloul clinic în ansamblu.
3. Prenatal este nevoie de un examen citogenetic al părinților 

și informarea viitoarei familii despre particularitățile de îngrijire 
a unui astfel de copil.

Recomandări:
1. Adaptarea programelor internaționale de evaluarea a 

familiilor cu astfel de copii și implementarea în condițiile 
Republicii Moldova. 

2. Strategiile naționale adresate copiilor cu Sindrom Down și 
familiilor acestora ar trebui să fie axate pe facilitarea accesului la 
Programele de Intervenție Timpurie, la serviciile educaționale, 
medicale și sociale, integrarea profesională și socială a acestor 
copii. 
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CAZURI CLINICE

DUPLICAȚIA CHISTICĂ GASTRICĂ: O ENTITATE RARĂ ÎN 
CHIRURGIA COPILULUI
GASTRIC CHISTIC DUPLICATION: A RISK ENTITY IN THE CHILD 
SURGERY

Gudumac Eva1, Babuci S.1, 2, Petrovici V.2, Negru I.2, Berbeca A.2, Eremia V.1, Haidarlî D.2

1 Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
2 IMSP Institutul Mamei și Copilului

Rezumat
Duplicațiile gastrice sunt malformații congenitale extrem de rare, manifestările clinice la copii variind în funcție de vârstă.
Prezentare de caz clinic. Autorii raportează un copil cu vârsta de 4 ani, care a fost adus la Departamentul de Medicină de Urgență al Institutului Mamei 
și Copilului cu diagnosticul de abdomen acut. Ecografia abdominală a permis vizualizarea unei formațiuni chistice situate în segmentul V al ficatului, 
presupunând un chist hidatic. La rezonanța magnetică nucleară – o formă chistică abdominală de 41 x 42 x 64 mm, localizată în regiunea pancreato-
duodenală, cu un contur curat, cu un conținut fluid relativ omogen, formațiunea care intră în contact cu peretele vezicii urinare și capul pancreasului, fără 
semne clare de comunicare, sugerând un chist mezenteric. Intraoperator a fost descoperită o formațiune de volum intim aderată la peretele stomacului 
și bine vascularizată, la care adera țesutul pancreatic. S-a recurs la excizia radicală a formațiunii cu restabilirea integrității peretelui stomacului, cu suturi 
întrerupte. Perioada postoperatorie a evoluat fără complicații, cu pareză gastrică temporară, iar de la a 2-a până la a 5-a zi s-au menținut crescute nivelurile 
amilazei serice, care au revenit treptat la normal. Rezultatele examenului histologic au constatat că peretele formațiunii prezenta elemente musculare, pe 
suprafața internă fiind atestată prezența mucoasei glandulare fără semne de atipie, ce treptat devenea mult mai săracă în structuri glandulare foveolare 
gastrice, evoluând într-un epiteliu gastric. În materialul de țesut adipos au fost atestate structuri pancreatice cu modificări hipoplazice acinar-ductale în 
mase de țesut fibros-sclerogenizat.
Concluzie: Duplicația chistică gastrică la copii impune dificultăți de diagnostic preoperator, rezultatele examenului imagistic având capacitatea de a imita 
alte formațiuni chistice abdominale. Ținând cont de riscul de malignizare, tratamentul de elecție în această entitate este excizia chirurgicală radicală a 
formațiunii cu examenul morfopatologic al piesei de rezecție.

Abstract
Gastric duplications are extremely rare congenital malformations, clinical manifestations in children varying in age.
Clinical case presentation. The authors report a 4-year-old child who was brought to the Department of Emergency Medicine of the Mother and Child 
Institute with the diagnosis of acute abdomen. Abdominal ultrasound allowed the visualization of a cystic formation located in the V-segment of the liver, 
assuming a hydatid cyst. At nuclear magnetic resonance – a 41 x 42 x 64 mm abdominal cystic form, located in the pancreatic duodenal region, with a clean 
contour with a relatively homogeneous fluid content, the formation that comes into contact with the bladder wall and the pancreas head with no clear signs 
of communication, suggesting a mesenteric cyst. Intraoperative has been discovered an intimate volume formation adhering to the stomach wall and well 
vascularized, to which was adhered the pancreatic tissue. The radical excision of the formation was resorted, restoring the integrity of the stomach wall with 
interrupted sutures. The postoperative period has evolved uncomplicated with temporary gastric paresis, and 2 to 5 days the levels of serum amylase had 
increased, which have gradually returned to normal. The results of the histological examination found that the wall of the formation was with muscular 
elements, on the internal surface being present a glandular mucosa without signs of atypia, which gradually became much poorer in gastric foveolar 
glandular structures, evolving into a gastric epithelium. In the adipose tissue, pancreatic structures with acinar-ductal hypoplasic changes were identified 
in fibrous sclerogenic tissue masses.
Conclusion: Gastric cystic duplication in children imposes preoperative diagnostic difficulties, the results of the imaging exam having the ability to mimic 
other abdominal cystic formations. Taking into account the risk of malignancy, the elective treatment in this entity is the radical surgical excision of the 
formation with the morphopathological examination of the resection piece.

Introducere
Duplicațiile gastrice sunt malformații congenitale extrem 

de rare la copii [2, 20], reprezentând doar 2-7% din totalitatea 
duplicațiilor gastro-intestinale [1, 15]. Cu toate că aproximativ 
67% din cazuri sunt identificate în primul an de viață, duplicațiile 
gastrice chistice pot evolua asimptomatic perioade îndelungate 
de timp, la adulți, de cele mai multe ori fiind constatări 
incidentale [18, 21, 23]. 

De obicei, formele simptomatice ale acestei malformații pot 

fi constatate la o vârstă fragedă, fiind dominate de greață, vome, 
hematemeză, dureri și distensie abdominală, precum și prezența 
unei formațiuni abdominale palpabile [2, 15]. Metodele 
imagistice contemporane dispun de o sensibilitate slabă ș 
variabilă, având contribuții nesemnificative în stabilirea cu 
certitudine a diagnosticului preoperator al acestor malformații 
chistice [17]. Prezentăm descrierea unui caz de duplicare chistică 
gastrică cu debut de abdomen acut și cu anumite dificultăți de 
diagnostic preoperator.
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Caz clinic
Pacienta P., în vârstă de 4 ani, a fost adusă la departamentul 

de medicină urgentă a Institutului Mamei și Copilului cu febră 
39,3oC, dureri abdominale, fatigabilitate, simptomatologia 
menționată debutând de 12 ore.

Obiectiv – starea generală de gravitate medie, copilul 
fiind apatic, somnolent, tegumentele palide. S-a determinat 
tensiunea arterial de 118/72 mmHg, o frecvență a pulsului de 
92 bătăi/min și frecvența respirației de 30 respirații/min. La 
palpare: abdomenul moale, dureros în regiunea epigastrică, în 
hipocondrul drept apreciindu-se o formațiune tumorală dur-
elastică, dureroasă. Scaunul și diureza fără oarecare dereglări. 
Examenul cardiac nu a relevant oarecare modificări patologice 
semnificative.

 Examenul de laborator a relevant leucocitoză (13,7 x 109/l), 
numărul scăzut de eritrocite (3,1 x 1012/l) și valori scăzute ale 
nivelului de hemoglobină (101,0 g/l) și hematocritului (0,29). 
Au fost constatate niveluri scăzute ale indicilor de bază ai 
echilibrului acido-bazic: pH (7,3 unit.), pCO2 (33,6 mmHg), 
pO2 (79,1 mmHg), HCO3 (17,3 mmol/l), BE (-8,9 mmol/l). 
Valorile electroliților au fost în limite normale, cu excepția 
nivelului redus de Ca2+ (0,49 mmol/l). Nivelul amilazei serice a 
fost în limite normale, iar valorile glucozei depășeau semnificativ 
valorile normale (10,6 mmol/l). Testele biochimice de evaluare a 
funcției hepatice nu au prezentat oarecare devieri.

Ultrasonografia abdominală a permis a vizualiza o formațiune 
chistică localizată în segmentul V al ficatului, presupunându-se 
un chist hidatic. La rezonanță magnetică nucleară s-a constatat 
o formațiune chistică abdominală cu dimensiunile de 41 x 42 x 
64 mm, localizată în regiunea pancreato-duodenală, cu contur 
clar, având conținut lichid relativ omogen,  cu semnal intern 
diferit de componentul vezicii biliare (fig. 1 A), formațiunea 
contactând cu peretele vezicii biliare și capul pancreasului fără 
semne certe de comunicare, sugerând un chist mezenteric (fig. 
1 B). În secvențele prin IRM colangiografie s-a observat vezica 
biliară de dimensiuni obișnuite, cu inflexiune la nivelul istmului, 
căile biliare intra- și extrahepatice nefiind dilatate (fig. 1 C). Alte 
patologii din partea organelor interne nu au fost constatate. 

Fig. 1. Pacienta P., 4 ani. RMN-1,5 T regim, colangiografie (MRCP) fără contrast. 
Explicații în text.

După o pregătire preoperatorie, pacienta a fost supusă 
intervenției chirurgicale, recurgându-se la o laparotomie 
transrectală superioară pe dreapta. La revizie, după secționarea 
ligamentului gastrocolic, a fost observată o formațiune chistică 
localizată între regiunea antrală și curbura mare a stomacului, 
bine vascularizată, la care adera intim o porțiune de țesut 
pancreatic (fig. 2).

Fig. 2. Aspectul intraoperator al duplicaturii chistice a stomacului: A – după 
secționarea ligamentului gastrocolic, cu săgeată este indicat țesutul pancreatic 
aderat la formațiune, B – după mobilizarea completă a duplicaturii chistice (săgeată 
neagră), cu origine din peretele stomacului (săgeată albă)

După o mobilizare atentă, cu detașarea țesutului pancreatic 
accesor aderat, formațiunea chistică a fost excizată, fără a 
fi deschisă, cu restabilirea ulterioară a integrității peretelui 
stomacului cu suturi întrerupte. Perioada postoperatorie a 
evoluat fără complicații, cu semne de pareză gastrică temporară, 
la a 2-a – 5-a zi fiind constatate niveluri sporite ale amilazei 
serice (106 - 136,9 U/L), care, ulterior, treptat au revenit la valori 
normale. În stare satisfăcătoare pacienta a fost externată. 

Morfopatologic, piesa de rezecție prezenta o formațiune 
chistică ovoidă, elastică, turgescentă, cu dimensiuni de 8,0 x 5,0 
x 4,7 cm, seroasă, cu o rețea vasculară radiară și arborescentă 
(fig. 3 A), în secțiune prezentând o cavitate cu conținut lichid 
de culoare gălbuie cu fulgi fragili și sediment nisipos (fig. 3 B). 
Pereții formațiunii aveau o grosime de 2 – 3 mm, fiind formați 
din trei straturi: seros, muscular și tunica mucoasă, ultima 
sidefie netedă, zonal cu aspect de microfaguri, cu focare mici de 
hemoragii peteșiale. 

 
Fig. 3. Aspectul macroscopic al piesei de rezecție bine vascularizată (A) și în secțiune (B)

Explorările histologice au atestat o structură a peretelui 
formațiunii înlăturate analogică cu structura peretelui gastric, 
corespunzător morfologic regiunii antrale (fig. 4 A, B). În zona 
de rezecție mucoasa avea caracteristici morfologice similare 
regiunii antrale, cu prezența bontului musculaturii  gastrice, 
subseroasa ce alterna cu musculatura peretelui duplicaturii 
gastrice. Pe suprafața internă a duplicaturii chistice, în regiunea 
adiacentă stomacului, parțial se atesta prezența mucoasei  
glandulare fără semne de atipie ce treptat devenea mult mai 
săracă în structuri glandulare foveolare gastrice, evoluând 
într-un epiteliu gastric, dispărând de pe majoritatea suprafeței. 
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Majoritatea suprafeței chistului este prezentată prin componenta 
laxă conjunctivă a mucoasei, lipsite de structuri glandulare. În 
probele prelevate din zona cu aspect în pseudomicrofaguri au 
fost atestate prezența de structuri foliculare limfoide cu centre 
germinative  (fig. 4 C).  Rețeaua nervoasă la nivelul peretelui 
joncțiunii gastro-chistice avea un aspect microanatomic 
la limita normei (fig. 4 D), cu diminuarea și reducerea 
semnificativă a elementelor ganglioneuronale spre zonele din 
apropierea duplicaturii, putând fi observați neuroni dispersați 
în aria muscularii.

 

 
Fig. 4. A - aspectul histologic al zonei de rezecție: 1 - mucoasa gastrică a regiunii 
antrale; 2 - bontul muscular al peretelui; 3 - submucoasa; 4  - musculara duplicaturii; 
5 - mucoasa duplicaturii gastrice cu aspecte de atrofie ce parțial diminuează în 
grosime; B - suprafața internă a duplicaturii chistice gastrice: epiteliul hipoplazic cu 
tendință de deminare completă; C – suprafața internă a duplicaturii chistice gastrice 
cu structuri foliculare limfoide lipsită de elemente glandulare epiteliale; D – rețea 
ganglio-neuronală mienterică la nivelul joncțiunii

În materialul de țesut adipos au fost atestate structuri 
pancreatice cu modificări hipoplazice acinar-ductale în mase de 
țesut fibros-sclerogenizat (fig. 5).

 
Fig. 5. A - strucutri pancreatice sclerogenizate hipoplaziate și cu aspect la limita nor-
mei, B - insule de parenchim pancreatic hipoplaziat, acinar-ductal și reacție sclerogenă

Discuții
Conform definiției date de Ladd W.E. și Gross R.E. (1941), 

duplicațiile reprezintă structuri sferice sau tubulare, care dispun 
de un strat muscular neted bine dezvoltat, sunt căptușite cu o 
membrană mucoasă și sunt localizate la orice nivel al tractului 
alimentar de la limbă până la anus, fiind atașate intim la o pate 
din tubul digestiv [10, 12]. Incidența duplicațiilor tractului 
gastrointestinal constituie 1 la 4500 de nou-născuți vii, în 20% 
din cazuri fiind situate intratoracic [13, 19].

Unii autori consideră cu probabilitate că prima descriere 
a duplicației tractului digestiv a fost făcută de Blasius, care în 

1617 a raportat un „stomac cu lumen dublu” la cadavrul unui 
bărbat de 35 de ani. În 1882, Read a descris o tumoră chistică a 
stomacului, iar Wendell (1911) a raportat prima excizie reușită 
a unui „stomac accesoriu” [6]. De remarcat că în 1884, Reginald 
Fitz a folosit cuvântul duplicatură pentru a descrie ceea ce credea 
că sunt reminiscențe ale canalului omfalomezenteric, ulterior 
diferiți autori utilizând termenii precum chist enterogen, 
divericul gigant și divericul Meckel [14]. În 1937, Ladd W. a 
folosit expresia “duplicarea tractului alimentar”, acest termen 
fiind sprijinit de Donovan E.J. și Santulli T.V. (1947) [8] și, 
ulterior, de Gross, în lucrarea sa din 1952 [12], în care a explicat 
inexactitatea termenilor [3]. 

Ca criterii esențiale recomandate în diagnosticul duplicațiilot 
chistice ale stomacului pot fi considerate: învecinarea peretelui 
chistului cu peretele stomacului, o aprovizionare sanguină de 
la vas gastric, peretele chistului conține mușchi neted, care este 
continuu cu mușchiul stomacului, suprafața internă a chistului 
este căptușită cu epiteliu gastric sau orice alt tip de mucoasă 
gastrointestinală [22, 23]. În unele cazuri, de rând cu epiteliu 
de tip gastric sau duodenal, poate fi constatat țesut pancreatic 
sau epiteliu columnar ciliat pseudostratificat de tip respirator [7, 
25].

Există controverse cu privire la originea embriologică a 
acestor malformații, fiind propuse mai multe teorii, inclusiv: 
teoria erorilor de recanalizare și fuziune a plicilor longitudinale, 
propusă de Bremer; teoria lui McLetchie, conform căreia 
adeziunea endodermului notocordal și embrional nu se 
poate elonga la fel de repede ca structurile înconjurătoare, 
determinând dezvoltarea unui diverticul de tracțiune, cauzând 
formarea duplicațiilor chistice, teoria diverticulilor embriologici 
persistenți, evenimente hipoxice sau traumatice, etc. [23]. 

Duplicarea gastrică poate fi tubulară sau chistică, tipul chistic 
necomunicând cu lumenul stomacului [24]. Mai frecvent (66% 
din cazuri) duplicările gastrice sunt situate de-a lungul curburii 
mari, dar pot fi localizate și pe peretele posterior sau anterior al 
stomacului, în regiunea cardiei sau pilorului [5, 20]. În cazuri rare 
duplicația chistică gastrică poate fi întâlnită concomitent cu alte 
malformații ale tractului digestiv, cum ar fi: atrezia duodenală 
[11], duplicații pancreatice sau coexistența duplicațiilor 
gastrice, pancreatice și ureterale [4, 5]. Transformarea malignă 
a duplicațiilor chistice gastrice este întâlnită rar, de obicei, la 
adulți, fiind raportate cazuri de dezvoltare a adenocarcinomului 
[16, 26], tumorilor stromale gastrointestinale [9].

Manifestările clinice ale duplicațiilor gastrice la copii variază 
în funcție de vârstă, pacienții prezentând dureri abdominale, 
vărsături recurente, dificultăți de alimentație, scaune cu sânge sau 
alte simptome gastrointestinale nespecifice [27]. Diagnosticul 
diferențial al acestei leziuni chistice include chisturile de coledoc, 
mezenteric, omental, ovarian, hidronefroza, etc. [15]. Examenul 
ecografic, tomografia computerizată sau rezonanța magnetică 
nucleară sunt modalități utile în diagnosticul acestor leziuni, 
confirmarea cu certitudine a diagnosticului prin utilizarea 
acestor metode rămânând o provocare [27], fapt confirmat și 
în cazul nostru. 

Tratamentul de elecție al duplicațiilor gastrice este cel 
chirurgical, care are ca scop excizia formațiunii, în unele 
cazuri impunându-se necesitatea de a recurge la o gastrectomie 
parțială, dictată de dimensiunile duplicaturii [19].

Concluzie
Duplicația chistică gastrică la copii, datorită unei 
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simptomatologii nespecifice și rarității acestor leziuni, impune 
dificultăți de diagnostic preoperator, rezultatele examenului 
imagistic având capacitatea de a imita alte formațiuni chistice 
abdominale. Ținând cont de riscul de transformare malignă, 

tratamentul de elecție în această entitate este excizia chirurgicală 
radicală a formațiunii cu examenul morfopatologic al piesei de 
rezecție.
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Rezumat
Este prezentat un caz cu tumoră germinală mediastinală malignă. Diagnosticul a fost stabilit în baza datelor radiologice și confirmat morfologic. Tratamentul 
teratomului imatur mediastinal a inclus intervenția chirurgicală cu exereza tumorii și polichimioterapia adjuvantă.
Cuvinte-cheie: Tumori germinale mediastinale, diagnostic, tratament.

Summary
A case with malignant germinal mediastinal tumor is presented. The diagnosis was established on a radiological basis and morphologically confirmed. The 
treatment of immature mediastinal teratoma included surgical intervention with tumor excision and adjuvant polychemotherapy.
Keywords: Mediastinal germinal tumors, diagnosis, treatment.

Prezentare de caz
Introducere
Tumorile cu celule germinale, în mod normal, se dezvoltă în 

ovare sau testicule. Însă, uneori, ele apar în afara lor, în spațiul 
retroperitoneal sau în mediastin.

La adulți, tumorile germinale sunt pe locul patru ca 
frecvență în cadrul tumorilor mediastinale. Ele reprezintă 15,7 
- 23,1% din toate tumorile mediastinale și 20% din tumorile 
mediastinului anterior.

Tumorile cu celule germinale se împart în benigne și maligne. 
Cele benigne includ: teratomul benign, chisturi dermoide 
și epidermoide. Tumorile maligne sunt corioepiteliomul, 
seminomul primitiv și teratomul malign. Aproximativ 80% din 
tumorile cu celule germinale mediastinale sunt benigne. Ele se 
întâlnesc în egală măsură la bărbați și femei. Tumorile maligne 
afectează preponderent bărbații. Raportul dintre bărbați și 
femei este de 9:1.

Tumorile germinale mediastinale pot secreta o serie de 
substanțe depistate prin analiza biochimică a sângelui, cum ar fi: 
alfa-fetoproteina (AFP) și hormonul coriogonadotrop (HCG). 
Aceștia sunt marcheri tumorali și au un rol esențial în evaluarea 
și tratamentul tumorilor germinale maligne.

Caz clinic
Se prezintă cazul unui bărbat R.M, în vîrstă de 23 de ani, 

internat în secția chirurgie toracoabdominală a IMSP Institutul 
Oncologic, în ianuarie 2015, cu diagnosticul: Tumoare 
mediastinală pe dreapta. 

Acuzele pacientului la spitalizare au fost: dispnee la efort 
fizic moderat, tuse uscată și dureri în hemitoracele drept.

Istoricul bolii: în noiembrie 2014 a suportat traumă a 
toracelui. Ulterior, a efectuat radiografia toracică, unde s-a 
depistat opacitate în mediastin pe dreapta. În legătură cu aceasta 
a fost trimis la CCD IO.

Examenul obiectiv: starea generală satisfăcătoare. 
Tegumentele obișnuite, turgorul pielii și elasticitatea 
satisfăcătoare, țesutul adipos subcutanat moderat dezvoltat. 
Ganglionii limfatici periferici nu se palpează. Cutia toracică 
normostenică. Respirația diminuată în proiecția lobului 
superior și mediu a plămânului drept. În aceiași regiune 
percutor – submatitate. FR – 19 resp./min. FCC – 60 bătăi/min. 
T/A – 110/70 mmHg. Abdomenul suplu, nedureros. Ficatul, 
splina nu se palpează. 

Investigații paraclinice. Hemoleucograma fără particularități. 
Electrocardiograma: ritm sinusal. FCC – 70 bătăi/min. Axa 
electrică a cordului verticală. Extrasistole atriale grupate. Semne 
de hipertrofie a ventricolului stâng cu schimbarea proceselor de 
repolarizare în zona lateral-apicală.

Spirometria: Dereglări grave de caracter restrictiv. 
Radiografia standart și Radioscopia toracelui au evidențiat 
în porțiunea superioară și medie a mediastinului anterior o 
formațiune gigantă cu un contur clar, porțiunea anterioară se 
contopește cu sternul. Structura tumorii neomogenă, porțiuni 
cu colecții de lichid, plămânii transparenți, cordul cu dimensiuni 
obișnuite. Concluzie: Tumoare benignă a mediastinului anterior 
pe dreapta. Chist dermoid? Chist hidatic? (Fig. 1)
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Ultrasonografia testiculelor: parenchimul omogen bilateral, 
contur regulat, fără particularități.

Ultrasonografia organelor cavității abdominale: Formațiuni 
voluminoase în organele abdomenului și bazinului nu sunt.

 
Fig. 1. Radiografia toracică de față și profil pe dreapta

Tomografia computerizată a toracelui: CT spiralat 
multisecțional, aortografia cu substanță de contrast omnipaque. 
În mediastinul superior-anterior cu distribuție în câmpul 
pulmonar superior și mediu a plămânului drept se evidențiază 
o formațiune gigantă, bine delimitată, structura neomogenă 
(component dens, posibil solid, cu densitatea până la 40 UH, 
multiple zone sferice hipodense lichidiene, polimorfe cu 
densitatea până la 6-8 UH), dimensiunile – 141x114x100 mm 
cu compresia plămânului drept. Se remarcă aderarea intimă a 
formațiunii spre timus, compresia venei cavă superioară și a 
venelor pulmonare pe dreapta. În faza arterială, se determină 
acumularea substanței de contrast de către componentul solid 
până la 55-58 UH. În faza venoasă se determină  acumularea 
contrastului până la 68 UH. Se evidențiază traiect vascular 
transtumoral, formațiunea este vascularizată din ramurile 
arterei toracice interne. Vasele magistrale ale cordului și 
organele mediastinale sunt deplasate posterior și comprimate, 
semne de invazie ale arterei pulmonare pe dreapta sau ale 
venelor pulmonare nu sunt. Concluzie: Aspect imagistic 
de formațiune în mediastinul superior-anterior pe dreapta, 
neomogenă, conținut solid și chistic, arii de necroză, mai mult 
caracteristic pentru teratom. Compresia lobului superior și 
mediu, atelectazie completă prin compresia lobului mediu. 
Compresia vaselor sangvine magistrale. (Fig. 2)

Fig. 2.  Tomografia computerizată + angiografia

După pregătire preoperatorie la 19.01.2015 a fost efectuată 
operația: Exereza tumorii mediastinului superior-anterior pe 
dreapta. În timpul intervenției chirurgicale, în mediastinul 
superior-anterior și mediu, s-a depistat tumoră solidă gigantă 
17,0x15,0x13,0 cm aderată la vena cavă superioară, aortă, 
pericard, plămânul drept și peretele toracic. Tumora a fost 

decolată de la pericard, plămân, vena cavă superioară, aortă și 
înlăturată. Perioada postoperatorie a decurs obișnuit. Plaga cu 
cicatrizare primară. (Fig. 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Fig. 3. Tumora intraoperatorie Fig. 4. Patul tumorii înlăturate 

Fig. 5. Plămânul reexpansionat Fig. 6. Tumora înlăturată

Fig. 7. Dimensiunile formațiunii Fig. 8. Tumora disecată

Rezultatul histopatologic: Teratom imatur cu focare de tip 
seminom și carcinom embrionar cu arii masive de necroză, 
pe fon de chisturi tapetate cu epiteliu prismatic și stratificat cu 
keratinizare, pe alocuri focare de țesut nervos.

Radiografia toracică din 20.01.2015: Plămânul drept este 
reexpansionat, sinusurule libere. Plămânul stâng transparent. 
(Fig. 9, 10)

Fig. 9. Radiografia toracică la prima zi 
după operație

Fig. 10. Radiografia toracică la 
externare

Luând în considerație rezultatul morfologic pacientului 
i-a fost efectuată analiza marcherilor tumorali cu următoarele 
rezultate: AFP – 827,3 ng/ml (norma<8,5) și HCG – 14,0 mlU/
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ml (norma 0,1-5,7). A fost consultat de medicul chimioterapeut 
și pe 09.02.2015 a inițiat tratamentul chimioterapic conform 
schemei BEP: CisDDP 20 mg/m2 30 mg i/v 1-5 zi; Etopozid 180 
mg 1-5 zi i/v și Bleomicină 15 mg 1,3,5 zi. După prima cură de 
polichimioterapie AFP a diminuat până la 78,8 ng/ml, iar HCG 
la 0,9 mlU/ml. Bolnavul a urmat în total 4 cure de chimioterapie 
cu normalizarea analizelor marcherilor tumorali. În fiecare an 
se efectuează R-grafie toracică și analiza marcherilor tumorali 
(AFP, HCG) care au fost în limitele normei. Ultima analiză 
din 14.02.2018 AFP a fost 1,2ng/ml, iar HCG – 0,5mlU/ml. 
Concluzia radiografiei toracice din 14.02.2018: Aria pulmonară 
pe stânga fără particularități, pe dreapta –starea după intervenție 
chirurgicală. Date de progresarea procesului nu sunt. (Fig. 11)

 
Fig. 11. Radiografia toracică la 3 ani după tratament

Concluzii
Cazul prezentat demonstrează că majoritatea tumorilor 

germinale mediastinale timp îndelungat decurg asimptomatic 
și pot fi depistate întâmplător la o radiografie toracică. Deși 
metodele imagistice de diagnostic ale tumorilor mediasinale 
pun în evidență date importante despre procesul tumoral 
din mediastin, în același timp, ele poartă un caracter general, 
iar concluzia lor deseori reprezintă mai multe maladii ale 
mediastinului. Rolul decisiv în stabilirea diagnosticului 
clinic definitiv și a tacticii corecte de tratament a tumorilor 
mediastinale germinale îl are confirmarea morfologică a tumorii. 
Tratamentul de bază al tumorilor germinale mediasinale este cel 
chirurgical, care include exereza tumorii. Marcherii tumorali 
au o importanță majoră în evaluarea și tratamentul tumorilor 
germinale maligne. Chimiotertapia adjuvantă a tumorilor 
germinale maligne permite eradicarea micrometastazelor 
pentru a reduce posibilitatea dezvoltării recidivelor locale și 
sistemice, și ameliorarea supraviețuirii generale a pacienților, 
asumându-și un potențial curativ după rezecția chirurgicală a 
tumorii primare.
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RECENZII

RECENZIE ASUPRA MONOGRAFIEI ”EFICIENȚA CLINICO-
FUNCȚIONALĂ A TRATAMENTULUI CHIRURGICAL 
CONTEMPORAN AL STRICTURILOR BILIARE BENIGNE”
AUTOR: DR. ÎN ȘT. MED., CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, 
ALEXANDRU FERDOHLEB

Monografia, dedicată unuia dintre cele mai dificile compartimente 
ale chirurgiei biliare și anume stricturilor biliare benigne, apărută în 
2018 la Chișinău, în editura “Print-Caro” sub denumirea ”Eficiența 
clinico-funcțională a tratamentului chirurgical contemporan al 
stricturilor biliare benigne” reprezintă o lucrare științifică așteptată 
și foarte actuală. Complexitatea tacticii chirurgicale și a tehnicilor 
operațiilor aplicate în stricturile biliare benigne a impus autorul să 
facă o sinteză a experienței, atât existente pe plan mondial, cât și a 
Clinicei Chirurgie Nr 2  a USMF ”N. Testemițanu” și să propună o 
analiză concomitentă a indicatorilor de eficiență clinico- funcțională 
ale intervențiilor efectuate. Intenția autorului a fost de a edita o 
lucrare de sinteză în acest domeniu, a chirurgiei biliare, menit să 
fie un suport esențial pentru medicii specialiști chirurgi, medicii 
rezidenți chirurgi și studenții universităților de medicină. 

A fost necesară prin faptul că readuce în atenția specializaților 
problematica complexă a leziunilor biliare, ce duc la dezvoltarea 
stricturilor biliare postoperatorii prea des ignorate de medicii 
practicieni. Bazându-se pe o cazuistică de 203 pacienți operați, 
autorul își propune și reușește să parcurgă și să interpreteze 
nuanțat atât aspectele de diagnostic, cât și pe cele de tratament, 
destinat leziunilor și stricturilor biliare benigne. Lucrarea dată 

conține preocupările colectivului Catedrei Chirurgie Nr 2 privind 
managementul chirurgical al stricturilor postoperatorii de cale 
biliară principală. Impactul actului chirurgical reconstructiv este 
o verigă de bază în garantarea unui rezultat postoperator durabil 
și de perspectivă. Pentru prima dată la nivel național se face o 
evaluare aprofundată, atât a tehnicilor de reconstrucție biliară, cât 
și a metodelor de evaluare funcțională postoperatorie la distanță a 
rezultatelor obținute. Se recurge la o asociere a metodelor de evaluare 
funcțională cu cele de studiere a calității vieții pacienților operați. 
Aceasta permite o creștere majoră a credibilității metodelor de 
cercetare și a rezultatelor obținute. Multe elemente din studiul expus 
în această lucrare au un caracter de pionierat pentru acest domeniu 
al chirurgiei naționale.

Lucrarea este inteligent structurată și debutează prin prezentarea 
elementelor de etiologie, anatomie, fiziologie patologică, tehnici 
chirurgicale, abordări mini-invazive. Lucrarea este structurată în 
șase capitole. Capitolul I face o analiză a stricturilor biliare ca subiect 
de cercetare în chirurgia hepato-biliară. Capitolul II este o sinteză a 
metodelor și metodologiei de cercetare la acest subiect. În Capitolul 
III se face o analiză generală a pacienților cu stricturi biliare 
benigne și a factorilor determinanți ai acestora. În Capitolul IV este 
prezentat Diagnosticul contemporan al stricturilor biliare benigne 
și a experienței nemijlocite acumulate în Clinica de Chirurgie Nr 
2. Capitolul V reprezintă o sinteză a metodelor contemporane de 
tratament al stricturilor biliare benigne. În Capitolul VI autorul ne 
aprofundează în cercetarea calității vieții pacienților cu stricturi 
biliare la diferite etape postoperator. Urmează Încheierea cu o sinteză 
detaliată a rezultatelor cercetării și cu recomandările în vigoare. 

Elaborată atent, cu grijă față de text și o iconografie pe măsură, 
monografia exprimă, în ansamblul său, respectul față de cititor, 
acesta fiind condus spre cunoaștere cu o competență izvorâtă din 
experiența profesională a autorului. Fără nici o rezervă, publicația 
constituie o monografie de referință, utilă atât chirurgului general cât 
și chirurgului specializat în chirurgia hepato-biliară.

Cu siguranță că punctele de vedere prezentate în acest material 
nu sunt pe măsură să răspundă întru-totul și exhaustiv acestei file 
dificile ale chirurgiei biliare. Noi doar am văzut o sinteză a experienței 
Catedrei Chirurgie Nr 2 de tratament în vizorul științei chirurgicale 
mondene.

De aceea, consider că monografia " Eficiența clinico-funcțională 
a tratamentului chirurgical contemporan al stricturilor biliare 
benigne" trebuie să își găsească locul în biblioteca oricărui specialist 
în chirurgia tubului digestiv, indiferent de vârstă sau de gradul de 
pregătire, știut fiind faptul că asemenea complicații nu ocolesc 
pe nimeni, iar atunci când apar trebuie tratate cu toata energia și 
seriozitatea. Această lucrare corespunde tuturor rigorilor înaintate 
de Consiliumul Superior de Atestare și Acreditare față de monografii.

Recenzent - doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, 
Sergiu Ungureanu
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