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Dr. Nisipaşu Ioana Cristina
Psoriazisul este o boală cronică, multifactorială, cu o patogenie complexă. Severitatea
bolii este dată de extinderea în raport cu suprafaţa corpului, precum şi de gradul de afectare a
calităţii vieţii. Prezenţa acestei boli la personalul aeronautic implică anumite limitări atât din
punctul de vedere al interferenţei cu activitatea de zbor, cât şi al necesităţii unui tratament
compatibil cu zborul.

ASPECTE ETICE, LEGALE ŞI MORALE ALE PRACTICII MEDICALE ÎN
PSIHIATRIE, ÎN MEDIUL AERONAUTIC
Dr. Roxana Mazilu
Lucrarea prezintă unele aspecte legale cu privire la drepturile pacientului psihic, în
corelaţie cu actele medicale din domeniul psihiatric. Secretul profesional este un drept legal
statuat pentru pacienţi, iar pentru personalul medical este o obligaţie etică şi în acelaşi timp,
legală. Cadrul legal al secretului profesional este reprezentat de numeroase articole de lege:
Codul Penal, Legea nr. 95/2005, Codul de Deontologie Medicală, Legea Drepturilor
Pacientului, Legea Drepturilor Pacientului Psihic.

BORELIOZA LYME: UN REVIEW DESPRE TRANSMITERE, PREVENŢIE ŞI
TRATAMENT
Dr. Petre Roxana, Dr. Dumitru Cristian Gabriel
Boala Lyme este o boală care presupune un diagnostic care deseori poate fi o provocare
chiar pentru clinicienii bine informaţi, fiind o problemă serioasă de sănătate publică atât în
Europa, cât şi în Statele Unite. Borelioza Lyme are o incidenţă crescută în multe părţi ale lumii
şi este în momentul actual cea mai comună boală transmisă vectorial din Europa şi Statele Unite.
Vectorul bolii este căpuşa din genul Ixodes. Borelioza Lyme este o afecţiune cu determinări
multisistemice putând implica mai multe organe incluzând inima, articulaţiile, sistemul nervos
central, creierul şi se poate prezenta sub forma a numeroase simptome precum: fatigabilitate
extremă, simptome flu-like, artrită, neuropatie periferică şi disfuncţie cognitivă. Se manifestă
prin semne şi simptome precoce şi tardive. Tratamentul trebuie făcut numai dacă diagnosticul
de laborator ne indică pozitivitate (EIA şi Western blot) şi se corelează cu simptomatologia
folosindu-se antibioticul adecvat.

VITAMINA D: PIATRA DE TEMELIE A TRATAMENTULUI OSTEOPOROZEI
Dr. Remus Glogojeanu
Osteoporoza şi în general afectările sistemului osteo-articular au înregistrat o
exacerbare deosebită în ultima perioadă din cauza modificărilor dramatice apărute în ceea ce
priveşte alimentaţia, stilul de viaţă, condiţiile de muncă, dar şi din cauza fenomenului de

„îmbătrânire” a populaţiei prin creşterea speranţei de viaţă. De aici a apărut necesitatea studierii
agenţilor cauzali ai acestor afecţiuni, a mecanismelor lor de producere, a modului de evoluţie
şi mai ales a posibilităţilor de tratare şi prevenţie. Studii recente au demonstrat importanţa unui
aport adecvat de vitamina D, alături de celelalte metode terapeutice, ceea ce a sugerat că aceasta
era „marele absent” din schema de tratament a persoanelor afectate de osteoporoză.

INVENTARUL ADAPTĂRII PROFESIONALE
PENTRU PARAŞUTIŞTII
MILITARI1 Conf.univ.psih.Marian Popa, Psih.Doina Trandafir, Psih.Violeta Ionescu,
Psih.Vasile Gherghina, Psih.Carmen Anastasof

Obiectiv. Inventarul Adaptării Profesionale (IAP) este un instrument de lucru pe care
ne-am propus sa-l construim în scopul evaluărilor periodice ale personalului aeronautic. El se
înscrie în paradigma de evaluare bazată pe adaptarea profesională, aplicabilă în contextul
evaluărilor psihologice care au loc pe toată durata activităţii profesionale. Aceasta are ca
obiectiv recoltarea informaţiilor cu privire la gradul de adaptare curentă la mediul profesional
aeronautic, care pot servi drept predictori pentru performanţa profesională viitoare. În articolul
de faţă prezentăm datele rezultate în urma aplicării IAP la paraşutişti. Metodă. Versiunea
instrumentului a fost aplicată în format creion-hârtie, individual, cu ocazia evaluării psihologice
anuale.Participanţi. Eşantionul, de 188 de paraşutişti (97.4% bărbaţi), cu vârsta cuprinsă între
19-53 ani (cu media de 37.8 ani). Rezultate şi concluzii. Rezultatele vizează caracteristici
psihometrice ale instrumentului (validitatea internă şi externă).

