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PARTICULARITĂŢI ALE SINDROMULUI DE BURNOUT LA CADRELE MEDICALE 
 

Petrache Simina 
Medic rezident anul 4 Medicină de Familie, Centrul Universitar Sibiu  

 

Introducere  
Maladie a secolului 21, sindromul de burnout cuprinde 3 sfere importante: 

emoţională, fizică şi mentală, ducând până la sentimente de depersonalizare şi îndoieli cu 
privire la competenţa şi valoarea muncii proprii. 

Scop şi obiective 
SBO a luat amploare în rândul cadrelor medicale pe durata pandemiei, influenţând în 

mod negativ fericirea, relaţiile, satisfacţia în carieră, precum şi grija faţă de pacienţi. 
Recunoaşterea acestei afecţiuni şi tratarea timpurie sunt obiective importante în 
gestionarea acesteia. 

Materiale și metode 
Am prezentat sindromul de burnout în context global și în Romania, metodele prin 

care se poate identifica, preveni şi trata această afecţiune, precum şi complicaţiille pe 
termen lung care pot să apară daca acestea nu se realizează. 

Rezultate și discuții 
Printre factorii care au contribuit la instalare SBO au fost multitudinea de sarcini 

birocratice, orele lungi petrecute la lucru, lipsa respectului  şi lipsa unui salariu motivant. O 
mare parte din medici afirmă că acest sindrom are un impact semnificativ asupra calităţii 
vieţii lor, câţiva luând în considerare reprientarea profesională. Medicii afectaţi de SBO sunt 
susceptibili să afişeze o serie de atitudini şi comportamente dăunătoare, acest lucru ducând 
la afectarea  relaţia medic-pacient şi a actului medical în sine. 

Concluzii 
Efectele produse de SBO se resimt tot mai acut, astfel că, mai ales acum, pe perioada 

pandemiei, este imperios necesar ca societatea să cunoască şi să recunoască existenţa SBO, 
alături de implementarea unor programe de management al stresului. 
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BURNOUT SYNDROME (BOS) AMONG HEALTHCARE PROFESSIONALS 

 

 

Introduction 
The Burnout syndrome comprises 3 important spheres: emotional, physical and 

mental, leading to feelings of depersonalization and doubts about the competence and 
value of one's work. 

Purpose and objectives 
The BOS has grown among medical staff during the pandemic, negatively influencing 

happiness, relationships, career satisfaction, and patient care. Recognizing this condition 
and treating it early are important goals in managing it. 

Materials and methods 
I have presented the burnout syndrome in a global context in Romania as well, the 

methods by which this condition can be identified, prevented and treated, as well as the 
long-term complications that can occur if they are not achieved. 

Results and discussions 
Among the factors that contributed to the installation of BOS were the multitude of 

bureaucratic tasks, long hours spent at work, lack of respect and lack of a motivating salary. 
Considering professional representation. Physicians affected by BOS are likely to display a 
number of harmful attitudes and behaviors, leading to impairment of the physician-patient 
relationship and the medical act itself. 

Conclusions 
The effects produced by the BOS are felt more and more acutely, so that, especially 

now, during the pandemic, it is imperative that the society knows and recognizes the 
existence of BOS, along with the implementation of stress management programs. 
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SINDROMUL ANXIOS – DEPRESIV ȘI DIABETUL ZAHARAT. DE LA DEFINIŢIE LA 
TERAPIE 
 

Miron Ioana-Rodica 
Medic rezident Medicina de Familie, an 4 
UMF „Victor Babeș” Timișoara  
Grupul Tineri MF 

 
Conform DSM – 5, criteriile de diagnostic pentru o tulburare depresivă majoră 

constau în: iritabilitatea sau scăderea interesului/anhedonia sau ambele și cel puţin 4 din 
următoarele simptome: sentimentul de vinovăţie, fatigabilitatea, problemele de 
concentrare, câștigarea sau pierderea în greutate, agitaţia psihomotorie, hipersomnia sau 
insomnia sau chiar gândurile suicidale care durează de cel puţin 2 săptămâni. 

În relaţia dintre depresie și diabetul zaharat, depresia poate să apară independent de 
diabetul zaharat sau să îl preceadă, ambele boli având factori etiologici comuni. Ipotetic, 
depresia poate fi agravată datorită terapiei antidiabetice. Există o asociere între rezultatele 
aceleași terapii orale antidiabetice la pacienţii cu depresie, în anii 40 comparativ cu anii 70. 
După introducerea timpurie a terapiei cu insulină la cei cu diabet zaharat tip 2 s-a evidenţiat o 
îmbunătăţire a simptomelor depresive, a calităţii vieţii la acești pacienţi.  

Din punct de vedere terapeutic, la pacientul cu diabet zaharat se identifică anumite 
situaţii: obiectivarea depresiei cu ajutorul chestionarului specific, sentimentul de 
neajutorare, de renunţare sau sentimentul de a fi copleșit de autoîngrijirea bolii, 
comorbidităţile (atacul de panică sau tulburarea de stress posttraumatic), incapacitatea de a 
diferenţia simptomele anxioase de anumite simptome întâlnite în evoluţia diabetului 
zaharat, preocupările excesive legate de alimentaţie, mâncatul emoţional (ca răspuns la 
tristeţe, singurătate, furie), mâncatul compulsiv, noaptea.  

Susţinerea pacientului poate fi realizată cu ajutorul anumitor tehnici precum: 
psihoterapia scurtă complementară pentru mâncatul emoţional, gestionarea problemelor, 
îmbunătăţirea complianţei la tratament. 

O colaborare multidisciplinară ar determina ajustarea deficienţelor diagnostice și 
terapeutice, o reducere considerabilă a DALYS (disability adjusted life years) și a mortalităţii. 
 

  



 

7 
 

ANXIETY- DEPRESSION SYNDROME AND DIABETES. FROM DEFINITION TO 

THERAPY 

 

 
According to DSM-5, the diagnostic criteria for a major depressive disorder are: 

irritability or decreased interest / anhedonia or both and at least 4 of the following 
symptoms: guilt, fatigue, concentration problems, weight gain or loss, psychomotor 
agitation, hypersomnia or insomnia or even suicidal thoughts that last for at least 2 weeks. 

In the relationship between depression and diabetes, depression can occur 
independently of or precede diabetes, both diseases having common etiological factors. 
Hypothetically, depression may be exacerbated by antidiabetic therapy. There is an 
association between the results of the same oral antidiabetic therapy in patients with 
depression in the 40s compared to the 70s. After the early introduction of insulin therapy in 
those with type 2 diabetes there was an improvement in depressive symptoms, quality of 
life in these patients.  

From a therapeutic point of view, in the diabetic patient certain situations are 
identified: objectification of depression with the help of the specific questionnaire, feeling 
helpless, giving up or feeling overwhelmed by self-care, comorbidities (panic attack or post-
traumatic stress disorder) , inability to differentiate anxiety symptoms from certain 
symptoms encountered in the evolution of diabetes, excessive eating concerns, emotional 
eating (in response to sadness, loneliness, anger), compulsive eating, at night. 

Patient support can be achieved with the help of certain techniques such as: 
complementary short psychotherapy for emotional eating, problem management, 
improving treatment compliance. 

A multidisciplinary collaboration would determine the adjustment of diagnostic and 
therapeutic deficiencies, a considerable reduction of DALYS (disability adjusted life years) 
and mortality. 
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INGESTIE VOLUNTARĂ DE CORPI STRAINI METALICI LA UN ADOLESCENT IN 

VÂRSTĂ DE 16 ANI 

Dîm Gabriela, Medic rezident, Medicină de familie, an III 
Coordonator științific: Asist.Univ.Dr.Păduraru Gabriela 
Secția: Gastroenterologie Pediatrică, Spitalul  de copii “Sf.Maria” Iași 

 

 Introducere 
 Un pacient în vârstă de 16 ani, este internat în urgenţă pentru ingestia voluntară a 
unor corpi metalici cu risc crescut de perforaţie și ocluzie intestinală. 

 Materiale și metodă 
 Pacientul prezintă diferiţi corpi la nivel intestinal, pe care i-a ingerat în mod voluntar. 
 La examenul clinic general se obiectivează la nivelul tegumentelor o cicatrice 
cheloidă postoperatorie supra-ombilicală, cicatrici cheloide pe faţa anterioară și posterioară 
a antebratului stîng datorate unei arsuri. La nivelul aparatului digestiv se remarcă patologic  
un abdomen dureros spontan la palparea superficială și profundă. Declară absenţa scaunului 
de 6 zile. 

 Radiologic se constată existenţa a două opacităţi metalice situate pe topografia 
intestinului subţire, cu dimensiuni de 10 cm/1,9 cm și respectiv de 6,8 cm/0,5 cm și o altă 
formă filiformă situată la nivel rectal. Anse intestinale destinse de gaz, fără semne de 
perforaţie sau obstrucţie.          

             Rezultate 
             În urma internării, pacientul a mai ingerat și alte obiecte metalice (2 linguri, ace) care 
nu au determinat obstrucţie sau perforaţie și se așteaptă o eventuală evoluţie favorabilă, cu 
eliminarea obiectelor pe cale naturală sau una nefavorabilă (obstrucţie, perforaţie) cu 
indicaţie chirurgicală. 

 Concluzii 
 Pacientul se remarcă prin multiplele internări la pediatrie (10 până acum) pe motivul 
ingestiei de corpi metalici. Corpii metalici și obiectele ascuţite ingerate pot cauza complicaţii 
deosebit de grave la orice vârsta dar mai ales la copii. De aceea necesită o atentă 
supraveghere și o atitudine terapeutică adecvată, în funcţie de starea pacientului. În acest 
caz s-a solicitat și un consult psihologic și psihiatric având în vedere numărul repetat de 
internări pentru acest motiv. 
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METALLIC FOREIGN BODY VOLUNTARY  INGESTION BY A 16 YEAR OLD 

TEENAGER 

 

Introduction 
A patient aged 16 years was admitted in emergency for voluntary ingestion of a metal 

foreign with an increased risk of intestinal perforation and obstruction. 
Materials and methods 
The patient shows a foreign body in the intestines which the patient ingested 

voluntarily. 
On clinical examination to the skin a postoperative keloid scar in the supra-umbilical 

region and a keloid scar on the front and back of the left forearm after burn and a painful 
abdomen on superficial and deep palpation. The patient also declares the absence of stool 
for the past 6 days. 

Radiological finding show the existence of two metalic objects located on the 
topography of the small intestine, with dimensions of 10 cm / 1.9 cm and 6.8 cm / 0.5 cm and 
another threadlike structure in the rectal topography. The intestines show no sign of 
perforation or obstruction. 

Results 
Following admission, the patient has ingested other metalic objects (2 spoons, 

needles) which showed no obstruction or perforation and expects an eventual evolution: a 
favorable oneby removing the objects naturally or an unfavorable (obstruction, perforation) 
with indication for surgery . 
             Conclusions 

This patients is remarkable for his many hospitalizations (10 till now) for the same 
reason-metallic body ingestion. Metal bodies and sharp objects ingested can cause very 
serious complications at any age but especially in children who requires careful monitoring 
and appropriate therapeutic approach, according to the state of the patient. In this case the 
patient requested a psychiatric and psychological checkup given the number of repeated 
hospitalizations. 
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PERSPECTIVE ÎN ÎNGRIJIREA PALIATIVĂ ÎN COMUNITATE 
 

Conf. Dr. D. Moșoiu1, 2, F. Hurducaș2, AML C. Ancuța2, Dr. L. Stănciulescu3 
1 Universitatea Transilvania, Facultatea de Medicină, Brașov  
2 Hospice “Casa Speranţei” Brașov  
3 Hospice “Casa Speranţei” București 

 
Introducere: Serviciile de îngrijire paliativă (IP) în comunitate sunt oferite pacienţilor 

cu boli cronice evolutive și vizează “promovarea, restabilirea și menţinerea nivelului maxim 
de confort, funcţie și sănătate al unei persoane, inclusiv îngrijirea către o moarte demnă.” 
 

Scop: Explorarea perspectivelor membrilor echipelor de asistenţă medicală primară 
vizand IP în comunitate. 
  

Metoda: Studiu prospectiv observaţional prin chestionarea medicilor de familie (MF) 
corelat cu rezultatele consensului*, care a vizat modele de IP în comunitate.  
 

Rezultate: În cele 780 chestionare returnate, MF consideră că doar 18,87% dintre 
pacienţi au acces  frecvent la IP si 3,94% întotdeauna, deși estimează că peste 75% din 
pacienţii lor adulţi au nevoie de IP; că au în medie 13 pacienţi /an cu ECOG 3 și 7 pacienţi/an cu 
ECOG 4 care ar avea nevoie de îngrijire medicală la domiciliu; că IP trebuie oferită într-un 
centru specializat de tip hospice – 60-69,67%, la domiciliul pacientului - 58,73-68,33%; că 
finanaţarea trebuie să provină în aceeași măsura din CNAS și program naţional. Aproximativ 
10% din respondenţi ar dori să lucreze în îngrijiri paliative. 

Concluzii: Includerea IP de bază prin medicina primară în strategia de dezvoltare 
graduală a IP ar putea fi posibilă din perspectiva MF respondenţi, în condiţiile în care s-ar 
crea un cadru favorabil de practică. 

*în cadrul proiectului “Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea națională 
coordonată a îngrijirilor paliative și îngrijirilor la domiciliu PAL-PLAN” 
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PERSPECTIVES IN PALLIATIVE CARE IN THE COMMUNITY 

 

Introduction: Community-based palliative care (PC) services are provided to patients 
with chronic progressive diseases and aim "to promote, restore and maintain a person's 
maximum level of comfort, function and health, including care for a dignified death." 

Objective: To explore the perspectives of primary care team members on 
community-based PC.  

Method: Prospective observational study by questioning family physicians (GP) 
correlated with the consensus results*, which targeted PC models in the community.  

Results: From the 780 returned questionnaires resulted that GPs consider that only 
18.87% of patients have frequent access to PC and 3.94% have always access, although it 
estimates that over 75% of their adult patients need PC; that they have an average of 13 
patients/year with ECOG 3 and 7 patients/year with ECOG 4 who would need medical care at 
home; that PC should be provided in a specialized center - 60-69.67% and at the patient's 
home - 58.73-68.33%; that funding must be ensured by the National House of Insurance and 
through a national program. About 10% of respondents would like to work in PC. 

Conclusions: Inclusion of basic PC through primary medicine in the strategy of 
gradual development of PC could be feasible from the perspective of respondent GPs, if a 
favorable framework for practice would be created. 

*within the project “Increasing the Organizational Capacity for the Coordinated National 
Development of Palliative Care and Long-Term Care PAL-PLAN”  
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AUTONOMIA VÂRSTNICULUI – IMPORTANŢA DIAGNOSTICULUI DE 
SARCOPENIE 

 

Crivoi Petre – Augustin1, Felea Maura – Gabriela1,2 
1Centrul Medical Preventis, Iaşi, România, 2Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Grigore T. Popa”, Iaşi, România 

 

Introducere: Patologia cardiovasculară sau respiratorie, afectarea osteo-articulară, 
precum şi cumulul de comorbidităţi regăsite la vârstnic conduc către o pierdere acută sau 
cronic evolutivă a autonomiei, cu reversibilitate redusă. Fragilitatea vârstnicului este 
rezultatul dezechilibrului dintre autonomie şi dependenţă. Sarcopenia nu implică doar 
pierderea accelerată a masei și funcţiei musculaturii scheletice, ci şi inducerea sindroamelor 
geriatrice şi afectarea calităţii vieţii. 

Metode: Un grup de 46 de persoane din mediul rural, cu vârsta între 65 și 95 de ani 
(vârsta medie 78 de ani), a fost evaluat în cursul lunii august 2020. Au fost înregistrate date 
de antropometrie, istoricul medical, simptomele prezente şi cronice, tratamentul prezent și 
anterior, precum și răspunsul terapeutic. Cu ajutorul testului hand–grip, utilizând un 
dinamometru, a fost evaluată forţa musculară. Pacienţii au efectuat testul scăriţei timp de un 
minut, în ritm de 15 pași/minut. 

Rezultate: În grupul evaluat, deşi am regăsit diagnosticul de sarcopenie la toţi 
vârstnicii, femeile (84,78%) au prezentat o longevitate funcţională mai mare. Cu toate 
acestea, la 4 femei s-au evidenţiat dizabilităţi fizice majore cu sindroame geriatrice, după 
imobilizare prelungită la pat. Dintre 22 de vârstnici care utilizau bastonul ca ajutor pentru 
deplasare, majoritatea erau autonomi pentru activităţile zilnice şi au putut efectua testul 
scăriţei. 

Concluzii: Sarcopenia influenţează negativ autonomia vârstnicului. Valorile testului 
hand–grip trebuie corelate şi interpretate în context funcţional. Menţinerea unui nivel de 
autonomie la vârstnic prin metode de reeducare, mobilizare și suport psiho-emoţional, 
trebuie să ţină cont şi de capacitatea de rezervă pentru recuperare, mai mare comparativ cu 
adulţii post imobilizare. 

 

 

 



 

14 
 

ELDERLY AUTONOMY - THE IMPORTANCE OF THE DIAGNOSIS OF 
SARCOPENIA 

 

 

Background: Cardiovascular, respiratory, and degenerative osteo-articular diseases, 
as well as comorbidities found in elders lead to acute or chronic evolutive loss of autonomy, 
with reduced reversibility. Frailty in elders results from the imbalance between autonomy 
and dependence. As involving the accelerated loss of skeletal muscle mass and function, 
sarcopenia triggers the geriatric syndromes, altering the quality of life. 

Methods: 46 people from a rural area, aged between 65 and 95 years old (mean age: 
78 years old), were evaluated during August 2020. We recorded: anthropometric data, 
medical history, present and chronic symptoms, present and previous treatment, and 
therapeutic response. By the hand-grip test, using a dynamometer, muscle strength was 
assessed. Patients were asked to perform the step test for one minute, at a rate of 15 steps 
per minute. 

Results: In the evaluated group, although we found the diagnosis of sarcopenia in all 
the elderly, women (84.78%) had a higher functional longevity. However, in 4 women there 
were major physical disabilities with geriatric syndromes, after prolonged immobilization in 
bed. Of the 22 elderly people who used the cane as a travel aid, most were performant in the 
daily activities, and were able to perform the step test. 

Conclusions: Sarcopenia negatively influences the autonomy of the elderly. Hand-grip 
test values must be correlated and interpreted in a functional context. Maintaining a level of 
autonomy in the elderly through re-education, mobilization and psycho-emotional support, 
we must also take into account the higher reserve capacity for recovery compared to adults 
after immobilization. 
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PROVOCĂRI INTERNAŢIONALE ALE TÂNĂRULUI MEDIC DE FAMILIE 
 

Zoderu Andreea  
Medic rezident Medicina de Familie, an 4, reprezentant SNMF în Vasco da Gama 
Movement 

 
 

În lucrarea de faţă doresc să expun ce reprezintă Vasco Da Gama Movement, ce 
activităţi organizează și cum se pot implica toţi colegii tineri medici de familie. Mai mult 
decât atât, doresc să prezint câteva schimburi de experienţă la care am participat înainte de 
începutul pandemiei și să punctez deja organizarea activităţilor post-pandemie.  
 
 

 
 
INTERNATIONAL CHALLENGES OF THE YOUNG FAMILY DOCTOR 
 
 In this paper I want to explain what the Vasco Da Gama Movement represents, 
what activities it organizes and how all young family doctors can get involved. Moreover, I 
would like to present some exchanges of experience in which I participated before the 
beginning of the pandemic and to already point out the organization of post-pandemic 
activities. 
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PRIMUL PAS ÎN LUMEA SCHIMBULUI DE EXPERIENŢĂ 

 

Ahmad Fairuz 
Medic rezident An I la Medicina De Familie 
Brașov, România 

 

Tocmai mi-am început rezidenţa când am auzit despre unele conferinţe și programe 
de schimb de experienţă. Având în vedere circumstanţele actuale ale pandemiei, era de 
așteptat ca programele din acest an să nu implice prea mult călătorii. Astfel, am început să 
mă interesez să încep să particip în timp ce experienţele de schimb au avut loc online. 

În primul rând, unul dintre îndrumătorii din orașul meu m-a informat despre schimbul 
virtual din Madrid. Când mi-am exprimat interesul de a încerca să particip, am fost încurajată 
în continuare și apoi am început cu scrisoarea de interes și CV-ul, care erau cerinţele care 
trebuie luate în considerare pentru programul de schimb. 

Odată terminat, am cerut membrilor familiei și cunoștinţelor mele să-mi dea feedback 
cu privire la ei. După aceea, am luat legătura cu reprezentantul Mișcării Vasco de Gama din 
România prin grupul tineri MF de pe Facebook. Am trimis scrisoarea mea de interes și CV-ul și 
câteva săptămâni mai târziu, am primit un e-mail de acceptare. 

 În al doilea rând, experienţa însăși era destul de edificatoare. A început prin a vorbi 
despre sistemul de sănătate din Spania, în general, au participat trei medici de familie care au 
vorbit despre cum este desfășurată munca lor, mediul lor de lucru, măsurile pe care le 
urmează în timpul pandemiei. Unul era dintr-un oraș mare, în timp ce altul era dintr-un oraș 
cu doar două mii de ocupanţi. Unul a vorbit despre rolul generalului-practician în comunitate 
și despre modul în care aceștia se oferă voluntar să ţină prelegeri în școli.  

În cele din urmă a venit timpul pentru a socializa, unul dintre reprezentanţii mișcării 
Vasco de gama din Spania a pregătit câteva imagini pe tema prejudecăţilor despre Spania și a 
avut ceilalţi participanţi să încerce să ghicească despre ce sunt despre. Această parte a 
implicat, de asemenea, un joc de expresii care sunt utilizate în fiecare limbă, dar nu au nici un 
sens dacă tradus cuvânt pentru cuvânt. 

Pe scurt, a fost un schimb de experienţă interesant și m-a făcut să aștept cu 
nerăbdare să particip la programe similare în viitor. 
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THE FIRST STEP IN THE WORLD OF EXPERIENCE EXCHANGE  

 

I had just started my residency when I heard about many conferences and experience 
exchange programs. Considering the current circumstances of the pandemic, I expected 
that there would not be much traveling involved in this year’s programs. Thus, I started 
getting interested in beginning participating while the exchange experiences were held 
online. 

Firstly, one of the directive general practitioners informed me in my city about the 
Madrid virtual exchange. When I expressed my interest in trying to participate, I was further 
encouraged and then, I started on my letter of interest and CV, which were the 
requirements to be considered for the exchange program.  Once finished, I asked my family 
members and acquaintances to give me feedback on them. After that, I got in touch with 
the Vasco de Gama Movement representative in Romania.  I sent my letter of interest and CV 
and a few weeks later, I received an email of acceptance.  

Secondly, the experience itself was quite enlightening. It started by talking about the 
health system in Spain in general, there were three general practitioners that spoke about 
what their work is like, their work environment, the measures that they follow in the time of 
the pandemic. One was from a big city, while another was from a town with only two 
thousand occupants.  One talked about the general practitioner’s role in the community and 
volunteering to give lectures in schools.  

Lastly came the time to socialize, one of the Vasco de Gama Movement 
representatives from Spain prepared some pictures on the subject of preconceptions about 
Spain and had the other participants try to guess what they are about. This part also 
involved a game of expressions that are used in each language but make no sense if 
translated word for word.  

In summary, it was an interesting experience and it made me look forward to 
participating in similar programs in the future. 
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CREAREA UNEI PLATFORME PENTRU CERCURILE CALITĂŢII ÎN MEDICINA 
FAMILIEI 

Dragoș-Paul Hagiu1 , Sebastien Bruel2,3, Marius Mărginean4  

1 Specialist medicină generală - medicină de familie, Saint-Etienne, Franţa 
2 Specialist medicină generală - medicină de familie, Monistrol-sur-loire, Franţa 
3 Asistent Universitar în departamentul de medicină generală - medicină de familie, 

Facultatea de Medicină Generală Jacques Lisfranc, Universitatea Jean-Monnet, Saint-
Etienne, Franţa 

4 Medic primar medicina familiei, Medic specialist sănătate publică și management 
sanitar, Președinte al Centrului Naţional de Studii pentru Medicina Familiei- Brașov  

 
Introducere  
Grupurile de egali (GE) sau cercurile de calităţii reprezintă o metodă de îmbunătăţire 

a practicii medicilor. Unul dintre obstacolele în calea înfiinţării unui GE este dificultatea de a 
găsi colegi disponibili pentru a crea un grup. Nu există nicio platformă la nivel naţional care 
să faciliteze găsirea acestor grupuri într-o regiune sau contactul cu alţi colegi pentru a crea 
astfel de grupuri. Scopul proiectului este crearea unei platforme online gratuite care să 
permită medicilor de familie sa caute GE în regiunea lor și să găsească colegi interesaţi 
pentru a-și crea grupul.  

Metoda 
Prima versiune a platformei a fost dezvoltată iniţial în Franţa urmărind patru etape: o 

sinteza narativă a literaturii avand ca scop explorarea utilizării cercurilor calităţii în medicina 
familiei; definirea specificaţiilor site-ului web cu ajutorul membrilor Societăţii Franceze de 
Medicină Generală; construirea website-ului; și în final, evaluarea platformei. Aceasta 
platforma este în curs de adaptare și evaluare în România cu ajutorul Centrului Naţional de 
Studii pentru Medicina Familiei.  

Rezultate 
O platformă online dedicată medicilor de familie a fost creată pentru a aborda 

provocările GE. Accesibil la www.cnsmf.ro/cercurilecalitatii, site-ul permite utilizatorilor 
crearea unui nou grup, vizualizarea grupurile existente pe baza locaţiei precum și facilitarea 
organizării interne a grupului prin încărcarea de documente sau utilizarea videoconferintei. 
Aceasta este prima platformă online dedicată cercurilor calităţii din România.  

Concluzii 
Propunem un nou instrument creat pentru a răspunde provocărilor actuale ale 

cercurilor calităţii în medicina familiei, o platformă online gratuită care permite medicilor să 
se organizeze independent și să participe la promovarea acestui tip de formare profesională. 
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THE CREATION OF A PLATFORM FOR QUALITY CIRCLES IN FAMILY MEDICINE 

 

Introduction 
Peer review groups or quality circles (QCs) are a way to improve the practice of 

physicians. One of the obstacles to setting up a QC is the difficulty of finding available 
colleagues to create a group. There is no national platform to facilitate finding QCs in a 
region nor contacting other colleagues to create such groups. The aim of the project is to 
create a free online platform that allows family doctors to search for QCs in their region and 
find interested colleagues to create a group. 

Methods 
The first version of the platform was initially developed in France following four 

stages: a narrative review of literature aimed at exploring the use of quality circles in family 
medicine; creating the website’s bill of specification with the help of the French Society of 
General Medicine; the website's construction; and the evaluation stage. This platform is 
being adapted and evaluated in Romania with the help of the National Center for Studies for 
Family Medicine. 

Results 
An online platform dedicated to family physicians was created to address the 

challenges of QCs. Accessible at www.cnsmf.ro/cercurilecalitatii, it lets users create a new 
group, view existing groups based on location and access other features such as uploading 
documents or using videoconferencing. This is the first online platform dedicated to QCs in 
Romania. 

Conclusions 
We propose a new tool created to answer the current challenges of QCs in family 

medicine, a free online platform that allows doctors to organize independently and 
participate in the promotion of this type of training.  
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PREVENIREA BOLILOR PRIN MEDICINA COMPLEMENTARA IN PRACTICA 
MEDICULUI DE FAMILIE 

 
Manole Luciana Daniela, medic specialist Medicina de Familie, medic rezident 

Psihiatrie an 1  
Zaporojan Cristina, medic rezident Medicina de Familie an II 
Zoderu Andreea, medic rezident Medicina de Familie an IV, reprezentant SNMF în 

Vasco da Gama Movement 
 
Patologiile somatice sunt din ce în ce mai frecvente în această perioadă, mai ales din 

cauza scăderea numărului anumitor servicii medicale din cauza pandemiei. Medicii de familie 
pasionaţi de medicină complementară pot aduce mari beneficii pacienţilor cu afecţiuni 
diverse, dar nu înlocuind medicina modernă. Medicii de familie au acces încă de la debutul 
simptomelor pacientului și, astfel, poate să îi ofere indicaţii în managementul acestora. 

Aceste metode de medicină complementară pot fi utile pacientţilor în orice stadiu al 
bolii. Exemple de patologii întâlnite în cabinetul medicului de familie și la care medicina 
complementară se poate aplica, ar fi lumbago acut, sindromul de tunel carpian, limfedeme, 
patologii reumatologice și altele.  

 
 
 

DISEASE PREVENTION THROUGH COMPLEMENTARY MEDICINE IN THE 
PRACTICE OF THE FAMILY DOCTOR 

 
Somatic pathologies are becoming more common during this period, especially due 

to the decrease in the number of certain medical services due to the pandemic. Family 
physicians who are passionate about complementary medicine can bring great benefits to 
patients with various ailments, but not by replacing modern medicine. Family doctors have 
access from the onset of the patient's symptoms and thus can provide guidance in their 
management. 

These complementary methods of medicine may be useful to patients at any stage of 
the disease. Examples of pathologies encountered in the family doctor's office and to which 
complementary medicine can be applied would be acute lumbago, carpal tunnel syndrome, 
lymphedema, rheumatological pathologies and others. 
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ISTORII ȘI ACTUALITĂŢI  DESPRE FAMILIA PROBIOTICELOR 
 

Mihaela Udrescu, medic formator MF, Ligia Moșneagă, medic primar MF,  
Elena Pătrău, medic primar MF,  Roxana Chiruță, medic primar MF 

 
 

ISTORIA (NE)ROMANŢATĂ A PROBIOTICELOR 

Încearcă să răspundă unor întrebări, cum ar fi: Cât de vechi e conceptul de” functional 
food”, cum vindecă lactatele, ce este fermentarea ca metodă de conservare, care au fost 
primele tulpini bacteriene descoperite și când s-au făcut primele tratamente prin transplant 
fecal, precum și  o scurtă istorie a termenelor de aliment sau produs probiotic. 

MICROBIOTA INTESTINALĂ-PREZENT ȘI VIITOR 

Își propune să definească corect termenii larg utilizaţi-microbiom, microbiota, 
disbioza și eubioza, biofilmul, precum și rolul acestora în păstrarea stării de sănătate și 
afecţiunile legate de modificarea stării de eubioză. 

FAMILIA BIOTICELOR: PRE, PRO, SIM, POST ȘI NEUROBIOTICE  

Definiţiile corecte și rolul fiecărei categorii iîn prevenirea apariţiei bolilor sau în 
tratamentul acestora. Modificarea calitativă sau cantitativă a microbiotei modifică balanţa 
imună și este implicată în apariţia bolilor hepatice, gastrointestinale, neurologice, 
dermatologice, autoimune - ce putem utiliza pentru a preveni sau trata aceste afecţiuni. 

APLICAŢII CLINICE ȘI NOI OPŢIUNI TERAPEUTICE ALE PROBIOTICELOR 

Ultima parte a prezentării vizează modul în care prescriem aceste produse - ce 
tulpină, în ce doză, în ce afecţiuni, recomandări, de asemenea, bazate pe studii clinice sau 
metaanalize, acolo unde există. 

Documentate pe studiile publicate în literatura medicală, pe consensurile în vigoare, 
prezentările urmăresc să definească ce rol are microbiota în reglarea imunităţii, a inflamaţiei, 
sau în susceptibilitatea la infecţii respiratorii și dacă există legături între microbiom și boli 
precum demenţa tip Alzheimer, bolile cardiovasculare, diabetul, diferite tipuri de cancer sau 
bolile autoimune.  

Se poate face o prescriere corectă și tratament ţintit în anumite afecţiuni? Se va face 
în viitorul apropiat/îndepărtat screeningul unor afecţiuni gastro-intestinale studiind doar 
microbiomul pacientului? Multe întrebări, deocamdată puţine răspunsuri. 
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HISTORIES AND NEWS ABOUT THE FAMILY OF PROBIOTICS 

 

THE (UN) ROMANTICIZED HISTORY OF PROBIOTICS 

  Tries to answer questions such as: How old is the concept of "functional food", how 
does it cure dairy products, what is fermentation as a method of preservation, which were 
the first bacterial strains discovered and when the first fecal transplant treatments were 
made, as well as a brief history of the term food or probiotic product. 

 
INTESTINAL MICROBIOTA - PRESENT AND FUTURE 

Aims to correctly define the terms widely used - microbiome, microbiota, dysbiosis 
and eubiosis, biofilm, and their role in maintaining health and diseases related to changing 
eubiosis. 

FAMILY OF BIOTICS: PRE, PRO, SIM, POST AND NEUROBIOTICS  

The correct definitions and the role of each category in disease prevention or 
treatment. Qualitative or quantitative modification of the microbiota alters the immune 
balance and is involved in liver disease, gastrointestinal, neurological, dermatological , 
autoimmune - what we can use to prevent or treat these conditions. 

CLINICAL APPLICATIONS AND NEW THERAPEUTIC OPTIONS OF PROBIOTICS  

The last part of the presentation focuses on how we prescribe these products - what 
strain, in what dose, in what conditions, recommendations also based on clinical studies or 
meta-analyzes, where they exist. 

Documented on studies published in the medical literature, on the consensus in 
force, the presentations seek to define the role of the microbiota in regulating immunity, 
inflammation, or susceptibility to respiratory infections and whether there are links between 
microbiome and diseases such as Alzheimer's dementia, cardiovascular disease, diabetes, 
various types of cancer or autoimmune diseases. 

Is it possible to make a correct prescription and targeted treatment in certain 
diseases? Will it be done in the near / distant future the screening of some gastrointestinal 
diseases studying only the patient's microbiome? Many questions, few answers. 
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INFECŢIA SARS - COV- 2 ÎN POPULAŢIA PEDIATRICĂ 
Iuliana Picioreanu, medic primar MF, medic formator, grupul de lucru Sănătatea 

Copilului, SNMF, Iași 

 

Introducere: Datele de la Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) 
demonstrează o incidenţă mai mică a infecţiei cu SARS-CoV-2 și a bolilor severe la copii decât 
la adulţi. În acest moment, nu au fost identificate date publice cu privire la incidentă COVID 
19 în populaţia pediatrică din România. În contextul epidemiologic actual, medicul de familie 
are un rol fundamental în identificarea și gestionarea cazurilor COVID 19 în România, în ciuda 
faptului că acesta a fost privat de o ghidare cu recomandări specifice care să-l ajute în 
managementul afecţiunii COVID 19 la copil. 

Scopul acestei lucrări este de a oferi recomandări medicilor de familie care îngrijesc 
copii cu vârsta cuprinsă între 1 lună și 18 ani, cu informaţii actualizate despre copiii confirmaţi 
pentru COVID-19 precum și despre îngrijirea copiilor în timpul pandemiei. 

Material şi metodă: Revizuirea sistematică a articolelor și studiilor publicate în 
bibliotecile virtuale (PubMed, Cochrane, BMJ, Elsevier, JAMA Network, The Lancet, New 
England Journal of Medicine, Springer Nature, Wiley) în perioada decembrie 2020 - martie 
2021, privind infecţia SARS - CoV-2 la copii. 

Discuții şi concluzii: Perioada de incubaţie a SARS-CoV-2 pare a fi aproximativ aceeași 
pentru copii ca și la adulţi, de 2-14 zile cu o medie de 6 zile. Sugarii sub 3 luni și copiii cu boli 
subiacente ( afecţiuni congenitale cardiace și de căi respiratorii, boli cronice ale inimii și 
rinichilor, malnutriţie, boli metabolice ereditare, imunodeficienţă, tumori, etc.) pot deveni 
cazuri severe. Majoritatea copiilor au simptome clinice relativ ușoare, fără febră sau 
pneumonie și se  recuperează în decurs de 1-2 săptămâni. Cele mai frecvente simptome la 
copii sunt tusea și / sau febra. În funcţie de elementele clinice coroborat cu cele imagistice, 
cazurile COVID 19 pot fi clasificate în: infecţie asimptomatică, infecţie acută a căilor 
respiratorii superioare, pneumonie ușoară, pneumonie severă, cazuri critice. Cazurile 
pediatrice severe prezintă dispnee evidentă și pot evolua rapid către sindrom de detresă 
respiratorie acută, șoc septic, acidoză metabolică refractară, tulburare de coagulare, 
encefalopatie și insuficienţă multiplă de organe. Cei care evoluează către forma gravă pot 
avea febră scăzută până la moderată și chiar pot fi lipsiţi de febra caracteristică bolii. 
Sindromul Inflamator Multisistemic la copil este o complicaţie tardivă gravă a infecţiei cu 
SARS-CoV-2 care se poate dezvolta la o minoritate de copii și adulţi tineri. Majoritatea 
copiilor cu boli ușoare sau moderate pot fi trataţi numai cu îngrijire de susţinere și include 
prevenirea și gestionarea complicaţiilor. 
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SARS-COV-2 INFECTION IN THE PEDIATRIC POPULATION 

 

Introduction: Data from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
demonstrate a lower incidence of SARS-CoV-2 infection and severe disease in children than 
in adults. At this time, no public data has been identified on the incidence of COVID 19 in the 
pediatric population of Romania. In the current epidemiological context, the family doctor 
has a fundamental role in identifying and managing COVID 19 cases in Romania, despite the 
fact that he was deprived of guidance with specific recommendations to help him in the 
management of COVID 19 disease in children. 

The purpose of this paper is to provide recommendations to the family doctors, who 
are taking care of children aged 1 month to 18 years, with up-to-date information on children 
confirmed with COVID-19 as well as on child care during the pandemic. 

Material and method: Systematic review of articles and studies published in virtual 
libraries (PubMed, Cochrane, BMJ, Elsevier, JAMA Network, The Lancet, New England 
Journal of Medicine, Springer Nature, Wiley) between December 2020 - March 2021, on SARS 
- CoV2 infection in children. 

Discussions and conclusions: The incubation period of SARS-CoV-2 appears to be 
approximately the same for children as in adults, 2-14 days with an average of 6 days. Infants 
under 3 months of age and children with underlying diseases (congenital heart and 
respiratory diseases, chronic heart and kidney diseases, malnutrition, hereditary metabolic 
diseases, immunodeficiency, tumors, etc.) can become severe cases. Most children have 
relatively mild clinical symptoms without fever or pneumonia and recover within 1-2 weeks. 
The most common symptoms in children are cough and / or fever. Depending on the clinical 
elements corroborated with the imaging ones, COVID 19 cases can be classified into: 
asymptomatic infection, acute upper respiratory tract infection, mild pneumonia, severe 
pneumonia, critical cases. Severe pediatric cases present with obvious dyspnea and may 
progress rapidly to acute respiratory distress syndrome, septic shock, refractory metabolic 
acidosis, coagulation disorder, encephalopathy, and multiple organ failure. Those who 
progress to the severe form may have a low to moderate fever and may even be deprived of 
the fever characteristic of the disease. Multisystem Inflammatory Syndrome in children is a 
serious late complication of SARS-CoV-2 infection that can develop in a minority of children 
and young adults. Most children with mild or moderate illness can only be treated with 
supportive care and which includes the prevention and management of complications. 

 

 



 

28 
 

COMPORTAMENTE ȘI CARACTERISTICI SOMATICE LA COPIII CU VÂRSTA 3-12 
ANI CU DIAGNOSTIC PROBABIL DE APNEE OBSTRUCTIVĂ DE SOMN 

 
Aida Puia, Șef lucrări medicină de familie 1 
Loubna Sbaa, medic specialist medicina de familie2 
1UM Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca, Departamentul Medicină Comunitară, Disciplina 

Medicină de Familie  
2 Cabinet Medical Individual 384 Dr Puia Aida 
 

Somnul este un proces fiziologic dinamic și reversibil, prin durata și calitatea lui 
influenţând activitatea zilnică, sănătatea fizică și mentală.Tulburările de somn la copil sunt 
variate și diagnosticate insuficient. Apneea obstructivă de somn (AOS) este una din cele mai 
frecvente dissomnii, fiind relaţionată cu obezitatea și hipertrofia amigdaliană. 

Studiul nostru dorește să aprecieze prevalenţa AOS la copii cu vârsta cuprinsă între 3-
12 ani și relaţia cu caracteristici somatice și comportamente legate de somn. Identificarea 
acestora ar permite intervenţii timpurii în cabinetul medicului de familie pentru prevenirea  
consecinţelor AOS la copil. 

Cu ocazia  vizitelor la cabinetul medical a copiilor cu vârsta între 3-12 ani am aplicat un 
chestionar semistructurat cu date demografice și obiceiuri legate de somn și chestionarul 
Subscala de evaluare a tulburărilor respiratorii în somn, tradus în limba română și validat. 
Greutatea, înălţimea, circumferinţa abdominală, tensiunea arterială au fost măsurate iar 
indicele de masă corporală și indicele abdominal calculate. 

AOS  a fost depistată la  26% din copiii care au participat la studiu (68 – 38% baieţi). 
Mai mult de 2/3 din copii  sunt expuși pasiv la fumat și jumătate din ei petrec mai mult de 2 
ore în faţa  ecranului. Amigdalele hipertrofice, supraponderea, trezirea în cursul nopţii și 
oboseala diurnă sunt corelate semnificativ cu AOS. 

Prevalenţa mare a AOS în studiul nostru argumentează necesitatea  extinderii lui în 
mai multe cabinete de medicină de familie pentru a putea contura intervenţii eficace în 
tulburările de somn la copil. 
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BEHAVIOURS AND SOMATIC CHARACTERISTICS IN CHILDREN AGED 3-12 
YEARS WITH A PROBABLE DIAGNOSIS OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA 

 

Sleep is a dynamic and reversible physiological process, through its duration and 
quality influencing daily activity, physical and mental health. Sleep disorders in children are 
varied and insufficiently diagnosed. Obstructive sleep apnea (OSA) is one of the most 
common insomnia, being related to obesity and tonsillar hypertrophy. 

Our study wants to assess the prevalence of OSA in children aged 3-12 years and the 
relationship with somatic characteristics and sleep-related behaviours. Their identification 
would allow early interventions in the family doctor's office to prevent the consequences of 
OSA in the child. 

With the visits to the medical office of children aged 3-12, we applied a semi-
structured questionnaire with demographic data and behaviours related to sleep and the 
“Pediatric sleep questionnaire (PSQ): validity and reliability of scales for sleep-disordered 
breathing, snoring, sleepiness, and behavioral problems” translated into Romanian and 
validated. Weight, height, waist, blood pressure was measured and body mass index and 
abdominal index calculated. 

OSA was detected in 26% of children who participated in the study (68-38% boys). 
More than 2/3 of children are passively exposed to smoking and half of them spend more 
than 2 hours in front of the screen. Hypertrophic tonsils, overweight, waking up during the 
night and daytime fatigue are significantly correlated with OSA. 

The high prevalence of OSA in our study argues for the need to expand it in several 
family medicine practices in order to outline effective interventions in sleep disorders in 
children. 
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ENUREZISUL PRIMAR 

 

Iuliana Picioreanu, medic primar MF, medic formator, grupul de lucru Sănătatea 
Copilului, SNMF, Iași 

 

Introducere: La nivel mondial, aproximativ 10% din copiii cu vârstă 6-7 ani suferă de 
enurezis, cu alte cuvinte, această afecţiune este larg răspândită dar impactul este adesea 
subestimat. Instruirea medicilor de familie a inclus foarte rar o ghidare cu recomandări 
specifice, abordarea frecventă fiind așteptarea către rezoluţia spontană. 

Scopul acestei lucrări este de a oferi medicului de familie care ingrijește copii, o linie 
directoare în managementul enurezisului nocturn. 

Material şi metodă: Revizuirea sistematică a ghidurilor de practică și a literaturii 
existente, a articolelor și studiilor publicate între anii 2001-2021 (PubMed, Cochrane, BMJ, 
Elsevier, JAMA Network, The Lancet, New England Journal of Medicine, Springer Nature, 
Wiley), privind enurezisul primar nocturn a determinat realizarea unui material care a stat la 
baza acestei prezentări. 

Discuții şi concluzii: Evaluarea iniţială ar trebui să includă anamneza, examenul fizic și  
examinarea sumarului de urină. Este necesar a fi identificate, evaluate și tratate mai multe 
afecţiuni care se asociază cu enurezisul: constipaţia, apneea obstructivă în somn, diabetul 
zaharat, diabetul insipid, bolile renale cronice și tulburările psihiatrice. Tratamentul începe cu 
consilierea copilului și a părinţilor cu privire la modificările comportamentale eficiente. 
Tratamentul de primă linie include terapia cu alarmă la pat și desmopresina. Alegerea 
terapiei se bazează pe vârsta copilului, pe tiparele de golire pe timp de noapte și pe dorinţele 
copilului și ale familiei. Recomandarea către un pediatru expert în domeniu este indicată 
copiilor cu enurezis primar refractar la terapiile standard și combinate, precum și copiilor cu 
unele cauze secundare de enurezis, inclusiv malformaţii ale tractului urinar, infecţii recurente 
ale tractului urinar sau tulburări neurologice. 
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PRIMARY ENURESIS 

 

Introduction: Worldwide, about 10% of children (ages 6-7) suffer from bedwetting, in 
other words, this condition is widespread but the impact is often underestimated. The 
training of family doctors very rarely included guidance with specific recommendations, the 
frequent approach being the expectation to spontaneous resolution. 

The purpose of this paper is to provide the family doctor, who takes care of the child, 
with a guideline in the management of nocturnal enuresis. 

Material and method: The systematic review of existing practice guides and 
literature, articles and studies published between 2001-2021 (PubMed, Cochrane, BMJ, 
Elsevier, JAMA Network, The Lancet, New England Journal of Medicine, Springer Nature, 
Wiley), on primary nocturnal enuresis led to the creation of a material that was the basis of 
this presentation. 

Discussions and conclusions: The initial assessment should include a history, physical 
examination and examination of the urine summary. Several conditions associated with 
enuresis need to be identified, evaluated and treated: constipation, obstructive sleep apnea, 
diabetes, diabetes insipidus, chronic kidney disease and psychiatric disorders. Treatment 
begins with counseling the child and parents about effective behavioral changes. First-line 
treatment includes bedside alarm therapy and desmopressin. The choice of therapy is based 
on the age of the child, the patterns of emptying at night and the wishes of the child and 
family. The recommendation to a pediatrician expert in the field is indicated for children with 
primary enuresis refractory to standard and combination therapies, as well as for children 
with some secondary causes of enuresis, including urinary tract malformations, recurrent 
urinary tract infections or neurological disorders. 
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PATOLOGIA DE COMPUTER SAU SINDROMUL VIZUAL AL COMPUTERULUI SAU 
AL TERMINALELOR CU AFISARE VIZUALĂ LA COPIL 

Carmen-Adriana Dogaru – UMF din Craiova 

Patologia terminalelor de calculator și a afișajului vizual al acestora reprezintă o parte 
importantă a stilului de viaţă actual. Folosirea lor a luat o amploare exponenţială în perioada 
pandemiei de Covid-19 prin accentuarea tendinţei la sedentarism a populaţiei și, în mod 
special, a copiilor. De mai mulţi ani, odată cu dezvoltarea excesivă a industriei jocurilor video 
și a reţelelor de socializare, copii le preferă jocurilor tradiţionale corespunzătoare vârstei. De 
asemenea, părinţii sunt mulţumiţi, pe de o parte că juniorul stă liniștit și nu îi solicită să se 
joace cu el și, pe de altă parte că poate fi mai facil supravegheat. 

Această patologie de computer este formată dintr-o paletă largă de manifestări 
singulare sau, frecvent, asociate. Sindroamele cele mai frecvente determinate de utilizarea 
prelungită a terminalelor și ecranelor sunt: 

-vizuale: 
• Astenia optică 
• Scăderea acuităţii vizuale 
• Boala ochiului uscat 
-musculo-scheletale: 
• Cervicalgiile 
• Durerile la nivelul coloanei toracale, lombare 
• Umărul dureros 
• Sindromul de tunel carpian 
-afectare psihosocială: 
• Problemele adaptative și de integrare 
• Depresia 
-trombembolism venos 
-tendinita umărului 
-epicondilita. 
Subiectul tratat este o trecere în revistă a patologiei determinate de utilizarea 

prelungită a computerului, o patologie extrem de diversificată care este asociată, în prezent, 
cu folosirea terminalelor și a ecranelor și l-am ales pentru a sensibiliza medicii de familie 
despre acest subiect și că vor trebui să înceapă un nou proces de educaţie al părintelui și al 
copilului în cabinete în favoarea folosirii ponderate a terminalelor și afișajelor vizuale numai 
când este necesar. 

Simptomele, s-a demonstrat prin studii clinice, sunt cu atât mai intense cu cât crește 
durata de expunere. În concluzie, folosirea raţională și pe perioade scurte ar fi o rezolvare al 
acestui continuum generat de computere. 
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VISION SYNDROME (CVDTS) OR COMPUTER AND VISUAL DISPLAY 
TERMINALS SYNDROME (VDT) IN CHILDREN 

Computer and visual display terminals syndrome represents an important part of 
contemporary lifestyle. The use of these devices has undergone an exponential increase during 
the Covid-19 pandemic through the accentuation of sedentary tendencies throughout the 
populace and, particularly, among children. In recent years, the intense development of the 
video game industry and of social networks have caused these pastimes to be preferred by 
children above traditional games suitable for their age. Moreover, parents are content with the 
result that their child is quiet and does not require them to play with him or her, on the one 
hand, and that he or she can thus be more easily supervised, on the other. 

This computer pathology is composed of a wide range of singular or, frequently, 
associated manifestations. The syndromes most often determined by the prolonged use of 
display terminals and screens are: 

- visual: 
• Optic asthenia 
• Decreased visual acuity 
• Dry eye syndrome 
-musculoskeletal: 
• Cervicalgias 
• Thoracic and lumbar spine pain 
• Shoulder pain 
• Carpal tunnel syndrome 
-psychosocial affectation: 
• Adaptive and integration issues 
• Depression 
-Venous thromboembolism 
-Shoulder tendonitis 
-Epicondylitis. 
 
The topic of this study is the reviewing of the pathology determined by prolonged 

computer use, a very diversified pathology associated in the present day with the use of visual 
display terminals and screens. I have chosen this subject in order to raise awareness of this topic 
among general practitioners, towards the necessity of beginning a new process of education for 
both parents and children in their practices in favour of a balanced use of visual display terminals 
only when the activity is necessary. 

The intensity of the symptoms, as it has been demonstrated through clinical studies, 
increases proportionally with the time of exposure. In conclusion, rational use over short periods 
of time would be a solution to this continuum generated by computers. 
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MANAGEMENTUL MEDICAL AL SINDROMULUI MARFAN - DE LA COPIL LA 
ADULT 
 

Antonescu Mădălina, rezident Genetică medicală, Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-
Arseni" şi medic specialist medicină fizică şi reabilitare medicală 

Elena Braha. medic primar genetică medicală şi specialist endocrinologie, Institutul 
Naţional Parhon Bucureşti 

 
Sindromul Marfan este o afecţiune genetică a ţesutului conjunctiv cu tablou clinic 

variabil şi afectare multisistemică. Diagnosticul şi diagnosticul diferenţial al Sindromului 
Marfan este dificil de realizat datorită manifestărilor fenotipice variabile şi datorită 
aspectului marfanoid care poate însoţi şi alte boli genetice. Teste genetice au arătat, în 
ultimii ani, că unii pacienţi care prezentau doar miopie sau doar afecţiune nereumatică a 
valvei mitrale au fost ulterior diagnosticaţi cu Sindrom Marfan. Complicaţiile cardiace sau 
alte manifestări ale bolii pot apare în cursul vieţii, astfel diagnosticul timpuriu şi prevenţia 
complicaţiilor devine foarte importantă în managementul pe termen lung al acestor pacienţi. 
Pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii acestor pacienţi este necesară comunicarea în echipa 
multidisciplinară, din care medicul de familie nu poate lipsi. Este important ca aceşti pacienţi 
să primească din copilărie tratament preventiv şi să fie consiliaţi să-şi adapteze stilul de viaţă, 
astfel încât să prevină eventualele complicaţii ce pot apare pe parcursul vieţii. 

 
 
 

MEDICAL MANAGEMENT OF MARFAN SYNDROME - FROM CHILD TO ADULT 
 
Marfan syndrome is a genetic condition of connective tissue with variable clinical 

picture and multisystemic damage. The diagnosis and differential diagnosis of Marfan 
Syndrome is difficult to achieve due to variable phenotypic manifestations and due to the 
marfanoid appearance that may accompany other genetic diseases. Genetic tests have 
shown in recent years that some patients with only myopia or only non-rheumatic mitral 
valve disease were later diagnosed with Marfan Syndrome. Cardiac complications or other 
manifestations of the disease can occur during life, so early diagnosis and prevention of 
complications becomes very important in the long-term management of these patients. In 
order to improve the quality of life of these patients, it is necessary to communicate in a 
multidisciplinary team, which the family doctor cannot miss. It is important that these 
patients receive preventive treatment from childhood and be advised to adapt their lifestyle 
so as to prevent any complications that may occur during life. 
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MANAGEMENTUL ULCERULUI DIABETIC 
 
Grigoraș Sabina, medic rezident MF 
 
  Diabetul zaharat, patologie cronică caracterizată prin valori crescute ale 

concentraţiei de glucoză în sânge, are o prevalenţă în România de aproximativ 6-7%, la 
persoane cu vârsta cuprinsă între 2-79 de ani. 

   La nivel mondial aproximativ 463 de milioane de persoane suferă de diabet. 
   Piciorul diabetic reprezintă una dintre cele mai grave complicaţii ale diabetului, fiind 

o problemă globală cu un înalt grad de mortalitate, morbiditate și mari pierderi 
socioeconomice. 

   Cercetările privind îngrijirea piciorului diabetic au arătat că până la 85% din 
amputaţiile extremităţilor inferioare sunt pot fi prevenite. Invaliditatea are un efect negativ 
asupra sănătăţii și asupra calităţii vieţii pacienţilor, astfel încât, îmi propun să vă prezint 
câteva dintre semnele incipiente ale ulcerului diabetic, modalităţi de diagnostic, tratament și 
nu în ultimul rând importanţa educaţiei pacientului. Regulile de igienă și îngrijire trebuie 
respectate cu stricteţe, iar diagnosticarea încă din faza incipientă a eventualelor leziuni și 
tratarea acestora reprezintă cheia succesului. În acest sens, o educaţie specifică și atentă a 
pacienţilor alături de o disponibilitate a serviciilor eficiente pentru persoanele cu diabet, este 
de mare importanţă și reprezintă primul pas spre vindecare. 

 
 
 

MANAGEMENT OF DIABETIC ULCER 
 
  Diabetes mellitus, a chronic pathology characterized by high values of blood 

glucose, has a prevalence in Romania of about 6-7%, in people aged 2-79 years. 
   Worldwide, approximately 463 million people suffer from diabetes. 
   Diabetic foot is one of the most serious complications of diabetes, being a global 

problem with a high degree of mortality, morbidity and high socioeconomic losses. 
   Research on diabetic foot care has shown that up to 85% of lower extremity 

amputations are preventable. Disability has a negative effect on the health and quality of life 
of patients, so I propose to present some of the early signs of diabetic ulcer, ways of 
diagnosis, treatment and last but not least the importance of patient education. Hygiene 
and care rules must be strictly observed, and diagnosis and treatment of any lesions from an 
early stage is the key to success. In this sense, a specific and careful education of patients 
along with an availability of effective services for people with diabetes, it is of great 
importance and is the first step towards healing. 



 

37 
 

 

SENSUL COERENŢEI ÎN CONTEXT PANDEMIC LA PACIENŢII CU AFECŢIUNI 
CRONICE 
 

Curis Cecilia 
Medic de familie; psihoterapeut 
Facultatea de Medicină și Farmacie;  Facultatea de Arte, UDJG, România | Șef lucrări  
 
Context: Pandemia a reprezentat o provocare pentru fiecare individ în ceea ce 

privește sănătatea psihologică. Acest aspect a fost mai evident la pacienţii cu afecţiuni 
cronice care anterior pandemiei prezentau un anumit nivel de dependenţă de sistemul 
sanitar, profund afectat în context pandemic. În consecinţă au apărut modificări ale 
percepţiei în legătură cu experienţa bolii, capacitatea de adaptare la situaţie și sănătatea 
psihologică la bolnavii cu afecţiuni cronice. 

Obiective: Identificarea efectelor negative ale pandemiei asupra bunăstării 
psihologice a pacienţilor cu boli cronice pentru limitarea intervenţiei acestor efecte asupra 
evoluţiei bolii și pentru găsirea metodelor optime de intervenţie.  

Material și metodă: Studiul desfășurat în perioada ianuarie 2021 - martie 2021 se 
încadrează în categoria studiilor de tip prospectiv, mixte. Am utilizat chestionarul SOC 
(Sense of Coherence Questionnaire) la care au răspuns on line 50 de pacienţi. Datele au fost 
prelucrate  statistic cu ajutorul programului software Microsoft Office. 

Rezultate: Pacienţii cu boală cronică cu niveluri mai crescute ale SOC au avut o 
bunăstare psihologică superioară.  

Concluzii: Dincolo de necesitatea izolării sociale care a modificat rutina în ceea ce 
privește gestionarea afecţiunilor cronice, această categorie de pacienţi a fost afectată 
profund la nivel emoţional de posibilitatea contactării virusului cu consecinţe quod ad vitam. 
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THE SENSE OF COHERENCE IN A PANDEMIC CONTEXT IN PATIENTS WITH 
CHRONIC DISEASES 

 
 
Background: The pandemic has been a challenge for every individual in terms of 

psychological health. This aspect was more evident in patients with chronic diseases that 
before the pandemic had a certain level of dependence on the health system, deeply 
affected in a pandemic context. Consequently, there were changes in perception about the 
experience of the disease, the ability to adapt to the situation and psychological health in 
patients with chronic diseases. 

Objectives: To identify the negative effects of the pandemic on the psychological 
well-being of patients with chronic diseases in order to limit the intervention of these effects 
on the evolution of the disease and to find the optimal methods of intervention. 

Material and method: The study conducted between  January and March 2021 falls 
into the category of prospective, mixed studies. We used the SOC (Sense of Coherence 
Questionnaire) who was  responded online by 50 patients. The data were statistically 
processed using Microsoft Office software. 

Results: Patients with chronic disease with higher levels of SOC had superior 
psychological well-being. 

Conclusions: Beyond the need for social isolation that has changed the routine in the 
management of chronic diseases, this category of patients has been emotionally affected by 
the possibility of contacting the virus with quod ad vitam consequences. 
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ABORDAREA NEOPLASMULUI DE COL UTERIN ÎN MEDICINA DE FAMILIE 
 

Corina Popa 
medic specialist medicină de familie, Pitești 
 
Introducere 
Pe plan mondial cancerul de col uterin ocupă locul doi  în cadrul tumorilor maligne la 

femei. Incidenţa şi mortalitatea cancerului de col uterin sunt crescute în România, similar cu 
ţările unde vaccinarea contra Human Papilloma Virus (HPV) şi screening-ul de cancer de col 
uterin nu sunt bine implementate.  

Scop și obiective  
Rata ridicată a mortalităţii cauzate de cancerul de col uterin  la nivel global poate fi 

redusă printr-o abordare cuprinzătoare care include programe organizate de vaccinare, 
programe eficiente de screening, diagnosticarea precoce și tratamentul leziunilor 
preneoplazice. 

Materiale și metode 
Am prezentat cancerul de col uterin în context global și în Romania, metodele prin 

care medicul de familie poate să intervină în prevenţie precum și nivelul de conștientizare a 
semnificaţiei infecţiei cu HPVla nivelul populaţiei din România. 

Rezultate și discuții 
România ocupă locul întâi în Europa la mortalitatea prin cancerul de col uterin,  

incidenţa fiind  de 3 ori mai mare decât media la nivelul Uniunii Europene iar mortalitatea de 
4 ori mai mare.În România 68% dintre romance nu au auzit de infectia HPV. Cancerul de col 
uterin poate fi prevenit prin vaccinare si testare periodica. Aplicate impreuna, vaccinarea 
impotriva virusului human papilloma si screening-ul reprezinta strategia optima de protectie 
impotriva  cancerului de col uterin. 

Concluzii 
Medicul de familie este o verigă importantă in echipa multidisciplinară de prevenţie și 

diagnostic precoce  prin implicarea activă a medicului de familie în prevenţia primară - pentru 
eficientizarea programului naţional de vaccinare anti-HPV și în prevenţia secundară realizând 
invitaţia persoanelor eligibile la screening și urmărirea femeilor cu rezultate anormale.  
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APPROACHING CERVICAL CANCER IN FAMILY MEDICINE 
 
Introduction 
Worldwide, cervical cancer ranks second place in malignant tumors in women. The 

incidence and mortality of cervical cancer are high in Romania, similar to countries where 
vaccination against Human Papilloma Virus (HPV) and cervical cancer screening are not well 
implemented. 

Purpose and objectives 
The high mortality rate caused by cervical cancer globally can be reduced by a 

comprehensive approach that includes organized vaccination programs, effective screening 
programs, early diagnosis and treatment of preneoplastic lesions. 

Materials and methods 
I have presented cervical cancer in a global context and in Romania , the methods by 

which the family doctor can intervene in prevention as well as the level of awareness of the 
significance of HPV infection in the Romanian population. 

Results and discussions 
Romania ranks first in Europe in mortality from cervical cancer, the incidence being 3 

times higher than the average in the European Union and mortality 4 times higher. In 
Romania 68% of Romanian women have not heard of HPV infection. Cervical cancer can be 
prevented by vaccination and periodic testing. Applied together, vaccination against the 
human papilloma virus and screening are the optimal strategy for protection against cervical 
cancer. 

Conclusions 
The family doctor is an important link in the multidisciplinary team of prevention and 

early diagnosis through the active involvement of the family doctor in primary prevention - 
to streamline the national HPV vaccination program and in secondary prevention by inviting 
eligible people to screening and following women with results abnormal. 
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INFLUENŢA PERIOADEI COVID ÎN PRACTICA MEDICINEI DE FAMILIE ȘI 
RISCURILE LA CARE ACEASTA ESTE EXPUSĂ ÎN PERIOADA POST-COVID 

 
 
Bulbuc Aurora Melania 
Medic primar medicina de familie 
Centrul de Diagnostic și Tratament Dr. Bulbuc Aurora 168 SRL 
 
 
Acest articol prezinta schimbările care au avut loc în practica medicinei de familie, 

valorile fundamentale ale relaţiilor dintre medicii de familie, pacienţi și comunitate în 
conformitate cu conceptul etico-social al medicinei. Sunt evidenţiate aspectele organizării 
activităţii și ale rolului medicilor de familie, impuse prin masurile de protecţie anti-COVID și 
pericolul digitalizãrii iresponsabile a medicinei în era post-COVID. 
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IMPACTUL PREGĂTIRII ONLINE LA STUDENŢII  PRE-ABSOLVIRE DIN 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL MEDICAL 
 

Curis Cecilia 
Medic de familie; psihoterapeut 
Facultatea de Medicină și Farmacie;  Facultatea de Arte, UDJG, România | Șef lucrări  
 
 
Context: Pandemia a produs modificări fundamentale în ceea ce privește procesul de 

pregătire la toate nivelurile de învăţământ. 
Obiective: Stabilirea percepţiei cu privire la pregătirea online la studenţii anului 

terminal din învăţământul medical.  
Material și metodă: Studiul realizat în perioada martie 2021 - aprilie 2021 se încadrează 

în categoria studiilor prospective. Am folosit un chestionar elaborat de autor la care 40 de 
studenţi au răspuns online. Chestionarul utilizat se referă la pregătirea medicală cu privire la 
etapele de studiu și prezentare ale unui caz clinic, utilizând realitatea virtuală. Datele au fost 
prelucrate statistic utilizând software-ul Microsoft Office. 

Rezultate: Studiul a relevat faptul că studenţii s-au adaptat învăţământului online, 
considerându-l salutar în context pandemic prin posibilitatea de a – și continua  pregătirea, 
dincolo de existenţa unor dificultăţi de ordin tehnic. În ceea ce privește comparaţia între 
învăţământul clasic, faţă - în - faţă și maniera online, studenţii au considerat că pregătirea 
online are dezavantaje cu referire la deprinderea unor abilităţi tehnice (examinarea clinică, 
utilizarea instrumentarului și aparaturii medicale) și în ceea ce privește competenţele sociale 
(relaţia terapeutică, anamneza). 

Concluzii: A reiesit necesitatea analizei riguroase a posibilităţilor și deficienţelor 
învăţământului medical online și îmbunătăţirea acestei modalităţi de pregătire ca variantă 
alternativă în viitor.  
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THE IMPACT OF E – LEARNING IN MEDICAL EDUCATION OF UNDER – 
GRADUATE STUDENTS 

 
 
Background: The pandemic has produced fundamental changes in the preparation 

process at all levels of education. 
Objectives:  To establish the perception regarding the online training of students in 

the final year of medical education. 
Material and method:  The study conducted between March 2021 - April 2021 falls into 

the category of prospective studies. We used a questionnaire developed by the author to 
which 40 students answered online. The questionnaire used refers to medical training 
regarding the study and presentation stages of a clinical case, using virtual reality. The data 
were statistically processed using Microsoft Office software. 

Results: The study revealed that students have adapted to online education, 
considering it a salutary in a pandemic context through the possibility to continue their 
training, beyond the existence of technical difficulties. Regarding the comparison between 
classical, face-to-face education and the online manner, students considered that online 
training has disadvantages in terms of learning technical skills (clinical examination, use of 
medical instruments and equipment) and in terms of social skills. (therapeutic relationship, 
anamnesis). 

Conclusions: The need to come out analyze the possibilities and shortcomings of 
online medical education and improve this training as an alternative in the future has 
emerged. 
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BOALA CRONICĂ DE RINICHI – PREVENŢIE, IMPLICAŢII ȘI ABORDARE 
 
Lavinia Brătescu1 
1 Centrul de Nefrologie și Dializă Diaverum Morarilor, București 

 
Introducere 
Boala cronică de rinichi (BCR) a fost recunoscută la nivel mondial ca o problemă 

serioasă de sănătate publică, fiind una dintre cele mai costisitoare boli pentru sistemul 
sanitar. BCR și-a dublat incidenţa în ultimele două decade, numărul pacienţilor cu BCR fiind 
dublu faţă de cel al pacienţilor diabetici. BCR rămâne adesea nerecunoscută până în stadii 
tardive ale bolii, 30% dintre pacienţi fiind referiţi târziu către serviciile de nefrologie. 
Un procent semnificativ de pacienţi (70%) este iniţiaţ în urgenţă în dializă. 

În multe ţări, incluzând România, nu există programe structurate adresate BCR. 
Metode și scop 
Existenţa unui program structurat de abordare interdisciplinară a BCR și a unui 

parteneriat în tratamentul pacienţilor cu BCR, oferă avantaje partenerilor implicaţi (pacienţi, 
echipa medicală, sistemul sanitar). 

Referirea precoce către nefrolog a pacientului cu afectare renală, ar reduce 
degradarea funcţiei renale, ar prelungi optim perioada pre-dialitică, iar atunci când pacientul 
începe terapia de supleere renală (dializa), acesta este pregătit și echilibrat, având mai 
puţine comorbidităţi. 

Echipa medicală care îngrijește pacientul cu BCR (medicul de familie, nefrologul, 
cardiologul, diabetologul) ar putea agrea o schemă comună de tratament și ar avea pacienţi 
mai “sănătoși” și cu o adresabilitate crescută la serviciile medicale. 

Sistemul sanitar ar cheltui mai puţine resurse prin mutarea ponderii îngrijirii în 
ambulatoriu și prin întârzierea intrării acestor pacienţi în programul de dializă. 

Concluzii 
Existenţa unui Program structurat de prevenţie și abordare a BCR generează pacienţi 

“mai sănătoși”, o colaborare medicală interdisciplinară în tratamentul acestor pacienţi și 
consum mai mic de resurse pentru sistemul sanitar. 
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CHRONIC KIDNEY DISEASE – PPREVENTION, IMPICATIONS AND APPROACH 

Background 
Chronic kidney disease (CKD) has been recognized worldwide as a serious public 

health problem, being one of the most costly diseases for the health system. CKD has 
doubled its incidence in the last two decades, the number of patients with CKD being double 
that of  diabetic patients. 

CKD often remain unrecognized until late stages of the disease, with 30% of patients 
being referred late to nephrology services.  

A significant percentage of patients (70%) is urgently initiated in dialysis. 
In many countries, including Romania, there are no structured programs addressed 

to CKD.  
Method and purpose 
The existence of a structured program of interdisciplinary approach to CKD and a 

partnership in a treatment of patients with CKD, offers advantages of the partners involved 
(patients, medical team, health system). 

Early referral to the nephrologist of the patient whit renal impairment would reduce 
the deterioration of renal function, optimal prolong the pre-dialysis period, and when the 
patient begins renal replacement therapy (dialysis), he is prepared and balanced, having 
fewer comorbidities.  

The medical team that cares for the patients with CKD (family doctor, nephrologist, 
cardiologist, diabetologist) could agree on a common treatment scheme and would have 
patients who are “healthier” and with an increased addressability to medical services.  

The health system would spend less resource by shifting the share of outpatient care 
and delaying the entry of these patients into the dialysis program.  

Conclusions 
The existence of a structured Program for the prevention and approach of CKD 

generates “healthier” patients, an interdisciplinary medical collaboration in the treatment of 
these patients and lower consumption of resources for the health system.  
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