TEHNICA ENDOSCOPICĂ TRANSNAZALĂ DE ÎNCHIDERE A PERFORAŢIEI
SEPTALE
Dr. Cristian Dragoş Ştefănescu, Dr. Sorin Cristian Hariga, Dr. Bogdan Marinescu
Rezumat
În acest studiu este descrisă tehnica chirurgicală endoscopică intranazală de închidere a perforaţiei
nazale. Sunt prezentate rezultatele obţinute în perioada ianuarie 2010 - iunie 2014. Nu au existat
complicaţii semnificative. Tehnica utilizată a avut o rată înaltă de succes şi este relativ uşor de
realizat.
Cuvinte cheie: tehnici chirurgicale endoscopice, chirurgie nazală, simptome postoperatorii
LAMBOUL MUSCULAR TEMPORAL ÎN RECONSTRUCŢIA DEFECTELOR
MEDIOFACIALE REZULTATE ÎN URMA REZECŢIILOR DE TIP ONCOLOGIC
Asist. Univ. Dr. Bogdan Marinescu, Asist. Univ. Dr. Emanuel Albu, Dr. Cristian Dragoş Ştefănescu
Rezumat
Reconstrucţia defectelor tisulare de la nivel facial, a constituit dintotdeauna o provocare
pentru chirurgul plastician. Există o varietate largă de procedee chirurgicale ce se adresează
reconstrucţiei din această zonă, fiecare dintre acestea prezentând avantaje, dar şi neajunsuri, în ceea
ce priveşte utilizarea lor. Lamboul muscular temporal reprezintă unul dintre cele mai versatile
lambouri musculare ce poate fi utilizat în reconstrucţia defectelor mediofaciale. Acesta, beneficiază
de o vascularizaţie abundentă, se află în imediata vecinătate a câmpului operator şi poate oferi o
bună opţiune pentru acoperirea defectelor anfractuoase, rezultate după rezecţiile lărgite,
tridimensionale. Am utilizat acest lambou în reconstrucţia defectelor de părţi moi, rezultate în urma
intervenţiilor chirurgicale de tip oncologic la 8 pacienţi, ce prezentau formaţiuni tumorale invazive
la nivel mediofacial. în toate aceste cazuri, s-a practicat rezecţia lărgită a maselor tumorale cu
respectarea marginilor de siguranţa oncologică (confirmate anatomopatologic extemporaneu şi la
distanţă), urmată de reconstrucţia imediată a defectelor postexcizionale cu lambou muscular
temporal transpozat. Lamboul a fost acoperit în aceeaşi etapă chirurgicală cu grefe de piele liberă
despicată. Lamboul muscular temporal, poate oferi o alternativă viabilă pentru reconstrucţia
imediată a defectelor de parţi moi postexcizionale din regiunea mediofacială, înainte de a lua în
consideraţie metode reconstructive mai invazive.
Cuvinte cheie: Lambou muscular temporal, lambouri regionale, chirurgie reconstructivă, studiu
anatomic.
MANAGEMENT-UL LIMFOMULUI MALIGN CU LOCALIZARE NAZOSINUSALĂ
Dr. Răzvan Hainăroşie, Dr. Viorel Zainea, Dr. Irina Ioniţă, Dr. Cătălina Pietroşanu,
Dr. Cristian Dragoş Ştefănescu
Rezumat
Limfomul malign primar cu localizare la nivelul sinusurilor paranazale reprezintă o afecţiune rară,
întâlnită în aproximativ 8% din cazurile de afecţiuni maligne cu localizare paranazală. Sinusul
maxilar este cel mai frecvent implicat. Datorită rarităţii bolii, limfomul de sinus maxilar a fost
descris în literatură în asociere cu limfoame cu localizare adiacentă, cum ar fi cavitatea nazală sau
orbita.
În cadrul acestui articol vom descrie strategia utilizată în management-ul limfomului primar
malign, cu descrierea tratamentului chirurgical şi hematologic.
Cuvinte cheie: limfom nazosinusal non-Hodgkin, neoplasm sinus maxilar

AGENŢII ANTI-TNF-Α ÎN DERMATOLOGIE: UTILIZĂRI OFF-LABEL CU
EXEMPLIFICAREA A 2 CAZURI CLINICE DE HIDRADENITĂ SUPURATIVĂ
Dr. Mihaela Georgescu, Dr. Marcela Poenaru, Dr. Ionel Ţoropoc, Dr. Mihai Alexandru Badea,
Prof. Dr. Justin-Dumitru Diaconu
Rezumat
Agenţii anti-TNF-α sunt aprobaţi pentru tratamentul psoriazisului vulgar. Însă, s-a raportat folosirea
lor pentru managementul altor boli, cum ar fi hidradenita supurativă (HS). Prezentăm 2 cazuri
clinice de hidradenită supurativă la pacienţi cu psoriazis vulgar care au avut o evoluţie favorabilă
sub tratament biologic.
Cuvinte cheie: Agenţi anti-TNF-α, hidradenita supurativă, utilizări off-label
HEMANGIOM HEPATIC: ECOGRAFIE CONVENŢIONALĂ VS ECOGRAFIE CU
SUBSTANŢĂ DE CONTRAST VS TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ CU
SUBSTANŢĂ DE CONTRAST - CAZ CLINIC
Dr. Nicoleta Băjenaru, Dr. Mihaela Iordache, Dr. Vasile Balaban, Dr. Florin Săvulescu,
Dr. Traian Pătraşcu
Rezumat
Hemangiomul hepatic este o formaţiune tumorală benignă localizată la nivelul ficatului şi care este
formată din cavităţi pline cu sânge, sângele provenind din artera hepatică, cavităţile fiind tapetate de
celule epiteliale. Dimensiunea acestuia variază cel mai adesea de la câţiva milimetri până la 3 cm,
dar există şi HAH gigantice.
Majoritatea persoanelor cu hemangiom hepatic nu prezintă simptomatologie, iar atunci când aceasta
există este nespecifică. De obicei HAH tipice nu cresc în dimensiuni şi nu vor determina
simptomatologie.
În consecinţă nu necesita tratament, ci doar supraveghere. Doar în cazul HAH gigantice mai mari de
10 cm care determină complicaţii este indicat un tratament chirurgical (1).
Cazul clinic prezentat este un exemplu de HAH monitorizat pe termen lung (pe o perioadă mai
mare de 10 ani) la o pacientă de sex feminin, în vârstă de 55 ani, din mediul rural, fumătoare,
multipară, cu multiple antecedente personale patologice (APP- colecistectomizată deschis), cu
simptomatologie generală nespecifică, prin compararea rezultatelor imagistice oferite de
ultrasonografie convenţională (US), ultrasonografie cu substanţă de contrast (CEUS), computer
tomograf cu substanţă de contrast (CT) şi demonstrează superioritatea CEUS vs US şi mai buna
accesibilitate a CEUS vs CT.
Cuvinte cheie: hemangiom hepatic (HAH), ultrasonografie convenţională (US), ultrasonografie cu
substanţă de contrast (CEUS), SonoVue®, computer tomograf cu agent de contrast (CT).
UTILITATEA METODOLOGICĂ A DATELOR CALITATIVE OBŢINUTE ÎN URMA
EVALUĂRILOR PROIECTIVE ALE PERSONALITĂŢII ÎN CADRUL EXAMENULUI DE
SELECŢIE PENTRU PROFESIA DE PILOT - SINTEZĂ Psih. Doina Trandafir, psih. Dr. Violeta Ionescu
Rezumat
În cadrul laboratorului de psihologie al I.N.M.A.S., structura de personalitate este investigată
utilizând teste tip întrebare-răspuns la alegere şi teste proiective, ce permit subiectului o mai mare
libertate de răspuns. Obiectivul lucrării de faţă este abordarea descriptivă a tipurilor de răspunsuri
obţinute cu această probă şi analiza gradului de corespondenţă între acestea şi rezultatele obţinute
cu ajutorul chestionarelor de personalitate. Au fost analizate 3680 de fraze (142 de subiecţi) iar
categoriile obţinute au fost corelate cu rezultatele din chestionare de personalitate cu răspuns la
alegere, obţinându-se asocieri semnificative între aceste două categorii de date.
Cuvinte-cheie: evaluarea personalităţii, completare de fraze, test proiectiv, selecţie psihologică.

