
Experienţe clinice în patologia respiratorie
Autor: Prof. asoc. dr. Cristian DIDILESCU | 22 Mai 2013

 Sub egida Societăţii Române de Pneumologie (SRP) – Secţiunea de tuberculoză, în
organizarea Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu“ din Runcu şi cu
sprijinul Consiliului Judeţean Gorj, s-au desfăşurat, în perioada 25–27 aprilie 2013, la Tg.
Jiu, lucrările conferinţei naţionale interdisciplinare, cu participare internaţională,
Patologia respiratorie în practica medicală curentă, ediţia a patra. Conferinţa a
înregistrat 250 de participanţi, provenind din şase centre universitare, din numeroase
unităţi de specialitate din ţară, dar au venit şi oaspeţi de marcă din Federaţia Rusă,
Ucraina şi Republica Moldova.

 Programul a debutat cu comunicări din domeniul patologiei toracice, într-o sesiune
moderată de prof. dr. Constantin Marica, preşedintele comitetului ştiinţific al conferinţei
şi vicepreşedinte al SRP, şi conf. dr. Paraschiva Postolache. Am reţinut subiecte precum:
proteinoza alveolară (dr. Radu Stoica – Bucureşti); reabilitarea pulmonară (conf. dr.
Paraschiva Postolache – Iaşi); pneumopatiile interstiţiale difuze (dr. Irina Strâmbu –
Bucureşti); abordul secvenţial chirurgical al TB-MDR (prof. dr. Ioan Cordoş, dr. Ciprian
Bolca – Bucureşti); „şcoala spatelui“ şi implicaţii la nivel respirator (dr. ktr. Tiberiu
Tătaru, dr. Daniela Ene – Runcu); fenotipuri clinice în bronşiectazii (dr. Mihaela
Tănăsescu – Bucureşti); BPOC (dr. Ramona Nedelcu – Bucureşti). Interesante pentru
auditoriu au fost şi prezentările de cazuri onco-pneumologice – coriocarcinom cu
metastaze pulmonare (dr. Mădălina Burecu) şi metastaze pulmonare de carcinom
embrionar testicular (dr. Mihaela Mitrea).

 Ziua a doua a conferinţei a fost rezervată comunicărilor având ca temă tuberculoza,
„uvertura“ aparţinând profesorului C. Marica, cu un convingător parcurs al evoluţiei
endemiei TB din ţara noastră, cu un optimism bine temperat, chiar dacă incidenţa globală
a ajuns de la 142,2%ooo, în 2002, la 79,2%ooo, în 2012. Noile posibilităţi în diagnosticul
rapid al tuberculozei multirezistente au fost „oferta“ unuia din liderii controlului infecţiei
şi al MDR-TB din Republica Moldova, dr. Valeriu Crudu. Prof. dr. Viktor Botnaru
(Chişinău) a prezentat un tablou complet al evoluţiei endemiei TB din ţara vecină şi al
problemelor deosebite pe care le creează creşterea MDR-TB (26,4% printre cazurile noi).
În
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argumentarea importanţei cunoaşterii noilor tehnici de diagnostic molecular în
tuberculoză şi introducerii lor în practica unora din laboratoarele din ţara noastră a
„pledat“ convingător şefa Laboratorului naţional de referinţă din Institutul de
Pneumologie „Marius Nasta“ Bucureşti. Interesantele şi mai puţin cunoscutele valenţe ale
vitaminei D în terapia TB (caracter imunomodulator, în primul rând) au fost oferite de
comunicarea dr. Adriana Socaci, coordonator al Dispensarului TB Timişoara. Experienţa
administrării intravenoase a chimioterapicelor antituberculoase (în principal rifampicina
şi izoniazida) în faza intensivă la cazurile primo-depistate au constituit comunicări ale
prof. dr. Rostislav A. Mitrofanov (Novosibirsk) şi prof. dr. Alexei Denysov (Kiev). Pe
urma tradiţiilor celor mai bune, dr. Spiridon Dumitrescu, directorul Spitalului de
Pneumoftiziologie Călăraşi, a împărtăşit din experienţa primului centru comunitar DOT
din România. Mai multe lucrări din cadrul sesiunii au urmărit abordarea unor detalii şi
particularităţi ale epidemiologiei tuberculozei din ţara noastră: mortalitatea prin TB,
tuberculoza la copii (prof. asoc. dr. Cristian Didilescu); infecţia tuberculoasă latentă şi
infecţia HIV (dr. Adriana Socaci); meningoencefalita tuberculoasă la copii (dr. Gheorghe
Murgoci). O suită de lucrări a evidenţiat preocupările privind latura clinică a domeniului
tuberculozei: „Dificultăţi de diagnostic şi conduită terapeutică în asocierea concomitentă
TB pulmonar – neoplasm laringian“ şi „Forme clinice de tuberculoză la pacienţii cu boli
reumatismale inflamatorii trataţi cu blocanţii factorului de necroză tumorală alfa“ (dr.
Emilia Tabacu); „Recuperarea respiratorie – un nou instrument în abordarea complexă a
tratamentului la pacienţii cu tuberculoză pulmonară“ (dr. Beatrice Mahler). Cota
profesională ridicată a gazdelor a fost relevată şi prin comunicarea doctorului Cristian
Negrea, „Rolul endoscopiei bronşice în diagnosticul patologiei respiratorii“.

 Ultima zi a conferinţei s-a bucurat de
audierea unor valoroase comunicări susţinute
de prof. dr. Florin Mihălţan, preşedintele
interimar al SRP („Tusea cronică – blestemul
pneumologului“), prof. asoc. dr. Ruxandra
Ulmeanu („Consecinţele stresului profesional
al medicilor“) şi dr. Oana Deleanu („Un
diagnostic diferenţial dificil – sindromul de
obezitate hipoventilaţie“). Cadrele medii,
prezenţe active nelipsite în programul acestei
bine statornicite reuniuni, s-au evidenţiat prin
lucrările „Bune practici medico-legale în
asistenţa medicală generală“ (asist. med. lic.
drd. Natalia Adriana Gheorghiu, de la Spitalul
„Tudor Vladimirescu“) şi „Hamartomul
pulmonar“ (asist. med. lic. Nicoleta Constantin,
de la Institutul de Pneumologie „Marius
Nasta“).

 Nu trebuie omis faptul că nivelul ştiinţific remarcabil al întregii reuniuni a fost pregătit
şi asigurat pe întregul parcurs de prof. dr. Constantin Marica (UMF „Carol Davila“
Bucureşti) şi conf. dr. Marian Olaru (Universitatea „Constantin Brâncuşi“ Tg. Jiu),
iniţiatorul primei ediţii a evenimentului. Un alt succes al conferinţei a fost şi lansarea



volumului „Tuberculoza, de la diagnostic la tratament“ (autori Gheorghe Nini, Adriana
Socaci şi Constantin Marica – coordonator).
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