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Rezumat 

În România 40% din populaţia adultă are o boală cardiovasculară, iar un sfert asociază şi 
depresie. Asocierea nu este întâmplătoare, întrucât depresia reprezintă un factor de risc 
independent pentru boala cardiovasculară. 
Depresia este al treilea factor de risc ca frecvenţă pentru infarctul miocardic, depăşind 
hipertensiunea arterială, diabetul zaharat şi obezitatea abdominală. Mulţi pacienţi depresivi şi cu 
patologie cardiovasculară renunţă la tratamentul antidepresiv după şase luni din cauza efectelor 
adverse sau a lipsei de eficacitate. Multe dintre aceste interacţiuni medicamentoase se produc 
la nivelul citocromului P450. 
 
Cuvinte cheie: depresie, boli cardiovasculare, factori de risc, citocrom P450 

 

RECONSTRUCŢIA MANDIBULARĂ CU LAMBOU COMPOZIT OSOS ŞI 
MUSCULAR 
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Rezumat 

În lucrarea de faţă ne propunem evaluarea fiabilităţii reconstrucţiei mandibulare şi de 
planşeu bucal, folosind un lambou compozit osos şi muscular prelevat de la nivel toracic. Vom 
prezenta un caz de carcinom de planşeu bucal cu extensie la nivel mandibular, care a necesitat 
rezecţie mentonieră urmată de reconstrucţie mandibulară. S-a folosit lambou compozit prelevat 
de la nivelul muşchiului pectoral mare stâng şi coasta stângă V, viabil. Pentru realizarea acestui 

tip de reconstrucţie este esenţială prezervarea pediculului vasculo-nervos al lamboului. Lamboul 
compozit pediculat, osos şi muscular, prelevat de la nivelul pectoralului mare şi coastei numărul 
V, este relativ simplu de efectuat tehnic, se recoltează în timp scurt, are mobilitate şi capacitate 
de rotaţie mare, elemente ce permit reconstrucţia compozită a defectelor segmentare de 
mandibulă, secundare ablaţiei tumorale. 
 
Cuvinte cheie: reconstrucţie, mandibulă, lambou compozit. 

 

UTILIZAREA LAMBOULUI PECTORAL MARE ÎN RECONSTRUCŢIILE 
POSTABLATIVE CERVICOFACIALE 
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Rezumat 
Din cauza incidenţei crescute a patologiei tumorale maligne cervico-faciale şi a prezentării 
pacienţilor într-un stadiu local avansat, necesitatea cunoaşterii tehnicilor chirurgicale în 
realizarea lambourilor este utilă pentru tratamentul adecvat al patologiei tumorale maligne în 
stadii avansate. 
 
Cuvinte cheie: lambou pectoral mare, chirurgie reconstructivă, patologie tumorală malignă. 

 

CARCINOM SUPRAGLOTIC (VENTRICULUL MORGAGNI). CAZ CLINIC 
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Rezumat 

Carcinomul ventriculului Morgagni are o incidenţă de 4-6% din totalul cancerelor laringiene. 
Zona este reprezentată de locul de trecere între epiteliul cilindric ciliat supraglotic şi cel 
pavimentos glotic. Este singura formă de cancer care invadează toate cele 3 etaje laringiene 
(supraglotic, glotic şi subglotic). 
 
Cuvinte cheie: carcinom epidermoid spinocelular, tratament chirurgical, examen 
histopatologic. 
 

PARAGANGLIOMUL EXTRA-ADRENAL CERVICAL. CAZ CLINIC 
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Rezumat 

Paragangliomul este un neoplasm neuroendocrin cu originea în celulele din creasta neurală. 
Paragangliomul vagal este cel mai rar dintre paragangliomele cu localizare în sfera capului şi 
gâtului. Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 69 de ani cu antecedente neoplazice ce se 
prezintă în clinica noastră cu disfagie moderată şi apariţia unei formaţiuni tumorale 
laterocervicale 
drepte profunde. Se realizează cervicotomie cu ablaţia formaţiunii tumorale şi control 
endoscopic 
pentru identificarea nervului vag la nivelul bazei craniului. Examenul histopatologic şi 
imunohistochimic stabilesc diagnosticul de paragangliom vagal. 
Cuvinte cheie: paragangliom vagal, chirurgie, imunohistochimie. 

 

TRAUMATISME CERVICALE PRIN AGRESIUNE ANIMALĂ 
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Rezumat 

Există mai multe abordări în tratamentul traumatismelor regiunii cervicale prin agresiune 
animală. 
Opţiunile tratamentului depind de specia animalului ce a produs agresiunea, de natura 
defectului şi nu în ultimul rând de experienţa chirurgului. Leziunile de la nivelul capului şi gâtului 
sunt associate cu un risc crescut de mortalitate cu perturbări funcţionale semnificative, de la 
laceraţie, la pierderea unui organ vital. 
 
Cuvinte cheie: traumatism cervical, reconstrucţie, agresiune animal 
 
 

ADAPTAREA LA STAREA DE BOALĂ – CAZ PARTICULAR COPII 
SPITALIZAŢI 
 
Conf.univ.dr. Roxana Maier1, Dr. DragoşVlad2 
Rezumat 

Studiul de faţă porneşte de la asumpţia că starea de boală, prin schimbările aduse este 
înregistrată ca un stresor şi că optimismul are rol de susţinere a efortului de refacere a stării de 
sănătate. Facilitarea acestui demers este realizată de interpretarea realităţii, iar pentru copii 
această interpretare este mediată de părinţi. Astfel se subliniază şi rolul părinţilor în relaţia 
sănătate recuperarea sănătăţii. Oricărui copil internat îi poate fi facilitat demersul evolutiv înspre 
recuperare de prezenţa părinţilor alături de echipa medic - asistent. 
Cuvinte cheie: boală, copii spitalizaţi, părinţi, optimism. 

 
 

ADAPTAREA PROFESIONALĂ – DOMENIU DE INTERES ÎN 
EVALUAREA PSIHOLOGICĂ DIN MEDIUL AERONAUTIC – 
PSIHOLOGIA ÎN CONTEXTUL CĂLĂTORIEI 
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Rezumat 
Conceptul de sănătate mintală are un loc bine definit în cadrul medicinei aeronautice şi a celei 
de călătorie. Astfel, persoanele angajate în sectorul serviciilor de transport aeronautic (în 
special echipajele de zbor) sunt evaluate şi din această perspectivă. Sănătate mintală este un 
subiect de interes pentru psihiatrii şi psihologii implicaţi în evaluarea personalului din aviaţie. 
Diferenţa majoră între ele este exprimată în termeni de normalitate pentru psihiatrie şi aptitudini 
individuale pentru psihologie aeronautică. 
 
Obiectiv: discutarea conceptului de adaptare profesională ca un concept-cheie în psihologia 

aeronautică în contextul medicinei de călătorie. Evaluarea psihologică pentru profesiile 
aeronautice este una dintre cele mai importante componente a ceea ce noi numim „sănătate 
ocupaţională”. Din acest punct de vedere, adaptarea profesională a oamenilor este un element 
central de interes pentru psihologii din aviaţie. Adaptarea profesională este un proces dinamic, 
care începe cu primele etape ale unei cariere (formare profesională) şi continuă de-a lungul 



întregii cariere. Evaluarea psihologică a adaptării este legată de contextul examinărilor periodice 
ale personalului de aviaţie şi are ca scop să stabilească nivelul de adaptare curentă la un mediu 
profesional specific (sau potrivire între om şi mediul său de muncă), în scopul de a oferi o bună 
predicţie de adaptare profesională pentru cel puţin următoarea perioadă de activitate (de obicei 
anul următor). 
 
Cuvinte cheie: adaptare profesională, aeronautică militară de personal, instrument de lucru de 

evaluare psihologică. 


