β-LACTAMAZELE CU SPECTRU EXTINS – ACTUALITĂŢI CLINICE
Dr. Simona Berar

Articolul urmăreşte numeroase probleme stringente apărute în terapia cu antibiotice, iar
una dintre acestea este prezenţa β-lactamazelor cu spectru extins (ESBL). Se prezintă ESBL ca
definiţie, metode recomandate de detecţie, control al infecţiilor cu organisme producătoare de
ESBL, probleme legate de evoluţie şi tratament, cu accent pe implicaţiile în laboratoarele de
microbiologie clinică.
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Programele de intervenţie în domeniul psihologiei sănătăţii contribuie la: promovarea şi
menţinerea sănătăţii, identificarea factorilor psihologici cu rol în etiologia bolilor, prevenţia şi
tratarea bolilor şi disfuncţiilor şi la ameliorarea sistemului de îngrijire medicală şi a politicilor
sanitare. Studiul propune o modalitate de realizare eficientă a acestor programe şi în cadrul
programelor de voluntariat. Participanţii la implementarea programelor sunt în număr de 60,
toţi studenţi la psihologie în doi ani diferiţi de studiu, iar participanţii la studiu sunt pacienţi
aflaţi în spital, în diferite secţii şi elevii de liceu din mai multe şcoli. Rezultatele pozitive ale
studiului confirmă utilitatea programelor ce vizează sănătatea şi evidenţiază interacţiunile
dintre convingerile de viaţă, modalităţile de adaptare la schimbarea stării de sănătate,
îmbunătăţirea comportamentelor sanogene ale participanţilor la programe.
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Războiul este o confruntare violentă caracterizată printr-un dinamism fără precedent al
acţiunilor umane care solicită la maximum forţa fizică şi psihică a combatanţilor. Faţă de orice
zbor din timp de pace, oricât de dificil ar fi, zborul de luptă aduce pe primul plan confruntarea
directă cu inamicul şi, implicit, emoţia pericolului iminent. Victoria în lupta aeriană este
condiţionată de o serie de factori a căror natură este extrem de diferită, cum ar fi: factori
psihologici, tehnici şi tactici.
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Studiul a fost realizat pentru evidenţierea rolului autenticităţii autopercepute la locul de
muncă şi impactul pe care aceasta îl poate avea în performanţa în muncă. Participanţii au fost
angajaţi în servicii publice, în număr de 33 cu vârste cuprinse între 19-40 de ani. Justificarea
studiului este legată de managementul emoţiilor ce a devenit o parte a regulilor şi normelor
organizaţionale, deoarece decidenţii organizaţionali şi angajaţii consideră c ă exprimarea şi
suprimarea anumitor emoţii ajută la eficientizarea relaţiilor cu clienţii şi, deci, la performanţa
în muncă.
DIMENSIUNI ALE DISFUNCŢIILOR APĂRUTE ÎN CUPLURILE CARE TEMPORAR NU
POT AVEA COPII
Conf.univ.dr. Roxana Maier, Dr. Dragoş Vlad
Conceptul pe care îl are ca punct de plecare studiul de faţă este managementul unei situaţii
dificile de cuplu şi anume aceea a imposibilităţii temporare de a avea copii. Cei doi parteneri
trăiesc aceasta în mod diferit şi de multe ori nu reuşesc să se regăsească în relaţie în aşa fel încât
să continue lupta împreună până la găsirea unei soluţii a problemei lor. Studiul propune o
intervenţie la nivelul cuplurilor cu această problematică şi posibile soluţii ale dinamicii
relaţionale care să îi aducă pe cei doi parteneri în a găsi calea unul spre celalalt dar şi spre relaţia
lor. Astfel, considerând că fiecare persoană apelează la factori diferiţi de sanogeneză şi în alt
mod şi are propriile modalităţi de coping alese, studiul de faţă doreşte să evidenţieze importanţa
unei intervenţii în găsirea acestora. Cunoaşterea propriilor resurse în lupta cu dificultăţile dă
posibilitatea fiecăruia de a se adapta eficient la acesta.

