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SESIUNE 1: TULBURAREA DE SOMN ȘI ACTIVITATEA PROFESIONALĂ 

 

1. SINDROMUL DE APNEE ÎN SOMN - ALGORITM DE  DIAGNOSTIC 

Ioana Munteanu1,2 

1. Universitatea Titu Maiorescu 

2. Institutul Național de Pneumologie “Marius Nasta” 

 

Tulburările respiratorii în timpul somnului, au o prevalență crescută și devin importante  prin 
consecințele lor negative (medicale si sociale). Sindromul de apnee în somn (SAS) este definit prin 
existența a cel putin 10 apnei (pauze respiratorii secundare lipsei fluxului aerian la nivelul nasului si 
gurii, cu durata de cel puțin 10 secunde) per oră de somn. SAS afecteaza 4% din bărbații de vârsta 
medie, 2% din femei (în special dupa menopauza), 1% din copii. 

Factorii de risc pentru apariția bolii sunt reprezentati de sexul masculin, obezitate, factori hormonali 
(menopauza), structura anatomică a feței (barbia mică), genetici (risc mai mare la rudele de gradul I). 
Pacientii cu suspicune de SAS sunt în general obezi și se plâng de somnolență și dureri de cap 
matinale ca o consecință a unui somn insuficient. De obicei partenerii de pat se plang de sforăit și 
observa opririle în respirație. 

Cele mai importante consecințe ale tulburărilor de respirație din timpul somnului sunt asupra 
sistemului cardiovascular și endocrin (hipertensiune arterială, tulburări de ritm, boală arterială 
coronariană, accident vascular cerebral, diabet zaharat și sindrom metabolic). 

Diagnosticul de SAS se stabilieste pe criterii clinice si paraclinice de către un medic specialist in 
somnologie, confirmarea diagnosticului necesitând o înregistrare nocturna în spital sau ambulator 
(poligrafie sau polisomnografie). În functie de tipul si severitatea sindromului se fac recomandarile de 
tratament.  Acestea pot cuprinde masuri igienodietetice, interventii în sfera ORL si  CPAP-ul. CPAP-ul 
presupune insuflarea prin fosele nazale de aer cu presiune prin intermediul unei interfete (masca) 
cuplată la un aparat cu rol de compressor și este cea mai eficientă metodă de tratament.  

În lipsa tratamentului boala evoluează și determina apariția complicatiilor amintite anterior ce pot 
atrage costuri mari pentru sistemul sanitar de aceea orice pacient cu suspiciune merită investigat.  

 

SLEEP APNEA SYNDROME – DIAGNOSTIC ALGORITHM 

Ioana Munteanu1,2 

1. Titu Maiorescu University 

2. National Institutte of Pulmonology “Marius Nasta” 

 

Respiratory sleep  disorders have an increased prevalence and become important due to their 
negative consequences (medical and social). Obstructive sleep apnea syndrome (OSA) is defined by 
the existence of at least 10 apneas (respiratory pauses due to lack of airflow to the nose and mouth, 
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lasting at least 10 seconds) per hour of sleep. SAS affects 4% of middle-aged men, 2% of women 
(especially after menopause), 1% of children. 

Risk factors for the disease are represented by the male sex, obesity, hormonal factors (menopause), 
anatomical structure of the face (small chin), genetics (higher risk in first degree relatives). Patients 
with suspected OSA are generally obese and complain of morning drowsiness and headaches as a 
result of insufficient sleep. Usually bed partners complain of snoring and notice stops in breathing. 

The most important consequences of sleep disorders are the cardiovascular and endocrine systems 
(high blood pressure, arrhythmias, coronary artery disease, stroke, diabetes and metabolic 
syndrome). 

The diagnosis of OSA is established on clinical and investigational criteria by a doctor specializing in 
sleep disorders, the confirmation of the diagnosis requiring a night hospital or outpatient recording 
(Polygraphy or polysomnography). Depending on the type and severity of the syndrome, treatment 
recommendations are made. These may include dietary measures, ENT interventions and CPAP. 
CPAP involves insufflation through nasal airways with pressure through an interface (mask) coupled 
to a compressor device and is the most effective method of treatment. 

In the absence of treatment, the disease evolves and determines the appearance of previously 
mentioned complications that can attract high costs for the health system, therefore any patient with 
suspicion deserves to be investigated. 

 

 

2. IMPLICAREA MEDICULUI DE MEDICINA MUNCII ÎN GESTIONAREA LUCRĂTORULUI CU 
SINDROMUL DE APNEE OBSTRUCTIVĂ ÎN SOMN. RELAŢIA MEDIC DE MEDICINA MUNCII – 
SOMNOLOG. 

Agripina Rașcu1,2, Eugenia Naghi1,2, Bogdan Barbu1, Sorina Hohor2 

1. Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București 

2. Spitalul Clinic Colentina, secția Medicina Muncii, București 

 

Introducere. Lucrătorul cu tulburări de somn poate periclita locul de muncă, echipa și produsul 
muncii. De aceea tulburările de somn trebuie să constituie un interes pentru medicul de medicina 
muncii care supraveghează starea de sănătate a lucrătorului.  

Una dintre cele mai frecvent întâlnite tulburări de somn este de apneea obstructivă în somn (SASO), 
care afectează 4-6% din populația adultă. 

Pentru a analiza necesitatea implicării medicului de medicina muncii în gestionarea lucrătorului cu 
SASO am comparat în studiu opiniiile medicilor de medicina muncii cu cele exprimate de medicii 
somnologi.   

Material și metodă. Au fost formulate și distribuite două chestionare: un chestionar destinat  
medicilor de medicina muncii (utilizănd aceleași întrebări adresate în urmă cu 5 ani). Datele au fost 
analizate comparativ, 2017 vs 2022.  Un alt chestionar a fost adresat medicilor cu competență 
somnologie.  Chestionarele au fost distribuite prin Google drive. 

Rezultate. Rezultatele au arătat interesul ambelor părti de a coopera 
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Concluzii. Medicul de medicina muncii trebuie să se implice în depistarea, dispensarizarea, stabilirea 
măsurilor legate de locul de muncă în cazul lucrătorului cu SASO. Este cel care stabilește în ce 
condiții lucrătorul cu SASO este apt să își continue activitatea.  

 

THE ROLE OF THE OCCUPATIONAL MEDICINE PHYSICIAN IN THE MANAGMENT OF THE 
WORKER WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA. THE RELATION BETWEEN THE 
OCCUPATIONAL MEDICINE AND THE SOMONLOGY DOCTOR.  

Agripina Rașcu1,2, Eugenia Naghi1,2, Bogdan Barbu1, Sorina Hohor2 

1 University of medicine and Pharmacy “Carol Davila” Bucharest 

2 Colentina Clinical Hospital, Clinic of Occupational Medicine, Bucharest 

 

Background. The worker with sleep disorders may endanger the workplace, the team, and the work 
product. Therefore, sleep disturbances must be of interest to the occupational health practitioner who 
supervises the worker's health. One of the most commonly encountered sleep disorders is obstructive 
sleep apnoea (OSA), affecting 4-6% of the adult population. To analyse the need for the involvement 
of the occupational medicine doctor in the management of the worker with OSA, we have included 
occupational medicine doctors versus sleep medicine specialists in the study. 
Methods. We formulated and distributed two questionnaires: one questionnaire for occupational 
medicine doctors (we used the same questions asked five years ago), analysing the results 
comparatively 2017 vs. 2022 and another questionnaire addressed doctors with competence in sleep 
medicine. We distributed the questionnaires through Google Drive. 

Results. The results showed an interest of both sides to cooperate. 
Conclusions. The occupational health practitioner must be involved in detecting, dispensing with, 
and establishing workplace-related measures in the case of the worker with OSA. He determines 
under what conditions the worker with OSA is fit to continue his work. 

 

 

3. SINDROMUL DE APNEE OBSTRUCTIVĂ ÎN SOMN ÎN CONTEXT PROFESIONAL - PUNCTUL 
DE VEDERE AL PNEUMOLOGULUI 

Elena Danteș1, Ioan Anton Arghir1, Viorica Zamfir1, Ionuţ Valentin Stanciu2 

1Universitatea “Ovidius” Constanța, Departamentul IV Discipline Clinice Medicale II, Constanța, 
Romania 

2Universitatea “Ovidius” Constanța, Departamentul IV Discipline Clinice Medicale I, Constanța, 
Romania 

 

Obiectivul studiului este reprezentat de evidenţierea consecințelor Sindromului obstructiv de apnee 
în somn (SASO) asupra afectării performanțelor profesionale ca urmare a efectelor sistemice 
secundare, în special prin somnolența diurnă excesivă și tulburări de atenție și  memorie. Obiectivul 
secundar este reprezentat de identificarea profesiilor în care SASO are un impact major. 
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Materiale şi metodă: Studiul a constat în analiza literaturii de specialitate, având cuvinte cheie: 
SASO, boli profesionale, somnolenţă diurnă (SD), accidente de muncă, șoferi profesioniști și 
aplicabilitatea legislației privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru desfășurarea unei 
profesii. 

Rezultate: Se identifică un număr impresionant de articole și ghiduri care reglementează 
managamentul SASO la diferite categorii profesionale, în special la conducătorii de autovehicule, 
grupa a II-a. Se subliniază importanța screening-ului pentru suspiciunea SASO la categoriile 
populaționale cu risc. Identificarea pe chestionarele de evaluare a somnolenței diurne de scoruri care 
ridică suspiciunea de SASO implică aplicarea algoritmului diagnostic prin poligrafie sau 
polisomnografie. Organele competente, angajatorul și angajatul sunt părți direct implicate în 
asigurarea respectării reglementărilor în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă.  

Concluzii: Tulburările somnului sunt o patologie în creştere cu implicaţii sociale, economice majore, 
ce necesită intervenţii farmocologice şi non-farmacologice rapide şi expertiză pneumologică, adresate 
în special şoferilor. 

 

OBSTRUCTIVE SLEEP SYNDROME IN PROFESSIONAL CONTEXT - PNEUMOLOGIST'S POINT 
OF VIEW 

Elena Danteș1, Ioan Anton Arghir1, Viorica Zamfir1, Ionuţ Valentin Stanciu2 

1“Ovidius” University of Constanța, Department IV Medical Clinical Disciplines II, Constanța, Romania 

2“Ovidius” University of Constanța, Department IV Medical Clinical Disciplines I, Constanța, Romania 

 

Aim: The aim of the study is to highlight the consequences of obstructive sleep apnea syndrome 
(OSA) towards the impairment of occupational performance due to systemic side effects, especially 
as a result of excessive daytime sleepiness (DS), attention and memory impairment. The secondary 
objective is to identify the professions which are most impacted by OSA. 

Materials and method: The study consists of literature analysis, using keywords such as: OSA, 
occupational diseases, DS, work related accidents, professional drivers and the applicability of 
legislation on physical and mental skills which are required to pursue a certain profession. 

Results: An impressive number of articles and guides regulating the management of OSA in different 
professional categories are identified, especially for second group drivers. The importance of 
screening high risk population categories for OSA is identified. Achieving results of evaluation 
questionnaires regarding the DS that present scores which raise the suspicion of OSA leads to the 
application of diagnostic algorithm by polygraphy or polysomnography. The competent authorities, 
employers and employees shall be directly involved in ensuring compliance with the applicable 
regulations concerning safety and health at work. 

Conclusions: Sleep disorders are a growing pathology with major social and economic implications, 
requiring rapid pharmacological and non-pharmacological interventions and pulmonary expertise, 
addressed especially towards drivers. 
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4. CONTROLUL EFICIENT AL SINDROMULUI DE APNEE OBSTRUCTIVĂ DE SOMN (SASO) 

Mihaela Trenchea1, Thomas Bărbulescu2, Oana Cristina Arghir1 

1Departamentul Discipline Clinice Medicale II-Pneumologie, Facultatea de Medicină, Universitatea 
Ovidius din Constanța 

2CMI Pneumologie Medgidia 

 

SASO este caracterizată prin colapsul recurent al căilor aeriene superioare în timpul somnului, devine 
simptomatică şi manifestă clinic la peste 10 evenimente respiratorii (apnei şi/sau hipopnei) pe ora de 
somn, este cauză principală a somnolenței diurne excesive (SED), pacienții confruntându-se adesea 
cu o calitate redusă a vieții și un risc crescut de accidente de conducere sau la locul de muncă. 
Pentru diagnostic, ICSD-3 din 2014 recomandă prezenţa uneia sau mai multor condiții clinice precum 
SED neintenţionată, somn neodihnitor, oboseală sau insomnie, treziri nocturne cu oprirea respiraţiei, 
sufocare sau gâfâit, sforăit şi întreruperea respiraţiei raportate de partenerul de somn sau alt 
observator, comorbidități (hipertensiune, diabet zaharat tip 2, boală coronariană, insuficienţă cardiacă 
congestivă, fibrilaţie atrială, accident vasculo-cerebral, tulburări cognitive) și PG/PSG care evidenţiază 
≥5 evenimente respiratorii pe ora de somn. În functie de frecvența evenimentelor respiratorii nocturne, 
severitatea SASO poate fi uşoară ( 5 – 15/h), moderată ( 15 – 30/h) și severă (›30/h). Presiunea 
pozitivă continuă a căilor respiratorii (CPAP) este terapia de primă linie pentru SASO, care 
îmbunătățește somnolența, vigilența și calitatea vieții. Optimizarea eficienței CPAP necesită atenta 
monitorizare a pacientului, în special în primele săptămâni de tratament, prin utilizarea maximă a 
datelor tehnice furnizate de aparatul CPAP. 

 

EFICIENT CONTROL OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNOEA (OSA) 

Mihaela Trenchea1, Thomas Bărbulescu2, Oana Cristina Arghir1 

1Pneumology Departament, Medicine Faculty, Ovidius University of Constanța 

2Private Medical Office of Pneumology Medgidia 

 

OSA is characterized by recurrent collapse of the upper airways during sleep, becoming symptomatic 
and clinically manifested in more than 10 respiratory events (apnea and / or hypopnea) per hour of 
sleep, being the main cause of excessive daytime sleepiness (EDS), patients experiencing often with 
a low quality of life and an increased risk of driving or work-related accidents. For diagnosis, ICSD-3, 
in 2014, recommended one or more clinical conditions such as unintentional EDS, restless sleep, 
fatigue or insomnia, nocturnal awakenings with shortness of breath, suffocation or shortness of 
breath, snoring, and interruption of breathing reported by the sleep partner or other observer, 
comorbidities (hypertension, type 2 diabetes, coronary heart disease, congestive heart failure, atrial 
fibrillation, stroke, cognitive impairment), and PG / PSG that show ≥5 respiratory events per hour of 
sleep. Depending on the frequency of nocturnal respiratory events, the severity of OSAS can be mild 
(5 - 15 / h), moderate (15 - 30 / h) and severe (›30 / h). Continuous positive airway pressure (CPAP) 
is the first-line therapy for SASO, which improves drowsiness, alertness and quality of life. Optimizing 
the effectiveness of CPAP requires careful monitoring of the patient, especially in the first weeks of 
treatment, by making maximum use of the technical data provided by CPAP device. 
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5. SINDROMUL DE APNEE OBSTRUCTIVĂ ÎN SOMN ȘI BOALA CRONICĂ DE RINICHI 

Doina Ecaterina Tofolean1, Ionela Preotesoiu1 

1Universitatea Ovidius, Facultatea de Medicină, Constanța 

 

Boala cronică renală (BCR) și Sindromul de apnee în somn obstructiv (SASO) reprezintă patologii 
cronice cu o prevalență ridicată la nivel global, implicând importante probleme de sănătate publică. 
Există o strânsă interrelație între BCR, SASO și alte comorbidități metabolice și cardiovasculare, 
precum diabetul zaharat, hipertensiunea arterială, boala cerebrovasculară etc. SASO este definit de 
apariția hipoxemiei, datorită perioadelor repetate de apnee în cursul somnului. Hipoxia nocturnă, 
activarea sistemului renină-angiotensină-aldosteron și tonusul crescut al sistemului nervos simpatic, 
reprezintă mecanisme fiziopatologice implicate în patogenia SASO la pacienții cu BCR. Obezitatea și 
vârsta înaintată sunt factori de risc comuni pentru SASO și BCR. Se pare că riscul de SASO la 
pacienții cu boală cronică renală în stadiul final este mai mare față de populația generală. Pe lângă 
implicațiile asupra calității vieții pacienților, SASO se asociază cu un risc crescut de morbiditate și 
mortalitate. Diverse tipuri de studii au arătat asocierea dintre SASO și declinul funcției renale. 

Caracteristicile clinice sugestive pentru SASO au fost subraportate la pacienții care asociau BCR. 
Astfel a apărut ipoteza unui nou fenotip al SASO asimptomatic la pacienții cu BCR. La persoanele 
care lucrează în schimb de ture s-a demonstrat agravarea SASO și riscul de dezvoltarea a BCR. În 
concluzie, SASO și BCR implică probleme majore de sănătate publică ce trebuie adresate, iar 
asocierea lor poate ridica probleme de diagnostic și management.  

 

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA AND CHRONIC KIDNEY DISEASE 

Doina Ecaterina Tofolean1, Ionela Preotesoiu1 

Ovidius University Faculty of Medicine. Constanța 

 

Chronic kidney disease (CKD) and obstructive sleep apnea syndrome (OSA) are chronic diseases 
with a high prevalence globally, involving major public health issues. There is a close relation between 
CKD, OSA and other metabolic and cardiovascular comorbidities, such as diabetes, hypertension, 
cerebrovascular disease, etc. OSA is defined as hypoxemia due to repeated periods of sleep apnea. 
Nocturnal hypoxia, activation of the renin-angiotensin-aldosterone system, and increased sympathetic 
nervous system tone are pathophysiological mechanisms involved in the pathogenesis of OSA in 
patients with CKD. Obesity and old age are common risk factors for OSA and CKD. It appears that 
the risk of OSA in patients with chronic end-stage renal disease is higher than in the general 
population. In addition to the implications for patients' quality of life, OSA is associated with an 
increased risk of morbidity and mortality. Various studies have shown that OSA is associated with 
declining renal function. 

Clinical features suggestive of OSA have been underreported in patients with CKD. Thus, the 
hypothesis of a new asymptomatic OSA phenotype in patients with CKD emerged. People who work 
shifts have been shown to have worsened OSA and the risk of developing CKD. In conclusion, OSA 
and CKD involve major public health issues that need to be addressed, and their association can 
raise diagnostic and management issues. 
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6. COMPETENȚA DE SOMNOLOGIE - O OPORTUNITATE PENTRU MEDICII DE MEDICINA 
MUNCII. OBSTACOLE ȘI PERSPECTIVE 

Cristina Mandanach2, Claudia Handra1,2, Agripina Rașcu1,2 

1 Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București 

2 Spitalul Clinic Colentina, secția Medicina Muncii, București 

 

Impactul tulburărilor de somn, în special al sindromului de apnee obstructivă în somn, asupra 
activității profesionale din numeroase domenii de activitate, este major. Consecințele tulburărilor de 
somn pot influența negativ activitatea lucrătorului și cresc riscul producerii de accidente de muncă. 
Astfel medicul de medicina muncii trebuie să se implice în depistarea tulburărilor de somn, în 
supravegherea respectării tratamentului adecvat și să stabilească aptitudinea în muncă a lucrătorului. 

Pornind de la aceste considerente s-au făcut modificări la actuala Hotărâre de Guvern nr.355/2007 
privind supravegherea sănătății lucrătorilor, pe care le așteptăm cu interes în viitorul apropiat. 

Deasemenea având în vedere necesitatea colaborării între medicul cu competență în somnologie și 
medicul de medicina muncii, avem oportunitatea de a reuni aceste două aspecte prin obținerea 
Competenței de somnologie.  

Lucrarea prezintă criteriile de admitere și de dobândire a acestei Competențe. 

 

COMPETENCE IN SOMNOLOGY - AN OPPORTUNITY FOR OCCUPATIONAL PHYSICIAN. 
OBSTACLES AND PERSPECTIVES 

Cristina Mandanach2, Claudia Handra1,2, Agripina Rașcu1,2 

1 “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest 

2 Occupational Medicine Department, Colentina Clinical Hospital, Bucharest 

 

The impact of sleep disorders, especially obstructive sleep apnea syndrome, on professional activity 
in many fields of activity, is major. The consequences of sleep disorders can negatively affect the 
worker’s activity and increase the risk of accidents at work. Thus, the occupational physician must be 
involved in the screening of sleep disorders, in the supervision of the accurancy of the appropiate 
treatment and establishing if the worker is fit for work. 

Based on these considerations, changes have been made to the current Government Decision 
no.355/2007 on the surveillance of the workers’ health, which we look forward to in the near future. 

Also, given the need for collaboration between the somnologist and the occupational physician, we 
have the opportunity to bring these two aspects together by obtaining the certification in somnology. 
Thus, we will present the criteria for admission and acquisition of this Competence. 
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SESIUNEA 2: PROVOCĂRILE PANDEMIEI COVID-19 PENTRU MEDICINA 
MUNCII – PARTEA 1 

 

7. LUCRATORII SERVICIULUI DE AMBULANȚA – GRUP PROFESIONAL SUPRASOLICITAT IN 
PANDEMIA COVID 19 

Elena-Ana Păuncu1, Ioana Marin1, Livia Cristina Borcan1, Ioan Paul Alexandru1, Larisa Andreea 
Cădărescu1,2, Florina Georgeta Popescu 1,2 

1Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, Disciplina Medicina Muncii, Timișoara 

2Spitalul Clinic Municipal de Urgență, Compartiment Clinic Medicina Muncii, Timișoara 

 

Introducere: Personalul serviciului de ambulanță (SA) este în permanență în prima linie, de regulă cu 
suprasolicitare profesională importantă, accentuată în perioada pandemiei Covid. 

Material și metodă: S-au analizat și comparat condițiile de muncă ale personalului de la SA Timiș 
înainte și în timpul pandemiei. Unui număr de 123 lucrători de la ambulanță li s-a aplicat chestionarul 
Maslach (MBI), respectiv 112 lucrători au răspuns unui chestionar privind aprecierea subiectivă a 
expunerii lor profesionale și impactului acesteia pe sănătate. Datele au fost analizate statistic. 

Rezultate: Perioada Covid a determinat expunere profesională suplimentară, intensă a personalului 
de la ambulanță: timp de lucru prelungit, oboseală, risc infecțios cu Virusul SARS-CoV-2, stres prin 
știri false, teamă de necunoscut, cazuri severe, decese ale apropiaților, protecție insuficientă prin EIP 
neconforme, personal insuficient, ș.a. 40% dintre cei chestionați raportează infecția Covid-19 (mai 
2021). Sunt menționate: agravarea unor afecțiuni preexistente, oboseala marcată, tulburări de somn, 
afecțiuni musculoscheletale, cutanate, distres, burnout, anxietate, depresie. Chestionarul MBI a 
relevat prezența sindromului de burnout la 30% lucrători și afectare severă a 6,5%. 

Concluzii: Studiul de față evidențiază suprasolicitarea marcată a personalului SA în timpul pandemiei 
Covid dar și problemele evidențiate în această perioadă. Măsuri locale, dar și pe plan național se 
impun. 

 

AMBULANCE SERVICE WORKERS - OVERLOADED PROFESSIONAL GROUP 

DURING COVID 19 PANDEMIC 

Elena-Ana Păuncu1, Ioana Marin1, Livia Cristina Borcan1, Ioan Paul Alexandru1, Larisa Andreea 
Cădărescu1,2, Florina Georgeta Popescu 1,2 

1Victor Babeș” University of Medicine and Pharmacy, Occupational Medicine Discipline, Timișoara 

2Timișoara Municipal Emergency Clinical Hospital, Occupational Medicine Clinic 

 

Introduction: The ambulance service (SA) staff is always in the front line, usually with significant 
professional overload, accentuated during the Covid pandemic. 



CONFERINȚA	NAȚIONALĂ	DE	MEDICINA	MUNCII	
1	–	4	IUNIE	2022	

	

	 11	

Material and method: The working conditions of the staff of SA Timis before and during the 
pandemic were analyzed and compared. The Maslach (MBI) questionnaire was applied to 123 
ambulance workers, and 112 persons answered a questionnaire on the subjective assessment of 
their occupational exposure and its health impact. The data were statistically analyzed. 

Results: The Covid period resulted in additional, intense occupational exposure of ambulance 
personnel: prolonged working hours, fatigue, risk of infection with the SARS-CoV-2 virus, stress 
through fake news, fear of the unknown, severe cases, deaths of relatives, insufficient protection due 
to non-compliant PPE, insufficient staff, etc. 40% of those surveyed report Covid-19 infection (May 
2021). The following are mentioned: aggravation of pre-existing conditions, intense fatigue, sleep 
disturbances, musculoskeletal disorders, skin sufferings, stress, burnout, anxiety, depression. The 
MBI questionnaire revealed the presence of burnout syndrome in 30% of workers and severe 
impairment of 6.5%. 

Conclusions: The present study highlights the marked overload of SA staff during the Covid 
pandemic but also the problems highlighted during this period. Local and national measures are 
required. 

 

 

8. IMPACTUL PANDEMIEI COVID-19 ASUPRA SUPRAVEGHERII PACIENȚILOR CU 
PNEUMOCONIOZE ÎN COMPARTIMENTUL CLINIC DE MEDICINA MUNCII IAȘI 

Irina Luciana Gurzu1,2, Arbune Dalila2, Mihaela Miron2, Bogdan Gurzu3  

1Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr T Popa”, Departamentul de Medicină Preventivă și 
Interdisciplinaritate, Iaşi 

2Compartiment Clinic de Medicina Muncii, Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi 

3Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr T Popa”, Departamentul de Ştiinte Morfofuncţionale, Iaşi 

 

Introducere. Datele din literatură plasează COVID-19 printre cauzele principale ale fibrozei 
pulmonare, alături de pneumoconioze. Infecția cu SARS-CoV-2 poate stimula fibroza pulmonară.  

Material și metodă. Plecând de la cazuistica Compartimentului Clinic de Medicina Muncii din Iași 
vom discuta impactul pandemiei COVID-19 asupra evoluției pacienților cu pneumoconioze.  

Rezultate. Comparând lunile de primăvara din 2020 (când s-a instituit starea de urgență) cu lunile din 
primăvara 2022 (când au fost ridicate toate restricțiile adoptate pentru prevenirea și combaterea 
pandemiei de COVID-19) am constatat o creștere a numărului de cazuri în care aspectul radiologic 
indică evoluția leziunilor pneumoconiotice. Datele obținute sunt în concordanță cu publicațiile în 
domeniu care anticipau o astfel de evoluție.  

Concluzii. Ținând cont de datele publicate până în prezent putem considera oportună o urmărire 
atentă a lucrătorilor (actuali /foști / pensionari) cu expunere la pulberi în actualul context pandemic. 
De asemenea, dorim să subliniem importanța colaborării dintre medicii de medicina muncii și medicii 
de alte specialități (medicina de familie, pneumologie) în prevenția afecțiunilor asociate 
pneumoconiozelor precum tuberculoza. 
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THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON THE SURVEILLANCE OF PATIENTS WITH 
PNEUMOCONIOSIS IN THE CLINICAL DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL MEDICINE IAȘI  

Irina Luciana Gurzu1,2, Arbune Dalila2, Mihaela Miron2, Bogdan Gurzu3  

1University of Medicine and Pharmacy "Gr T Popa" and Interdisciplinary Department of Preventive 
Medicine, Iaşi 

2Clinical Department of Occupational Medicine, Iaşi Clinical Rehabilitation Hospital 

3University of Medicine and Pharmacy "Gr T Popa" and Morphofunctional Department, Iaşi 

 

Introduction. Data from the literature placed COVID-19 among the leading causes of pulmonary 
fibrosis, along with pneumoconiosis. SARS-CoV-2 infection could stimulate the pulmonary fibrosis.  

Material and method. Starting from the case study of the Clinical Department of Occupational 
Medicine from Iași, this paper will discuss the impact of the COVID-19 pandemic on the evolution of 
patients with pneumoconiosis.  

Results. Comparing the spring months of 2020 (when the state of emergency was established) with 
the same months of 2022 (when all the restrictions adopted to prevent and control the COVID-19 
pandemic were lifted) we found an increase in the number of cases where the radiological aspect 
indicated the evolution of pneumoconiotic lesions. The data obtained are consistent with anticipated 
publications in the field that anticipate such a development.  

Conclusion. Taking into account the data published so far, we could consider it appropriate to follow 
closely the workers (current / former / retired) exposed to dust in the current pandemic context. We 
also want to emphasize the importance of collaboration between occupational physicians and 
physicians of other specialties (family medicine, pulmonology) in the prevention of diseases 
associated with pneumoconiosis such as tuberculosis. 

 

 

9. Calitatea vieții profesionale în rândul asistenților medicali: chestionarul ProQOL 

Alina Ferdohleb 

Catedra de Medicină socială și Management, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemitanu”, Chișinău, Republica Moldova 

 

Introducere. Progresul tehnico-științific și îmbunătățirea calității serviciilor medicale au jucat un rol 
important în asigurarea siguranței pacienților și a profesioniștilor din domeniul sănătății. 
Managementul adecvat al mediului de muncă (MM) este un aspect esențial al menținării sănătatii 
cadrelor medii din sistemul medical, influențând pozitiv calitatea îngrijirii pacientului. Această lucrare 
raportează percepțiile asistentelor medicale cu privire la MM și modul în care influențează calitatea 
vieții profesionale (ProQOL). Scala  de calitate a vieții profesionale e definită prin safisfație resimțită 
de asistente legate de profesia lor. 

Material și metode. Cercetarea a fost realizată în perioadă ianurie 2022, într-o Instituție Medico-
Sanitară Publică de nivel Republican, cu departamente multi-funcționale. Instrumentul utilizat a fost 
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chestional ProQOL, tradus in limba română, cu acordul autorului (https://proqol.org/use-the-proqol). 
Pilotarea a inclus răspunsurile a 56 asistente medicale, colectate electronic (google-form) cu 
respectarea confidențialității /anomimatului și dreptul de a intrerupe în orice moment răspsunsul la 
chestionar. Datele statistice au fost prelucrate în Microsoft Excel and MedCalc. A fost calculat 
Coeficientul Cronbach-alpha, testul Mann–Whitney U pentru a determina asocierea semnificativă 
dintre variabilele sociodemografice ale eșantionului sau diferențele între grupuri din perspectiva 
scalelor ProQOL. 

Rezultatele. A fost constatate diferențe între satisfacție de compasiune (SC=48,40±6,98) și anii de 
experiență, precum și în funcție de departamentul de activitate (p<0,05). Scorul pentru sindromul de 
stres post traumatic (STS=29,68±7,23) și scorul de burnout (BO=31,96±8,27) au arătat diferențe între 
departamentul cu pacienți în stare critică, departamentul cu secții medicale și departamentul de 
ambulator. Scorul de stres post traumatic (STS) s-a situat în limitele joase a normalității la asistenții 
cu program normal de lucru. 

Concluzii. Testarea instrumentului ProQOL a fost safisfăcătoare, nivelul Coeficientul Cronbach-alpha 
fiind >0,70. Au fost evidențiate diferențe între departamante privind scorul de sindrom de stres post-
traumatic și de burnout. Totodată, numărul mic de subiecți nu este suficient pentru a trage o concluzie 
și necesită continuraea cercetării.. 

Cuvinte-cheie: ProQOL; asistente medicale; calitatea vieții profesionale; satisfacție de compasiune; 
stres traumatic secundar. 

 

QUALITY OF PROFESSIONAL LIFE AMONG NURSES: THE PRO-QOL QUESTIONNAIRE 

Alina Ferdohleb 

Department of Social Medicine and Management, “Nicolae Testemitanu” State University of Medicine 
and Pharmacy, Chișinău, Republic of Moldova 

 

Introduction. The technical-scientific progress and the improvement of the quality of the medical 
services have played a significant role in ensuring both the safety of the patients and of the health 
professionals. The proper management of the Occupational Environment (OE) is a vital aspect for 
nurses and also affects the quality of patient care. This paper reports nurses' perceptions of how the 
OE influences their quality of life (Pro-QOL); The professional quality of life scale defines the 
satisfaction felt by nurses related to their profession. 

Material and methods. The research was conducted in January 2022, in the Republican-level Public 
Medical-Sanitary Institution, with multi- functional departments. The ProQOL was used as a tool, 
translated into Romanian, with the consent of the author (https://proqol.org/use-the-proqol). Piloting 
included responses to 56 nurses, from which the responses were collected electronically (google-
form), with respect for confidentiality /anonymity, and allowing the right to leave at any time. Statistical 
data were processed in Microsoft Excel and MedCalc. The Cronbach's alpha coefficient, the Mann – 
Whitney U test, were calculated to determine the significant association between the 
sociodemographic variables of the sample and the differences among groups in the ProQOL scales. 

Results. Differences were found between compassionate satisfaction (SC=48.40±6.98) and years of 
experience; activity department (p<0.05). The score for post-traumatic stress disorder 
(STS=29.68±7.23) and burnout (BO=31.96±8.27) showed differences between the critical care patient 
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department, the medical departments and the outpatient department. Post traumatic stress disorder 
(STS) has been reported in the lower limits in nurses with normal work schedules. 

Conclusions. Testing of the Pro-QOL instrument was satisfactory, Cronbach-alpha coefficient level> 
0.70. Differences were noted among departments in posttraumtaic stress disorder and burnout 
scales. The small number of the sample cannot allow to draw a conclusion and argues for further 
studies. 

 

 

10. INCAPACITATEA TEMPORARĂ DE MUNCĂ ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19 ÎN 
CAZUL LUCRĂTORILOR DIN INDUSTRIA AUTOMOTIVE 

Marius Gabriel Bunescu1 Nina Ionovici1 Venera Cristina Dinescu2 

1Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Facultatea de Medicină, Disciplina Medicina 
Muncii, Str. Petru Rareș, nr.2, Craiova, România 

2Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Facultatea de Medicină Dentară, Disciplina 
Promovarea Sănătății, Igienă, Protecția Muncii, Str. Petru Rareș, nr.2, Craiova, România 

 

Introducere: Industria de automobile a avut un declin major în primele luni ale pandemiei COVID-19. 
Efectele au început în China, unde vânzările au scăzut cu 71% în februarie 2020; prin aprilie, 
vânzările au scăzut cu 47% în Statele Unite și s-a prăbușit cu 80% în Europa. Această scădere s-a 
înregistrat și în cazul fabricilor producătoare de subansamble din România.  

Material și metodă: Au fost analizate trei unități economice producătoare de subansamble si 
componente auto cu filiale în România. Numărul total de lucrători studiați a fost de 1700. Grupul de 
lucrători provine din aceeași regiune geografică. S-a comparat morbiditatea generală din anii anteriori 
pandemiei cu perioada 2020-2021.  

Rezultate: Afecțiunile osteo-musculo-articulare (OMA) au fost principala cauză generatoare de 
incapacitate temporară de muncă în perioada anterioară pandemiei, cu o pondere de 31% din totalul 
cazurilor, respectiv 26% totalul zilelor de incapacitate temporară de muncă. Anul 2020 a reprezentat o 
scădere a afecțiunilor OMA, aspect justificat probabil prin scăderea solicitării fizice la locul de muncă. 
Astfel prevalența afecțiunile OMA a scăzut la 26% din totalul cazurilor de ITM, respectiv  22% din 
numărul de zile de incapacitate temporară în muncă, În cursul anului 2021 afecțiunile OMA s-au 
menținut la nivel scăzut, ca și procent din totalul afecțiunilor generatoare de absenteism medical, 
ajungând la 27%. Această statistică exclude cazurile de carantină pentru persoanele care au intrat în 
contact cu pacienți diagnosticați cu infecția SARS-CoV-2. 

Infecția cu virusul SARS-CoV-2 a afectat 22% dintre salariați. 15 dintre aceștia au necesitat 
spitalizare pentru forme medii, 3 persoane au beneficiat de terapie intensivă. Nu s-au înregistrat 
decese cauzate de infecția virală.  

Concluzii: Pandemia COVID-19 a condus la o scădere solicitării osteo-musculo-articulare atât prin 
scăderea producției cât și prin zilele de absenteism cauzate de perioadele de carantina sau izolare. 
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TEMPORARY INCAPACITY OF WORK IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC, IN 
AUTOMOTIVE INDUSTRY WORKERS 

Marius Gabriel Bunescu1 Nina Ionovici1 Venera Cristina Dinescu2 

1University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Faculty of Medicine, Craiova 

2University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Faculty of Dentistry, Health Promotioin, Hygiene, 
LabourProtection Department, Craiova 

 

Introduction: The automotive industry experienced a major decline in the first months of the COVID-
19 pandemic. The effects began in China, where sales fell by 71% in February 2020; in April, sales 
fell by 47% in the United States and fell by 80% in Europe. This decrease was also registered in the 
case of the factories producing car subassemblies in Romania. 

Material and method: Three factories producing subassemblies and car components, with 
subsidiaries in Romania, were analyzed. The total number of workers studied was 1700. The group of 
workers comes from the same geographical region. The general morbidity from the years before the 
pandemic was compared with the period 2020-2021. 

Results: Osteo-musculoskeletal disorders were the main cause of temporary incapacity for work in 
the period before the pandemic, with a share of 31% of all cases, respectively 26% of total days of 
temporary incapacity for work. The year 2020 was a decrease in these diseases, which is probably 
justified by the decrease in physical demand at work. Thus, the prevalence of osteo-muscular-
articular diseases decreased to 26% of the total cases of medical leave, respectively 22% of the 
number of days off. During 2021, Osteo-musculoskeletal diseases increased slightly, as a percentage 
of the total diseases generating medical absenteeism, reaching 27%. This statistic excludes 
quarantine cases for people who have come into contact with patients diagnosed with SARS-CoV-2 
infection. 

COVID-19 disease affected 22% of employees. 15 of them needed hospitalization for moderate 
forms, 3 people received intensive care. There were no fatalities caused by the viral infection. 

Conclusions: The COVID-19 pandemic led to a decrease in osteo-musculoskeletal stress both by 
decreased production and by the days of absenteeism caused by periods of quarantine or isolation. 

 

 

11. ALTERNATIVE ÎN MANAGEMENTUL CAZULUI COVID19 LA RELUAREA ACTIVITĂȚII 

Liliana Râpaș 

Direcția de Sănătate Publică-medicina muncii, București 

 

Introducere. Scopul alegerii acestui model managerial este ilustrarea trecerii de la teoretizarea 
specifică comunicărilor pe platforme științifice digitale la exercițiul practic, cu instrumente adaptate 
impactului fizic, psihic, organizațional, tehnologic.  

Material și metodă. Pacientul, medic stomatolog, 42 ani cu 14 ani activitate la cabinetul privat, 
nefumător, fără APP, diagnosticat în vara 2020 cu ”infecție acută SARS-CoV2 formă medie, focar 
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familial (5 pers.); pneumonie interstițială formă medie; citoliză hepatică intrainfecțioasă; miocitoliză 
intrainfecțioasă. Este gestionat clinic de 3 instituții, S.J.Urgență, internare la I.N.B.I.Matei Balș și 
supraveghere convalescență la Spital Regina Maria. Diagnosticul este confirmat prin teste PCR-
SARSCoV2 pozitive și de aspectul imagistic al Rx.pulmonar și CT torace, respectiv de prezența 
infiltratelor mixte bilateral și densificări interstițiale lobi inferiori. SpO2 a variat între 94-96%. 
Investigațiile de laborator au evidențiat o asociere a sindromului de hepatocitoliză cu cele de 
miocitoliză, colestază și inflamator. Pe parcursul celor 14 zile de spitalizare a urmat tratament 
antibiotic (azitromicină și cefor), antiinflamator (dexametazonă), anticoagulant (fraxiparină) și 
simptomatice, cu evoluție favorabilă, clinică și biologică. Se externează cu test PCR negativ, un mic 
titru de anticopi, cu astenie și lipsa apetitului, capacitate de efort  diminuată.  

Rezultate. Managementul clinic-terapeutic este corelat cu cel de protejare a sănătății publice prin 
includere în platforma Corona Forms și emitere electronică documente reglementate pentru ancheta 
epidemiologică și concedii medicale, supraveghere prin medic familie. 

Reluarea activității se face în contextul poziționarii acestui caz în raport cu încadrarea evoluției 
simptomatologice și a rezultatului CT în „COVID cu evoluție lungă”, de măsurile de igienă impuse de 
colegiul profesional, de prevederile din „ghidul pentru manageri” pentru adaptarea organizării practicii 
medicale, a timpului de lucru și noilor tehnologii și din „ghidul pentru lucrători”, în special pentru 
evaluare medicală aptitudinală cu recomandari focalizate pentru imunitate și eliminarea oboselii 
remanente.  

Concluzie. Revenirea etapizată a fost o soluție pentru acest pacient. Cercetarea profesionalității ar 
putea surveni și pentru acest caz coroborând implementarea noilor reglementări pentru boală 
profesională cu ancheta epidemiologică a focarului familial-ocupațional și analizele de risc. 

 

ALTERNATIVES IN COVID19 CASE MANAGEMENT  FOR BACK TO WORK 

Liliana Râpaș 

Directorate of Public Health - occupational medicine, Bucharest 

 

Introduction. The purpose of choosing this managerial model is to illustrate the transition from the 
teoretical approach specific to communications on digital scientific platforms to the practical exercise, 
with tools adapted to the physical, mental, organizational, technological impact. 

Material and method. The patient, dentist, 42 years old with 14 years of activity in the private 
practice, non-smoker, without PPA, diagnosed in summer 2020 with “acute SARS-CoV2 infection, 
medium form, family outbreak (5pers.); interstitial pneumonia medium form; intrainfectious hepatic 
cytolysis; intrainfectious myocytolysis. It was clinically managed by 3 institutions, S.J.Urgență, 
hospitalization at I.N.B.I.Matei Balş and convalescent supervision at Regina Maria Hospital. The 
diagnosis was confirmed by the positive PCR-SARSCoV2 tests and by the aspect of pulmonary X-ray 
and chest CT, respectively by the presence of bilateral mixed infiltrates and interstitial densifications 
of the lower lobes. SpO2 ranged from 94-96%. The laboratory investigations had shown an 
association of hepatocytolysis syndrome with those of myocytolysis, cholestasis and inflammation. 
During the 14 days of hospitalization he received antibiotic treatment (azithromycin and cefor), anti-
inflammatory (dexamethasone), anticoagulant (fraxiparin) and symptomatic, with favorable evolution, 
clinical and biological. He is discharged with a negative PCR test, a small titer of antibodies, with 
asthenia and lack of appetite, the decreased exercise capacity. 
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Results.Clinical-therapeutic management is correlated with the protection of public health by 
including in the Corona Forms platform where the regulated documents for epidemiological 
investigation, medical leave and family doctor supervision are issued electronically.  

„Back to work” is done by this case linked to the classification of the symptoms evolution and the CT 
result in "long COVID", the hygiene measures imposed by the professional college, the "guide for 
managers" to adapt the organization of medical practice, of working time and new technologies and 
the "workers' guide", in particular for  medical assessment with recommendations focused to immunity 
and elimination of residual fatigue. 

Conclusion. Staged recovery was a solution for this patient. The research of professionalism could 
occur for this case as well, linking the implementation of the new regulations for occupational disease 
with the epidemiological investigation of the family-occupational outbreak and the risk analyzes. 

 

 

SESIUNEA 3: PROVOCĂRILE PANDEMIEI COVID-19 PENTRU MEDICINA 
MUNCII – PARTEA A 2-A 

 

13. ABORDAREA NON-FARMACOLOGICĂ ÎN FIBROZA PULMONARĂ IDIOPATICĂ. ROLUL 
REABILITĂRII RESPIRATORII 

Crișan Alexandru Florian, Pescaru Camelia, Tudorache Emanuela, Oancea Cristian 

Centrul de Cercetare și Inovare în Medicina Personalizată a Bolilor Respiratorii, Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Victor Babes”, Timișoara, România 

 

Dintre diferitele tipuri de boli pulmonare interstițiale, fibroza pulmonară idiopatică (FPI) este cea mai 
frecventă tulburare și are un prognostic slab cât și un răspuns limitat la tratamentul farmacologic. La 
pacienții cu FPI, toleranța funcțională la efort și calitatea vieții s-au dovedit a fi semnificativ scăzute. 
Ghidurile actuale sugerează doar o recomandare slabă pentru reabilitarea pulmonară. Cu toate 
acestea, reabilitarea pulmonară este considerată o alegere rezonabilă pentru majoritatea pacienților 
cu FPI.  

Managementul adecvat al dispneei reprezintă o nevoie critică pentru pacienții care suferă de FPI. 
Programele de reabilitare pulmonară au fost evaluate și validate pe scară largă la pacienții cu boală 
pulmonară obstructivă cronică (BPOC), pentru care s-au dovedit a fi eficiente în reducerea 
simptomelor respiratorii și non-respiratorii (oboseala mușchilor periferici) și îmbunătățirea 
performanței funcționale, status care este în concordanță cu îmbunătățirea calității vieții legate de 
sănătate (HRQoL). Cu toate acestea, există un număr tot mai mare de dovezi care arată că 
reabilitarea pulmonară constând în antrenament personalizat și supravegheat cu exerciții aerobice și 
cu rezistență, tehnici de respirație și sesiuni de educație axate pe autogestionarea simptomelor și 
promovarea activității fizice ar putea îmbunătăți rezultatele precum dispneea, capacitatea funcțională 
și calitatea vieții la pacienţii cu FPI.  

Din păcate, liniile directoare finale privind diagnosticul și managementul fibrozei pulmonare idiopatice 
oferă o recomandare slabă pentru RP în această formă particulară de FPI, datorită calității scăzute a 
dovezilor privind câștigul real realizabil. În plus, încă nu există dovezi clare cu privire la ce tip de 
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formă de FPI (idiopatică vs. non-idiopatică) ar putea beneficia cel mai mult de un program de 
reabilitare pulmonară. 

 

THE NON-PHARMACOLOGICAL APPROACH IN IDIOPATIC INTERSTITIAL LUNG DISEASE. 
THE ROLE OF PULMONARY REHABILITATION. 

Crișan Alexandru Florian, Pescaru Camelia, Tudorache Emanuela, Oancea Cristian 

Center of Reserach and Innovation in Personalized in Respiratory Diseases, University of Medicine 
and Pharmacy „Victor Babes”, Timișoara, România 

 

Of the various types of interstitial lung disease, idiopathic pulmonary disease (ILD) is the most 
common disorder and has a poor prognosis and a limited response to drug treatment. In patients with 
ILD, functional tolerance to exertion and quality of life were found to be significantly lower. Current 
guidelines suggest only a poor recommendation for pulmonary rehabilitation. However, pulmonary 
rehabilitation is considered a reasonable choice for most patients with ILD. 

Proper management of dyspnea is a critical need for patients with ILD. Lung rehabilitation programs 
have been widely evaluated and validated in patients with chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) and have been shown to be effective in reducing respiratory and non-respiratory symptoms 
(peripheral muscle fatigue) and improving functional performance, status that is consistent with 
improved health-related quality of life. However, there is a growing body of evidence that pulmonary 
rehabilitation consisting of personalized and supervised training with aerobic and endurance exercise, 
breathing techniques and training sessions focused on self-management of symptoms and the 
promotion of physical activity could improve outcomes such as dyspnea., functional capacity and 
quality of life in patients with IPD. 

Unfortunately, the final guidelines for the diagnosis and management of idiopathic pulmonary fibrosis 
provide a poor recommendation for pulmonary rehabilitation in this particular form of ILD, due to the 
poor quality of the evidence on the actual achievable gain. In addition, there is still no clear evidence 
of which type of ILD (idiopathic vs. non-idiopathic) may benefit the most from a lung rehabilitation 
program. 

 

14. COVID-19 –EFECTE PE TERMEN LUNG 

Cambrea Simona Claudia1,2, Mihai Raluca2 

1Facultatea de Medicina, Universitatea “Ovidius” Constanta 

2Spitalul Clinic de Boli Infectioase, Constanta 

 

La nivel mondial, există în prezent peste 160 de milioane de cazuri confirmate de COVID-19 și peste 
3 milioane de decese. În timp ce majoritatea persoanelor infectate se recuperează, o proporție 
semnificativă continuă să prezinte simptome și complicații după boala acută. Gama largă de 
simptome și complicațiile potențiale pe care le pot experimenta pacienții cu COVID-19 evidențiază 
necesitatea unei înțelegeri mai profunde a evoluției clinice a acestei afecțiuni. Deși COVID-19 este 
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considerat ca o boală care afectează în primul rând plămânii, poate afecta și multe alte organe, 
inclusiv inima, creierul și rinichii. 

Efectele pe termen lung ale COVID -19, sau afecțiunile post-COVID  reprezintă simptome persistente 
cu durată de câteva luni, respectiv simptome diverse care nu au putut fi încadrate într-un alt 
diagnostic. Cele mai frecvente simptome raportate sunt fatigabilitatea și dispneea care durează luni 
de zile. Alte simptome persistente pot include deficiențe cognitive, cefalee, dureri articulare si 
musculare, tulburari cardiace si gastrointestinale, tulburari ale mirosului și gustului, tuse, etc.. 

Datele privind posibila fiziopatologie, factorii de risc și posibilitatile terapeutice sunt limitate. Terapia 
se concentrează in principal pe tratamentul specific al simptomelor persistente, iar managementul 
constă în abordarea interdisciplinară si gestionarea comorbidităţilor. Asistenta acestei categorii de 
pacienti ar trebui asigurată în cadrul unor centre dedicate îngrijirilor post-COVID, acolo unde sunt 
disponibile, de unde necesitatea unui sistem de sănătate capabil de a asigura răspunsuri eficiente și 
eficace la viitoarele provocări în materie de sănătate.  

 

COVID-19 – LONG TERM EFFECTS 

Cambrea Simona Claudia1,2, Mihai Raluca2 

1Faculty of Medicine, “Ovidius” University  Constanta 

2Clinical Infectious Diseases Hospital Constanta 

 

There are currently over 160 million confirmed cases of COVID-19 and over 3 million deaths 
worldwide. While most infected people recover, a significant proportion continue to have symptoms 
and complications after acute illness. The wide range of symptoms and potential complications that 
COVID-19 patients may experience highlights the need for a deeper understanding of the clinical 
course of this condition. Although COVID-19 is considered a disease that primarily affects the lungs, it 
can also affect many other organs, including the heart, brain, and kidneys. 

The long-term effects of COVID -19, or post-COVID, are persistent symptoms lasting several months, 
respectively various symptoms that could not be included in another diagnosis. The most common 
symptoms reported are fatigue and shortness of breath that lasts for months. Other persistent 
symptoms may include cognitive impairment, headache, joint and muscle pain, heart and 
gastrointestinal disorders, odor and taste disorders, cough, etc. 

Data on possible pathophysiology, risk factors and therapeutic possibilities are limited. The therapy 
focuses mainly on the specific treatment of persistent symptoms, and the management consists of the 
interdisciplinary approach and the management of comorbidities. Assistance for this category of 
patients should be provided in post-COVID care centers, where available, where the need for a health 
system capable of providing effective and efficient responses to future health challenges is needed. 
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15. BRONSIECTAZIA LA INFECTAȚII COVID-19, COMPLICAȚIE, FENOTIP SAU 
COMORBIDITATE? 

Ioan Anton Arghir1, Ileana Ion1, Oana Cristina Arghir1 

1Facultatea de Medicină, Universitatea Ovidius din Constanta 

 

În ultimii 100 de ani, bronșiectazia a făcut un salt uriaș de la boală rară, orfană, asociată tuberculozei 
pulmonare, sexului femeiesc și vârstei avansate la o boală extrem de heterogenă ca etiologie, cu 
numeroase clustere în funcție de caracteristicile clinice, radiologice și microbiologice. Infectia cu 
SARS-CoV-2, boală infecto-contagioasă transmisă preponderent aerogen, cu potențial fibrozant, 
exact ca și tuberculoza pulmonară, își pune, la rândul ei, amprenta asupra bronșiectaziilor. Fibroza 
pulmonară este o cauză recunoscută de bronșiectazie datorită modificărilor aduse arhitecturii 
bronhopulmonare. Bronșiectazia, la infectatul COVID-19, are caracteristica de a se manifesta 
precoce. Astfel, pacientii cu pneumonie COVID-19 au risc crescut de a dezvolta bronșiectazii. 
Lucrarea va prezenta bronșiectazia postCOVID-19 ca și complicație, posibil nou fenotip, dar și din 
perspectiva coexistenței, ca posibilă comorbiditate agravantă.   

 

BRONCHIECTASIS IN COVID-19 INFECTED PATIENTS, COMPLICATION, PHENOTYPE OR 
COMORBIDITY? 

Ioan Anton Arghir1, Ileana Ion1, Oana Cristina Arghir1 

1Medicine Faculty, Ovidius University of Constanta 

 

During the last 100 years, bronchiectasis has made a huge leap from a rare, orphan disease 
associated with pulmonary tuberculosis, female gender and advanced age, to an extremely 
heterogeneous disease by various etiology, with numerous clusters depending on clinical, radiological 
and microbiological characteristics. The infection with SARS-CoV-2, a contagious disease, mainly air 
transmitted, having a high fibrosing potential, just like pulmonary tuberculosis, in turn puts earlier its 
mark on bronchiectasis. Pulmonary fibrosis is recognized as a cause of bronchiectasis, due to 
changes in the bronchopulmonary architecture. Bronchiectasis in infected COVID-19 has the 
characteristic of earlier occurrence. Thus, patients with COVID-19 pneumonia are at high risk of 
developing bronchiectasis. The presentation propose postCOVID-19 bronchiectasis as a 
complication, possible new phenotype, but also from the perspective of coexistence, as a possible 
aggravating comorbidity. 
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16. CANCERUL PROFESIONAL. PREZENTARE DE CAZ 

Claudia- Mariana Handra1,2, Eugenia Naghi1,2 

1Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”,București 

2Spitalul Clinic Colentina, București 

 

Cancerul profesional reprezintă între 4 și 8,5% din totalul neoplaziilor. Este prima cauză a mortalității 
profesionale în Uniunea Europeană, și constituie 52% din decesele anuale legate de locul de muncă. 
Cele mai frecvente forme de cancer profesional sunt cancerul pulmonar, mezoteliomul și cancerul de 
vezica urinară. 

Mezoteliomul malign este o tumora rară și agresivă, cu etiologie strâns legată de expunerea la fibre 
de azbest. 

Cu toate că în prezent utilizarea azbestului este interzisă în România și de cele mai multe ori 
expunerea la azbest nu mai este adusă in discuție de medic sau de pacient în cadrul anamnezei 
profesionale, trebuie avut in vedere că mezoteliomul malign apare după o perioadă de peste 40 de 
ani de la expunere.  

În cazul prezentat expunerea profesională la azbest a fost scurtă, 1 an și 10 luni, iar timpul de latență 
de aproximativ 50 de ani. Debutul insidios și manifestările clinice nespecifice au determinat stabilirea 
tardivă a diagnosticului de mezoteliom pleural malign, în stadiu avansat de boală.  

Supravegherea medicală a persoanelor care au fost expuse la azbest, cu ajutorul unor investigații 
imagistice efectuate periodic, ar face posibila diagnosticarea mezoteliomului intr- un stadiu precoce, 
cu intervenții terapeutice mai eficiente. 

 

OCCUPATIONAL CANCER. CASE PRESENTATION 

Claudia- Mariana Handra1,2, Eugenia Naghi1,2 

1University of Medicine and Farmacy “Carol Davila”,Bucharest 

2Colentina Clinical Hospital, Bucharest 

 

Occupational cancer accounts for 4 to 8.5% of all malignant neoplasms. It is the first cause of work-
related deaths in the European Union, and representing 52% of annual work-related deaths.  The 
most common forms of occupational cancer are lung cancer, mesothelioma and bladder cancer. 

Malignant mesothelioma is a rare and aggressive tumor with etiology highly correlated to exposure to 
asbestos fibers. 

Although the use of asbestos is banned in Romania nowadays and most of the time exposure to 
asbestos is no longer brought into question by the doctor or the patient within the occupational 
anamnesis, it should be borne in mind that malignant mesothelioma occurs after a period of over 40 
years after exposure.  
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In the present case, the professional exposure to asbestos was short, 1 year and 10 months, and the 
latency time was about 50 years. The insidious onset and nonspecific clinical manifestations lead to 
late diagnosis of  malignant pleural mesothelioma, in an advanced stage of the disease.  

Medical monitoring of people exposed to asbestos, with periodical imaging investigations, would help 
in diagnosing mesothelioma in an early stage, when the therapeutic interventions could be more 
effective. 

 

 

SESIUNEA 4: PROVOCĂRILE PANDEMIEI COVID-19 PENTRU MEDICINA 
MUNCII – PARTEA A 3-A 

 

18. TELEMUNCA ÎN CONTEXTUAL ACTUAL, LA ÎNCETAREA STĂRII DE ALERTĂ 

Dr. Felicia Steliana Popescu 

Institutul National de Sănătate Publică, Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediul 
Comunitar, Secția sănătate ocupațională și informare toxicologică 

 

Obiectivul prezentarii este de a defini si explica telemunca versus munca la domiciliu, prin perspectiva 
legislativa, dar si prin modalitatile de aplicare a actelor legislative. 

Telemunca reprezintă forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi 
îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul 
de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor – reglementata prin Legii nr 81/2018. 

Munca la domiciliu, reglementată de Codul Muncii cu mult înainte de telemuncă, reprezintă 
îndeplinirea, de către salariaţi, doar de la domiciliul lor, a atribuţiilor specifice funcţiei pe care o deţin.  

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr 81/2018 care reglementează telemunca, a apărut o 
controversă cu privire la diferenţele între cele două noţiuni şi implicit sfera de aplicare a fiecăreia. 
Aceste controverse au fost readuse în dezbatere în contextul epidemiologic actual, în care telemunca 
s-a transformat dintr-un beneficiu acordat de către angajatori într-un mod uzual de prestare a muncii: 
ce clauze să introducem în contractele individuale de muncă sau în actele adiţionale , care sunt 
instrumentele, echipamentele necesare salariatului pentru a-şi desfăşura atribuţiile aferente postului 
ocupat sau pe care urmează să-l ocupe, periodicitatea cu care se desfăşoară activitatea în afara 
locului de muncă organizat de angajator.  

 

TELEWORK IN THE CURRENT CONTEXT, AT THE END OF THE ALERT STATE 

Dr. Felicia Steliana Popescu 

National Institute of Public Health, National Center for Risk Monitoring, Occupational Health and 
Toxicological Information Dpt. 
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The objective of the presentation is to define and explain telework versus work at home, through the 
legislative perspective, but also through the ways of applying the legislative acts. 

Telework is the form of work organization through which the employee, regularly and voluntarily, 
fulfills his duties specific to the position, occupation or profession he holds, in a place other than the 
work organized by the employer, at least one day a month, using information and communication 
technology - regulated by Law no. 81/2018. 

Work at home, regulated by the Labor Code before telework, represents the fulfillment, by employees, 
only from their home, of the specific attributions of the position they hold. 

With the entry into force of Law No. 81/2018, a controversy arose regarding the differences between 
the two notions and implicitly the scope of application of each. These controversies have been re-
debated in the current epidemiological context, in which telework has turned from a benefit provided 
by employers in a usual way of performing work: what clauses to introduce in individual employment 
contracts or in additional acts, which are the tools, equipment necessary for the employee to perform 
his duties related to the position held or to be filled, the periodicity with which the activity is carried out 
outside the workplace organized by the employer. 

 

 

19. ABORDĂRI CREATIVE PRIVIND INTERVENȚIA ERGONOMICĂ ÎN CONTEXTUL 
TELEMUNCII: PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI 

Anca DrăghicI1, Maria Elena Boatcă1, Florina Georgeta Popescu2, Elena Păuncu2 

1Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Management în Producție și Transporturi, 
Timișoara 

2Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, Timișoara 

 

Introducere: Pandemia de COVID-19 a adus cu sine modificări majore în modul de organizare a 
muncii. În acest context, telemunca a devenit ”noul normal” în multe domenii de activitate, aducând cu 
sine numeroase deficiențe privind organizarea eficientă și ergonomică a muncii. Intervențiile 
ergonomice sunt dificil de implementat atunci când munca se desfășoară în intimitatea locuinței 
angajatului, neexistând control asupra gradului de conformare cu principiile ergonomiei și 
recomandările privind securitatea și sănătatea în muncă.  

Material și metodă. Rezultate: Se propune evaluarea riscurilor ergonomice pe baza unei 
metodologii validate, care implica analiza riscurilor ergonomice folosind mijloace software moderne si 
conceptia de interventii ergonomice pentru reducerea/eliminarea riscurilor identificate. De asemenea, 
se prezinta utilitatea ghidului „Ergo@Home” elaborat de Societatea pentru Ergonomia și 
Managementul Mediului de Lucru (ErgoWork). 

Concluzii: Riscurile ergonomice specifice telemuncii sunt insuficient evaluate, reducerea lor fiind un 
imperativ pentru îmbunătățirea calității vieții lucrătorilor. Având în vedere că ErgoWork își propune 
misiunea de a contribui la îmbunătățirea calității vieții prin intermediul ergonomiei, se impune 
mențiunea că ErgoWork intenționează publicarea unui ghid privind ergonomia de acasă pentru 
prevenirea accidentelor casnice. 
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A CREATIVE APPROACH FOR ERGONOMIC INTERVENTIONS FOR TELEWORK: 
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 

Anca Drăghici1, Maria Elena Boatcă1 

1Politehnica University of Timișoara, Faculty of Management in Production and Transportation, 
Timișoara 

2University of Medicine and Pharmacy “Victor Babeș”, Timișoara 

 

Introduction: The COVID-19 pandemic brought significant changes in the way work is organised. In 
this context, telework became “the new normal” in many domains, revealing numerous deficiencies 
regarding efficient and ergonomic work organization. Ergonomic interventions are difficult to 
implement when work is performed in the intimacy of the employee’s home, without control over the 
degree of compliance with ergonomics principles and occupational health and safety 
recommendations. 

Material and methods. Results: The authors propose ergonomic risks evaluation using a validated 
methodology, which involves analysis of ergonomic risks using modern software solutions and 
conception of ergonomic interventions for reduction/elimination of identified risks. Also, usefulness of 
„Ergo@Home” guide is presented; the guide was developed by Ergonomics and Workplace 
Management Society (ErgoWork). 

Conclusions: Ergonomic risks specific to telework are insufficiently assessed, their reduction being 
compulsory for improvement of workers’ life quality. Considering that ErgoWork aims to contribute to 
improving life quality through ergonomics, it is noteworthy to present ErgoWork’s current 
preoccupation for development of a guide on home ergonomics for prevention of domestic accidents. 

 

 

20. TELE-LEARNING - O ADAPTARE LA PANDEMIE SAU O NOUĂ PERSPECTIVĂ DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT?  

Florina Georgeta Popescu1,2 Livia Cristina Borcan1, Ioana Marin1, Ligia Kovacs2, Cristina Nica3, 
Anca Drăghici4, Maria Elena Boatcă4, Elena-Ana Păuncu1 

1Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, Disciplina Medicina Muncii, Timișoara 

2Spitalul Clinic Municipal de Urgență, Compartiment Clinic Medicina Muncii, Timișoara 

3Aquatim, Timișoara 

4Facultatea Politehnica, Timișoara 

 

În pandemia Covid, profesorii si elevii, au fost nevoiți să se adapteze brusc la forma de predare în 
regim on-line. În perioada de lockdown, la nivel mondial, peste 1,2 miliarde de elevi din 186 de tări au 
avut cursurile suspendate. 

In majoritatea țărilor, pentru cadrele didactice și elevi deopotrivă, trecerea la învațămâtul on-line, fără 
o experiență prealabilă, cu pregătire insuficientă a materialelor și uneori cu accesibilitate defectuoasă 
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la Internet a reprezentat o reală provocare. Scopul lucrării este realizarea unui scurt istoric al activității 
de tele-learning și evidențierea factorilor de risc în învațământul on-line. 

Conceptul de tele-learning a apărut în anii 1990, când sistemul informatic a fost suficient de dezvoltat 
pentru a permite acest flux de informații de la sursa spre receptori. 

Principalii factori stresori au fost: înlocuirea contactului uman direct cu interacțiunea cu o platforma, 
volumul de muncă și timpul scurt de pregătire a materialului didactic pentru această formă de 
predare, suprasolicitarea vizuală, neuropsihică, postura șezândă prelungită. Pentru învățământul 
preșcolar și primar, lipsa contactului direct cu cadrul didactic a făcut dificilă însușirea noțiunilor de 
bază. Pentru studenți, și mai ales pentru cei de la medicină, lipsa contactului direct cu pacientul a 
constituit un factor de stres major atât pentru aceștia cât și pentru cadrele didactice. La reluarea 
activității, teama de a interacționa s-a resimțit, constituind un risc pentru apariția tulburărilor de 
comportament. 

Avantaje evidente: posibilitatea de a audia/ participa la cursuri de oriunde, de a fi mai dezinvolt în 
comunicare și câstigul de timp. 

Cu toate acestea, interacțiunea umană directa rămâne principala cale de transmitere a informației 
emoțional-cognitive, extrem de importantă în conturarea personalității viitorului adult/ viitorului 
profesionist. Învățământul hibrid ar putea reprezenta un compromis între nevoia de interacțiune 
umană cu cea de a acumula informația. 

 

TELE-LEARNING - ADAPTATION TO COVID PANDEMICS OR A NEW PERSPECTIVE IN 
EDUCATION? 

Florina Georgeta Popescu1,2 Livia Cristina Borcan1, Ioana Marin1, Ligia Kovacs2, Cristina Nica3, 
Anca Drăghici4, Maria Elena Boatcă4, Elena-Ana Păuncu1 

1 ”Victor Babeș” University of Medicine and Pharmacy, Timișoara 

2Timișoara Municipal Emergency Clinical Hospital, Occupational Medicine Clinic 

3Aquatim, Timișoara 

4Polytechnic Faculty, Timișoara 

 

In the Covid pandemics, teachers and students had to suddenly adapt to online teaching. During 
worldwide lockdown, more than 1.2 billion children in 186 countries had their classes suspended. 

In most countries, for teachers and students, switching to online education without prior experience, 
with insufficient preparation of materials and sometimes poor Internet access has been a real 
challenge. The aim of the paper is to make a short history of tele-learning activity and highlight risk 
factors in online education. 

The concept of tele-learning emerged in the 1990s, when informatics systems were sufficiently 
developed to allow this flow of information from source to receivers. 

The main stressors were: replacing direct human contact by the interaction with a platform, high 
workload and short time for preparation of materials for this form of teaching, visual, neuropsychic 
overload, prolonged sitting posture. For preschool and primary education, lack of direct contact with 
teachers has made it difficult to learn the basics. For students, and especially for those in medicine, 
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lack of direct contact with the patient was a major stress factor for both them and teachers. When 
resuming the activity, it felt fear of direct interacting, constituting a risk for the appearance of 
behavioral disorders. 

Obvious advantages: possibility to listen / participate in courses from anywhere, to be more 
uninhibited in communication and gain time. 

However, direct human interaction remains the main way of transmitting emotional-cognitive 
information, extremely important in shaping the personality of the future adult / future professional. 
Hybrid education could be a compromise between the need for human interaction and the need to 
accumulate information. 

 

 

21. PATOLOGIA DERMATOLOGICĂ A PERSONALULUI MEDICALĂ ÎN TIMPUL PANDEMIEI 
COVID-19 

Carmen Iliana Bușneag1,2 

1Societatea Română de Televiziune, Serviciul Medicina Muncii, București 

2Universitatea „Titu Maiorescu”, București 

 

Pandemia Covid-19 a adus pentru personalul medical riscuri profesionale uriașe, legate nu numai de 
contaminarea cu virusul SARS-CoV2 dar și de violența, hărțuirea, stigmatizarea și discriminarea 
medicilor și a asistentelor medicale, precum și de volumul mare de muncă și utilizarea îndelungată a 
echipamentelor individuale de protecție (EIP). 

Această folosire îndelungată sau/și neadecvată a EIP a condus la o patologie dermatologică uneori 
spectaculoasă și la stres termic pentru personalul medical, însoțită și de expunere la toxice din cauza 
utilizării sporite a dezinfectanților.  

Lucrarea treatează această patologie dermatologică, încercând să ofere și soluții pentru 
mitigarea/rezolvarea problemelor, în concordanță cu ghidul OMS și al ILO privind sănătatea și 
securitatea în muncă pentru lucrătorii din domeniul sănătății în context pandemic. 

 

DERMATOLOGICAL PATHOLOGY OF MEDICAL STAFF DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

Carmen Iliana Bușneag1,2 

1National Romanian Television , Occupational Medicine Department, Bucharest Romania 

2”University “Titu Maiorescu”, Bucharest 

 

The Covid-19 pandemic has brought huge occupational hazards to medical staff, not only related to 
SARS-CoV2 virus contamination but also to violence, harassment, stigmatization and discrimination 
against doctors and nurses, as well as the high workload and prolonged use of personal protective 
equipment (PPE). 
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This prolonged and / or inappropriate use of PPE has led to a sometimes spectacular dermatological 
pathology and heat stress for medical staff, accompanied by exposure to toxins due to increased use 
of disinfectants. 

The presentation treats this dermatological pathology, trying to provide solutions to mitigate / solve 
problems, in accordance with the WHO and ILO guidelines on health and safety at work for health 
workers in a pandemic context. 

 

 

22. BEST OF DERMATO-ALERGOLOGIA DE CONTACT 

Sonia Bădulici1,2 Claudia Handra3  

1Institutul Dermato-Estetic Dr. Irinel Nedelcu, București 

2Alfa Medical Services, București 

3Universitatea de Medicină și Farmacie, Carol Davila, București 

 

Dermato-alergologia de contact are ca scop diagnosticarea manifestărilor  alergice de contact 
indiferent de localizare. Eczema mâinilor va fi prima abordată, începând cu un articol care a studiat 
apariția eczemei mâinii la copii ce au frecventat grădinița și școlile în timpul pandemiei de COVID-19, 
supuși unei igiene intense a mâinilor. Riscul de eczemă a mâinilor a fost asociat semnificativ cu 
dermatita atopică, sexul feminin, vârstă și frecvența spălării mâinilor. Următoarele două publicații se 
referă la eczeme ale mâinilor de cauze profesionale: un caz de sensibilizare la acrilați monomeri 
(tehniciană unghii false), confirmat prin reacții pozitive la 7 componente ale bateriei unghii artificiale, 
trei cazuri de sensibilizare profesională la metil-izotiazolinonă/metil-cloro-izotiazolinonă (2 vopsitori, o 
asistentă medicală). Ultimul articolul analizat se referă la pandemia de COVID-19, când utilizarea 
excesivă a  echipamentelor de protecție individuală a fost asociată cu dermatite de contact iritative și 
explodarea dermatozelor preexistente. Cazul prezentat este cel al unei fetițe atopice de 7 ani, care a 
prezentat o dermatită facială  localizată mai ales în zonele în contact cu masca (urticarie de contact). 
Concluziile publicațiilor studiate sunt: eczemele mâinilor prezintă particularități în funcție de vârstă, 
sex, statusul atopic, profesiune; epidemia de COVID-19 a avut efecte colaterale asupra tegumentului, 
prin deteriorarea barierei cutanate. 

 

BEST OF CONTACT DERMATO-ALLERGOLOGY  

Sonia Bădulici1,2, Claudia Handra3 

1Dermato-Aesthetic Institute Dr. Irinel Nedelcu, Bucharest 

2Alfa Medical Services, Bucharest 

3University of Medicine and Pharmacy Carol Davila, Bucharest, 

 

The aim of contact dermato-allergology is to diagnose contact allergy manifestations  regardless of 
localization. Hand eczema will be the first approached, starting with a paper that studied the 
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occurrence of hand eczema at the chidren who attended kindergartens and schools during COVId-19 
pandemic, submitted to an intense hygiene of the hands. The risk of hand eczema was significantly 
associated with atopic dermatitis, female sex, age and  hand washing frequency. The next two 
publications concern hand eczemas of occupational causes: a case of sensitization to acrylate 
monomers (an artificial nails female technician), confirmed by positive reactions to seven components 
of artificial nails series, three cases of occupational sensitization to methyl-isothiazolinone/methyl-
chloro-isothiazolinone (2 painters, one nurse). The last analysed paper concerns COVID-19 
pandemic, when excessive utilization of individual protection equipment was associated with irritant 
contact dermatitis and flares of pre-existing dermatosis. The case report is of a 7-year-old atopic girl, 
who presented a facial dermatitis localized mainly in areas in contact with the mask  (contact 
urticaria). The conclusions of studied papers are: hand eczemas present specific features depending 
on age, gender, atopic status, profession;  COVID-19 epidemic had collateral effects on the skin, by 
the damage of cutaneous barrier.  

 

 

23. TESTAREA EPICUTANATĂ – IMPORTANȚĂ MAJORĂ ÎN DIAGNOSTICUL REACȚIILOR 
ALERGICE DE CONTACT 

Bo Niklasson1, Sonia Bădulici2,3, Claudia Handra4 

1Chemotechnique Diagnostics, Vellinge, Sweden 

2Institutul Dermato-Estetic Dr. Irinel Nedelcu, București 

3Alfa Medical Services, București 

4Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila”, București 

 

Alergia de contact este rezultatul răspunsurilor imune specifice cauzate de haptene (molecule 
reactive chimic, cu greutate moleculară mică), care trebuie să pătrundă în stratul cornos al 
tegumentului pentru a se conjuga cu proteinele epidermice și dermice formând „complexe hapten-
purtătoare” cu proprietăți antigenice capabile să provoace alergia de contact. Dermatita alergică de 
contact (DAC) reprezintă 20% din totalul bolilor dermatologice  raportate la muncă. Testarea patch  se 
efectuează prin aplicarea haptenelor în mici camere montate pe o bandă (Patch Test Units), pe pielea 
pacientului. La persoanele sensibilizate acest răspuns imun are ca rezultat o eczemă de contact 
alergică limitată la zona de aplicare a camerei. Testarea patch tipică se efectuează prin utilizarea unei 
baterii de bază (uneori denumită baterie standard) alături de baterii specializate suplimentare. 
Această testare implică o serie de întâlniri programate cu pacientul într-un interval de timp de o 
săptămână. La pacienții sensibilizați, expunerea la haptene în timpul procedurii de testare patch va 
duce în mod normal la o eczemă în miniatură (reacție normală la patch test). Astfel, cunoașterea 
haptenei care îi provoacă reacțiile alergice îl ajută pe pacient să se ferească de acea haptenă 
specifică, evitând apariția DAC și îmbunătățindu-și astfel calitatea vieții. 
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PATCH TESTING - MAJOR IMPORTANCE IN THE DIAGNOSIS OF ALLERGIC CONTACT 
REACTIONS 

Bo Niklasson1, Sonia Bădulici2,3, Claudia Handra4 

1Chemotechnique Diagnostics, Vellinge, Sweden 

2Dermato-Aesthetic Institute Dr. Irinel Nedelcu, Bucharest 

3Alfa Medical Services, Bucharest 

4Univeristy of Medine and Pharmacy Carol Davila, Bucharest 

 

Contact allergy is the result of specific immune responses caused by haptens (chemically reactive 
molecules with low molecular weight), which need to penetrate the horny layer of the skin in order to 
conjugate to epidermal and dermal proteins forming “hapten-carrier complexes” with antigenic 
properties capable of causing contact allergy. Allergic contact dermatitis (ACD) accounts for 20% of 
all reported work related skin diseases.  Patch testing is performed by applying haptens into small 
chambers mounted on a tape (Patch Test Units), onto the patient’s skin. In sensitized individuals this 
immune response results in an allergic contact eczema confined to the application area of the 
chamber. The typical patch test screening is performed by testing a Baseline series (sometimes 
referred to as a standard series) alongside additional specialized series. This testing involves a 
number of scheduled patient appointments within a one-week time-frame. In sensitized patients, 
exposure to haptens during the patch testing procedure will normally result in a miniature eczema 
(normal patch test reaction). Thus, knowing what hapten is causing the allergic reactions helps the 
patient stay clear of that specific hapten, avoiding ACD and thereby effectively improving the quality of 
life for the individual. 

 

 

SESIUNE 5: PATOLOGIA ASOCIATĂ MUNCII ÎN SCHIMBURI ALTERNANTE - 
PARTEA 1 

 

24. CRONOTERAPIA HIPERTENSIUNII ARTERIALE - MAI ESTE DE ACTUALITATE? 

Daniela Bartos, MD, PHD, Profesor Universitar 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti 

Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti 

 

Abstract: Tensiunea arterială (TA) este un parametru dinamic care prezintă modificări circadiene 
previzibile alături de modificări pe termen scurt și lung, denumite variabilitate a tensiunii arteriale 
(BPV). Monitorizarea ambulatorie automată a tensiunii arteriale (MATA) oferă informații importante 
despre BPV și descrie amploarea modificărilor TA în cursul dimineții (“morning surge”), modificări pe 
parcursul zilei sau nopţii. ABPM s-a dovedit a fi un predictor mai bun al prognosticului cardiovascular 
în comparație cu măsurătorile TA de cabinet. Mai mult, TA nocturnă este un parametru reproductibil și 
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de încredere pentru stratificarea riscului. Tensiunea arterială nocturnă crescută poate identifica 
pacienții cu comorbidități, cum ar fi apneea obstructivă în somn și este asociată cu o povară mare de 
afectare a organelor țintă mediată de hipertensiune și evenimente cardiovasculare. Cronoterapia 
oferă un instrument de individualizare a tratamentului hipertensiunii arteriale (HTA) în funcție de 
profilul circadian al TA al fiecărui pacient. În plus, normalizarea pattern-ului circadian al TA a fost 
propusă ca un nou scop terapeutic în HTN. Mai multe studii au demonstrat că administrarea unuia 
sau mai multor medicamente pentru scăderea TA la culcare (în special a celor care modulează 
sistemul renină-angiotensină) poate duce la un control mai bun al tensiunii arteriale, la reducerea 
prevalenței statutului non-dipper, la reducerea riscului de apariție a bolii renale cronice sau diabet 
nou-diagnosticat și este asociată cu supraviețuire globală îmbunătățită. 

Concluzie: Variațiile circadiene ale TA sunt parametri importanți de luat în considerare atunci când 
se decide asupra terapiei HTA a pacientului individual, prin urmare strategia cronoterapeutică 
reprezintă un instrument util pentru optimizarea controlului TA și reducerea riscului. 

 

CHRONOTHERAPHY IN ARTERIAL HYPERTENSION – IS IT STILL RELEVANT? 

Bartos Daniela, MD, PHD, Professor 

“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy Bucharest 

Clinical Emergency Hospital Bucharest 

  

Abstract: Blood pressure (BP) is a dynamic parameter displaying predictable circadian changes 
along with short term and long term variations referred as blood pressure variability (BPV). 
Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) provides important insights on BPV and describes the 
magnitude of the morning surge, day time and night time BP changes. ABPM has been shown to be a 
better predictor of cardiovascular outcome in comparison to office BP measurements. Moreover, 
nocturnal BP is a reproducible and reliable parameter for risk stratification. High nocturnal BP can 
identify patients with comorbidities such as obstructive sleep apnea and is associated with a high 
burden of hypertension mediated target organ damage and cardiovascular events. Chronotherapy 
provides a tool for individualizing hypertension (HTN) treatment according to the circadian profile of 
BP of each patient. Furthermore, the normalization of BP circadian pattern has been proposed as a 
new therapeutic goal in HTN. Several studies have demonstrated that the administration of one or 
more BP-lowering medication at bed time (especially those modulating the renin-angiotensin system) 
can lead to better BP control, reduced prevalence of non-dipper status, reduced risk of incident 
chronic kidney disease or new onset diabetes and improved overall survival.  

Conclusion: BP circadian variations are important parameters to consider when deciding upon the 
HTN therapy of the individual patient therefore the chronotherapeutic strategy represents a useful tool 
to optimize BP control and to reduce risk. 
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25. MATA – TIPS AND TRICKS 

Ana-Maria Balahura, MD, PhD, Sef de lucrări 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti 

Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti 

 

Abstract: Hipertensiunea arterială (HTA) este una dintre cele mai răspândite boli cardiovasculare și 
una dintre principalele cauze de morbiditate și mortalitate prematură la nivel mondial. Conștientizarea 
și controlul HTA rămân suboptime, prin urmare sunt justificate strategii de management mai bune. În 
timp ce măsurătorile tensiunii arteriale la birou sunt obligatorii pentru a stabili diagnosticul și planul de 
tratament, acestea oferă totuși informații pentru o perioadă foarte limitată de timp, în timp ce 
adevărata povară HTA poate rămâne ascunsă. Măsurarea ambulatorie automată a tensiunii arteriale 
(MATA) în douăzeci și patru de ore a devenit standard de îngrijire în gestionarea pacientului 
hipertensiv, deoarece oferă mai multe “citiri” ale TA în afara cabinetului, în mediul obișnuit al fiecărui 
individ, în timpul activităților individuale în timpul zilei și al somnului pe timp de noapte sau pe durata 
timpului de lucru ale pacientului. În plus, permite identificarea HTA “de halat alb” și HTA mascată. 
MATA este piatra de temelie în descrierea tiparelor circadiene ale TA, profilul de dipping și controlul 
TA pe 24 de ore sub tratament antihipertensiv. În plus, este singura metodă care permite identificarea 
HTA nocturnă, un predictor recunoscut al evenimentelor cardiovasculare. Într-adevăr, MATA s-a 
dovedit a fi un predictor mai bun al evenimentelor cardiovasculare majore în comparație cu valorile 
TA de la birou. 

În concluzie, având în vedere utilitatea MATA și importanța obținerii unei imagini de 24 de ore a 
variabilității dinamice a TA, este obligatorie o tehnică și interpretare adecvată a acestei metode. 

 

ABPM-TIPS AND TRICKS 

Ana-Maria Balahura, MD, PhD, Lecturer 

“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy Bucharest 

Clinical Emergency Hospital Bucharest 

Abstract: Arterial hypertension (HTN) is one of the most prevalent cardiovascular diseases and one 
of the leading causes of premature morbidity and mortality worldwide.  HTN awareness and control 
remains suboptimal therefore better management strategies are warranted.  While office blood 
pressure (BP) measurements are mandatory to establish the diagnosis and treatment plan, it however 
provides information on a very limited period of time while the true HTN burden may remain hidden. 
Twenty four hour ambulatory blood pressure measurement (ABPM) has become standard of care in 
the management of the hypertensive patient as it provides multiple out of office BP readings, in the 
usual environment of each individual, during individual daytime activities and night-time sleep or the 
patient’s specific work time patterns. Moreover, it allows for the identification of white coat HTN and 
masked HTN. ABPM is cornerstone in describing the circadian patterns of BP, the dipping profile and 
the 24 hour BP control under antihypertensive treatment. Furthermore, it is the only method that 
allows identifying nocturnal HTN, a recognised predictor of cardiovascular events. Indeed, ABPM has 
proven to be a better predictor of major cardiovascular events in comparison to office BP readings.  

In conclusion, given the usefulness of ABPM and the importance of obtaining a 24 hour picture of 
the dynamic variability of BP, a proper technique and interpretation of this method is mandatory.  
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26. MANAGEMENTUL RISCULUI CARDIO-VASCULAR LA LUCRĂTORII CU MUNCĂ ÎN 
SCHIMBURI ALTERNANTE 

Marina Ruxandra Oțelea 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București 

 

Lucrarea descrie consecințele și modalitățile de management al riscului cardiovascular la lucrătorii cu 
muncă în schimbul de noapte. 

Pornind de la analiza datelor din literatura de specialitate privind efectele cardiovasculare ale muncii 
în schimbul de noapte, s-a identificat o creștere a incidenței bolii cardiovasculare acute, în special prin 
asociere cu alte riscuri (boala cardiacă ischemică preexistentă, expunere la zgomot, lucru în ≥ 3 
schimburi/săpt ≥ 1 an). Datele epidemiologice sunt completate de studii în care s-a evidențiat 
substratul biologic al efectelor disruperii ritmului circadian prin munca de noapte, respectiv alterarea 
funcției endoteliale în arterele mari și medii, creșterea nivelului tromboxanului A2, predominanța 
simpatică, creșterea valorilor markeri inflamatori sistemici.  

Efectele cronice ale muncii de noapte se materializează în incidența crescută a obezității, prezența 
sindromului metabolic, și în alterarea tonusului vegetativ, modificând în sens negativ profilul de risc 
cardiovascular. 

Lucrarea subliniază datele relevante pentru medicul de medicina muncii ghidurile actuale ale 
Societății Europene de Cardiologie și ale Societății Europene de Hipertensiune și un algoritm aplicabil 
în practica de cabinet. 

Concluzii: Munca de noapte crește riscul cardiovascular. Medicul de medicina muncii trebuie mai bine 
integrat în echipa multidisciplinară care gestionează pacienții cu boală cardiovasculară care lucrează 
în schimbul de noapte. 

 

CARDIOVASCULAR RISK MANAGEMENT IN ALTERNATIVE SHIFT WORKERS 

Marina Ruxandra Oțelea 

University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”, Clinical Departament 5, Bucharest 

 

The presentation describes the consequences and ways of managing cardiovascular risk in night shift 
workers. 

The literature on the cardiovascular effects of night work shows an increase in the incidence of acute 
cardiovascular disease, especially in association with other risks (pre-existing ischemic heart disease, 
noise exposure, work in ≥ 3 shifts / week ≥ 1 year). Epidemiological data are supplemented by studies 
that showed the biological substrate of the effects of circadian rhythm disruption through night work, 
respectively the endothelial function impairment in large and medium arteries, the high levels of 
thromboxane A2, the sympathetic predominance and the increased systemic inflammatory markers. 

The chronic effects of night work materialize in the high incidence of obesity, the presence of 
metabolic syndrome, and in the alteration of the vegetative tone, negatively changing the 
cardiovascular risk profile. 
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The presentation also highlights the relevant data for the occupational physician included in the 
current guidelines of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension 
and an algorithm applicable in the medical practice. 

Conclusions: Night work increases cardiovascular risk. The occupational physician needs to be better 
integrated into the multidisciplinary team that manages patients with cardiovascular disease who work 
night shifts. 

 

 

27. MUNCA ÎN SCHIMBURI ALTERNANTE ȘI SINDROMUL METABOLIC 

Cristina Elena Dobre1,2, Marina Ruxandra Oțelea3 

1Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Grigore Alexandrescu” , București 

2Universitatea “Ovidius” din Constanța, Școala Doctorală de Medicină 

3Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, București 

 

Munca în ture a fost asociată cu un risc cu 30% mai mare de a dezvolta sindrom metabolic 
comparativ cu persoanele care nu lucrează în ture. Schimbul de noapte alterează  ritmului veghe-
somn, ceea ce induce o perturbare a ciclicității impulsurilor inițiate din nucleii suprachiasmatici, ritmul 
secreției mai multor hormoni, cu consecințe metabolice semnificative. 

Lucrarea prezintă date relevante din literatura de specialitate privind asocierea dintre sindromul 
metabolic, componentele acestuia și munca în schimbul de noapte.  

Analiza sistematică a datelor de literatură a identificat o asociere directă între munca în schimbul de 
noapte și obezitatea de tip abdominal. O meta-analiză a estimat un risc de sindrom metabolic cu 35% 
mai mare la persoanele care lucrează în timpul nopții și care prezentau obezitate abdominală. 

Lucrarea prezintă date relevante privind asocierea muncii în schimburi cu sindromul metabolic. 

În studiile longitudinale s-a evidențiat că riscul de apariție a hipertensiunii arteriale crește cu 10-34%, 
iar cel de diabet de tip 2 cu 18-44%, fiind maxim la cei care lucrează aproape în exclusivitate 
noaptea. Odată instalat diabetul, controlul eficient al glicemiei este mai dificil dacă se lucrează în 
schimburi. 

Concluzii: Riscul de a dezvolta sindrom metabolic crește la cei care lucrează în timpul de nopții. 
Organizarea programului de lucru, adoptare unui stil de viață sănătos și controlul medical periodic, 
sunt măsuri preventive care pot contribui la reducerea riscului.  

 

SHIFT WORK AND METABOLIC SYNDROME 

Cristina Elena Dobre1,2, Marina Ruxandra Oțelea3 

1 Emergency Clinical Hospital for Children “Grigore Alexandrescu”, Bucharest, Romania 

2 Doctoral School, Field: Medicine, “Ovidius” University, Constanta, Romania 
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3«Carol Davila» University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania 

 

Shift work has been associated with a 30% higher risk of developing metabolic syndrome than those 
who do not work shifts. Night shifts disrupts normal wake-sleep rhytm, the normal cycle of firing of the 
supraschiasmatic nucleii, the rhythm of seberal hormons secrețion, leading to significant metabolic 
consequences. 

This paper presents relevant data from the literature on the association between metabolic syndrome 
and night shift work. 

Systematic analysis of literature data identified a direct association between night shift work and 
abdominal obesity. A meta-analysis estimated a 35% higher risk of metabolic syndrome in people 
who worked at night and had abdominal obesity. 

Longitudinal studies have shown that the risk of high blood pressure increases by 10-34%, and that of 
type 2 diabetes by 18-44%, being maximum in those who work almost exclusively at night. 

In already diagnosed diabetes, effective blood glucose control is more difficult when working in shifts. 

Conclusions: The risk of developing metabolic syndrome increases with night work. Organizing the 
work schedule, adopting a healthy lifestyle and regular medical check-ups are preventive measures 
that can help reduce the risk. 

 

 

28. ACTUALITĂȚI ÎN MANAGEMENTUL DIABETULUI ZAHARAT 

Simona Carniciu, Anca Mihaela Pantea-Stoian 

Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Bucuresti 

 

Diabetul zaharat în zilele noastre semnifică programe de îngrijire și tratament ce vizează sănătatea 
populației. Prevalența sa, complicațiile și prevalența lor, costul îngrijirii, povara economică și impactul 
asupra calității vieții pacientului, fac ca diabetul de tip 2 să fie una dintre cele mai vizibile boli cronice 
la nivel mondial. Acestea necesită o echipă multidisciplinară pentru a asigura decizii de tratament în 
timp util, care se bazează pe ghidurile actuale, bazate pe dovezi, pe prognosticul individual al 
pacientului, preferințele, comorbiditățile, particularitățile profesionale și considerente financiare. Luând 
în considerare diferite tipuri de diabet precum diabetul de tip 1, diabetul de tip 2 sau tipurile specifice 
de diabet, diabetul gestațional, riscul de complicații este similar și trebuie luată în considerare 
prevenția. Noile ghiduri internaționale se concentrează pe o evaluare medicală completă și pe o 
evaluare a comorbidităților, o îngrijire de echipă, centrată pe pacient, care nu se mai limitează la 
îngrijirea diabetului, ci și la specialiști în educație, medici de specialitate, podiatri, profesioniști în 
sănătate mintală. Importanța unui bun management al îngrijirii diabetului începe cu prevenirea, 
diagnosticarea precoce și se termină cu managementul riscului de complicații precum boli 
cardiovasculare, boli renale cronice, retinopatie, neuropatie, sindromul piciorului diabetic. 
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UPDATES IN DIABETES MANAGEMENT 

Simona Carniciu, Anca Mihaela Pantea-Stoian 

Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest 

 

Diabetes nowadays equals care and treatment programs that targets population health. Its 
prevalence, its complications and their prevalence, the care cost and economic burden and the 
impact on patient’s quality of life makes type 2 diabetes one of the most noticeable chronic diseases 
worldwide. These requires multidisciplinary team to ensure timely treatement decisions that rely on 
evidence-based guidelines, on patient’s individual prognosis, preferences, comorbidities, professional 
particularities and financial consideration. Considering different types of diabetes like type 1 diabetes, 
type 2 diabetes or specific types of diabetes, gestational diabetes, the risk of complications is similar 
and the prevention must be taken into consideration. The new guidelines focus on a comprehensive 
medical evaluation and assesment of comorbities, a patient-centered collaborative care, that is no 
more limited to diabetes care, but also education specialists, different specialty clinicians, podiatrist, 
mental health professionals. The importance of a good management of diabetes care starts with 
prevention, early diagnosis and ends with risk management of complications like cardiovascular 
diseases, chronic kidney disease, retinopathy, neuropathy, diabetic foot syndrome. 

Keywords: diabetes, risk management, prevention, chronic disease 

 

 

SESIUNEA 6: PROVOCĂRILE PANDEMIEI COVID-19 PENTRU MEDICINA 
MUNCII – PARTEA A 2-A 

 

29. PARAMETRI PENTRU EVALUAREA STATUSULUI PONDERAL AL PACIENTULUI SI MASURI 
PRIMARE PERSONALIZATE DE MANAGEMENT 

Corina-Aurelia Zugravu1, Adriana Macri2 

1Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila/Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti 

2 Institutul de Bioresurse Alimentare Bucuresti 

 

Excesul ponderal este unul din cei mai răspândiți factori de risc pentru bolile cronice în Europa. El s-a 
dovedit a crește și riscul de a dezvolta o formă gravă de infecție cu SARS COV 2. Din păcate, 
recentul raport pentru Europa al OMS confirmă faptul că numărului de indivizi cu IMC crescut 
continuă să aibă o dinamică ascendentă. În aceste condiții, medicii, indiferent de specialitate, trebuie 
să poată evalua în mod corect statusul ponderal al fiecărui pacient și să indice măsuri corectoare. 
Practica arată că foarte rar indivizii își apreciază în mod corect categoria ponderală în care se află și 
au tendința de a urma diete fără baza științifică, ce au de regulă efecte negative pe starea generală 
de sănătate. În prezentarea noastră, vom trece în revista elemente de baza cu privire la evaluarea 
statusului ponderal și referitoare la prescrierea unor măsuri personalizate care au în obiectiv 
corectarea totală sau parțială a surplusului ponderal, ca măsură profilactică primară sau secundară 
elementară pentru numeroase afecțiuni cronice 
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PATRAMETERS FOR ASSESING THE PATIENT`S WEIGHT STATUS AND PERSONALIZED 
PRIMARY MANAGEMENT MEASURES 

Corina-Aurelia Zugravu1, Adriana Macri2 

1University of Medicine and Pharmacy Carol Davila/National Insrtitute of Public Health   

2 National Research and Development Institute for Food Bioresources Bucharest 

 

Being overweight is one of the most common risk factors for chronic diseases in Europe. It has also 
been shown to increase the risk of developing a serious form of SARS COV 2 infection. Unfortunately, 
the recent WHO report for Europe confirms that the rate of increase in the number of individuals with 
high BMI is alarming. Under these conditions, doctors, regardless of their specialty, must be able to 
correctly assess the weight status of each patient and indicate corrective measures. Practice shows 
that very rarely individuals correctly assess their weight category and tend to follow diets without a 
scientific basis, which usually have negative effects on general health. In our presentation we will 
review basic elements regarding the assessment of weight status and regarding the prescription of 
personalized measures that aim at total or partial correction of excess weight, as a primary or 
secondary elementary prophylactic measure for many chronic diseases. 

 

 

30. TULBURĂRILE DE SOMN ÎN CONTEXTUL MUNCII ÎN SCHIMBURI ALTERNANTE ÎN 
PRACTICA DE MEDICINA MUNCII 

Sorina Hohor2 , Cristina Mandanach2, Claudia Handra1,2, Agripina Rașcu1,2 

1 Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București 

2 Spitalul Clinic Colentina, secția Medicina Muncii, București 

 

Somnul reprezintă o funcție vitală pentru organismul uman și este codificat genetic în concordanță cu 
ritmul său biologic. Studiile efectuate au dovedit că somnul insuficient afectează atenția, performanța, 
memoria, timpul de reacție, iar somnolența excesivă crește riscul de producere a accidentelor de 
muncă și al accidentelor rutiere. 

Societatea modernă în care trăim a impus un ritm accelerat de producție și consum, astfel că un 
număr mare de domenii de activitate au stabilit programe de lucru atipice, cu munca în schimburi, 
deși există dovezi certe că procesele ritmice sunt astfel coordonate încât activitatea este maximă în 
timpul zilei și minimă noaptea. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, 20-25% dintre lucrători își 
desfășoară activitatea în schimburi alternante. 

Munca în schimburi alternante poate desincroniza ritmul circadian și impune astfel constrângeri la 
care de cele mai multe ori ne adaptăm cu dificultate. 

Tulburările de somn și consecințele acestora, în general, precum și cele legate de munca în 
schimburi, vor fi prezentate din perspectiva medicului de medicina muncii. 
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SLEEP DISORDERS IN THE CONTEXT OF WORK IN ALTERNATE SHIFTS IN THE PRACTICE 
OF OCCUPATIONAL MEDICINE 

Sorina Hohor2 , Cristina Mandanach2, Claudia Handra1,2, Agripina Rașcu1,2 

1 Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București 

2 Spitalul Clinic Colentina, secția Medicina Muncii, București 

 

Sleep is a vital function for the human body and is genetically encoded in accordance with its 
biological rhythm. Studies have shown that insufficient sleep affects attention, performance, memory, 
reaction time, and excessive drowsiness increases the risk of work-related accidents and road 
accidents. 

The modern society in which we live has imposed an accelerated pace of production and 
consumption, so that a large number of fields of activity have established atypical work schedules, 
with work in shifts, although there is clear evidence that rhythmic processes are coordinated so that 
activity is maximum during the day and at minimum at night. According to the World Health 
Organization, 20-25% of workers work in alternating shifts. 

Working in alternating shifts can de-synchronize the circadian rhythm and thus impose constraints to 
which we often have difficulty adapting. 

Sleep disorders and their consequences, in general, as well as those related to shift work, will be 
presented from the perspective of the occupational physician. 

 

 

31. DOVEZI ȘI INCERTITUDINI ÎN CANCERELE ASOCIATE MUNCII ÎN SCHIMBURI 
ALTERNANTE  

Dana Mateș1, Raluca Andreea Smărăndescu2, Cătalin Alexandru Staicu1, Violeta Claudia 
Calotă1 

1 Institutul Național de Sănătate Publică, București 
2 Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, Departamentul Clinic 5, București 

 

Munca în schimburi alternante poate perturba ritmurile circadiene: ciclul natural somn-veghe, tiparele 
de activitate și odihnă. Sistemele experimentale au produs dovezi solide că alterarea ritmului lumină-
întuneric prezintă caracteristici cheie ale agenților cancerigeni, producând efecte compatibile cu 
imunosupresia, inflamația cronică și proliferarea celulară. 

Din 2010, când Agenția Internațională de Studii pentru Cancer (IARC) a făcut prima evaluare privind 
munca în schimbul de noapte ca posibil factor risc pentru cancerul de sân, prostată și colon, au 
apărut studii caz-control ample de bună calitate care confirmat asocierea. Totuși, în studiile de 
cohortă pentru aceste tipuri de cancer, rezultatele au fost inconsecvente. 

Rezultatele heterogene au făcut necesară reevaluarea evidențelor științifice de către IARC, în anul 
2019. Munca în schimburi de noapte a fost mai clar definită ca circumstanță de expunere 
profesională: un minim de ore lucrate în timpul nopții sau în transporturile aeriene internaționale. 



CONFERINȚA	NAȚIONALĂ	DE	MEDICINA	MUNCII	
1	–	4	IUNIE	2022	
	

	38	

Vârsta lucrătorilor ”expuși” la munca de noapte, variațiile de durată a luminii natural, au fost luate în 
considerare la analiza datelor epidemiologice. 

În final, grupul de lucru al IARC a concluzionat că dovezile analizate sunt limitate și a clasificat munca 
în schimburi de noapte ca probabil cancerigenă pentru om (grupul 2A de agenți cancerigeni). 

 

EVIDENCE AND UNCERTAINTIES IN CANCERS RELATED TO WORKING IN SHIFTS 

Dana Mateș1, Raluca Andreea Smărăndescu2, Cătalin Alexandru Staicu1, Violeta Claudia 
Calotă1 

1 Institutul Național de Sănătate Publică, București 
2 Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, Departamentul Clinic 5, București 

 

Shift work can disrupt circadian rhythms: the natural sleep-wake cycle, activity and rest patterns. 
Experimental studies have produced strong evidence that disruption of the light-dark rhythm exhibits 
key characteristics of carcinogens, producing effects consistent with immunosuppression, chronic 
inflammation and cell proliferation. 

Since 2010, when the International Agency for Research on Cancer (IARC) made the first 
assessment of night shift work as a possible risk factor for breast, prostate and colon cancer, good 
quality case-control studies have emerged confirming the association. However, in cohort studies for 
these types of cancer, the results have been inconsistent. 

The heterogeneous results made it necessary for the IARC to reassess the scientific evidence in 
2019. Night shift work has been more clearly defined as an occupational exposure contingency: a 
minimum number of working hours during night or in international air flights. When analyzing 
epidemiological data, the age of workers "exposed" to night work and variations in daylight duration 
were taken into consideration. 

Finally, the IARC Working Group concluded that the evidence reviewed was limited and classified 
night shift work as probably carcinogenic to humans (carcinogen group 2A). 

 

 

SITUAȚIA EXPUNERII PROFESIONALE LA AGENȚI CANCERIGENI CHIMICI, RAPORTATE ÎN 
ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2019-2021 

Dana Mateș, Felicia Steliana Popescu, Lavinia Călugareanu, Cătălin Staicu 

Centrul Național de Monitorizare a Riscului din Mediul Comunitar, Institutul Național de Sănătate 
Publică, București, România 

 

Agenții cancerigeni de la locul de muncă reprezintă o cauză importantă de dizabilitate și deces în 
lume; în anul 2016, în Europa, au fost estimate 80 000 de cazuri fatale de cancer profesional. Pornind 
de la observarea unor cazuri de cancer apărute la locul de muncă au fost identificate majoritatea 
agenților chimici cancerigeni cunoscuți în prezent. Agenția Internațională de Cercetare a Cancerului 
(IARC) a clasificat 41 de agenți chimici profesionali pentru care există dovezi suficiente că duc la 
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apariția cancerului la om. Concentrația lor la locul de muncă nu ar trebui să depășească valorile limită 
de expunere reglementate iar lucrătorii cu risc au nevoie de supraveghere medicală specială. 

Între anii 2019-2021, în cadrul Programului Național de monitorizare a riscurilor din mediul de viață și 
muncă, am centralizat date despre numărul lucrătorilor expuși la 21 dintre agenții chimici profesionali 
pentru care au fost stabilite valori limită de expunere obligatorii în toate statele UE și am estimat 
prevalența expunerii, raportată la totalul lucrătorilor angajați în diferite activități economice.  

Peste 21 000 de lucrători au fost expuși la unul sau mai mulți dintre agenți. Cei mai mulți lucrează în 
activitățile de fabricare a mobilei (4 772 lucrători), prelucrare a lemnului, fabricarea produselor de 
lemn si plută (3 155 lucrători), fabricarea produselor din minerale nemetalice (2 581 lucrători).  

Prevalența lucrătorilor expuși raportată la total angajați/CAEN în 2020 a fost de 0.57% și a variat între 
0.003% (comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a 
motocicletelor) și 8.1% (fabricarea de mobilă). 

Monitorizarea expunerii și estimarea prevalenței rămân elemente esențiale pentru evaluarea poverii 
concerului profesional în următorii 10-15 ani. 

 

AN OVERVIEW OF OCCUPATIONAL EXPOSURE TO CHEMICAL CARCINOGENS, REPORTED 
IN ROMANIA DURING 2019-2021 

Dana Mateș, Felicia Steliana Popescu, Lavinia Călugareanu, Cătălin Staicu 

National Center for Risk Monitoring in the Community Environment, National Institute of Public Health, 
Bucharest, Romania 

Occupational carcinogens are a major cause of disability and death in the world; in 2016, an 
estimated 80,000 fatal cases of occupational cancer were reported in Europe. Most of the currently 
known carcinogens have been identified at workplaces. The International Agency for Research on 
Cancer (IARC) has classified 41 professional chemical agents for which there is sufficient evidence 
that they are carcinogenic to humans. Their concentration at work should not exceed the regulated 
exposure limit values and workers at risk need special medical surveillance. 

Between 2019-2021, within the National Monitoring Program for Environmental and Occupational 
Risks, we centralized data on the number of workers exposed to 21 of the occupational chemical 
agents for which mandatory exposure limit values were set in all EU countries and we estimated the 
prevalence of exposure, relative to the total number of workers employed in various economic 
activities. 

More than 21,000 workers were exposed to one or more of the chemical carcinogenic agents. Most of 
them work in furniture manufacturing (4,772 workers), woodworking, wood and cork manufacturing 
(3,155 workers), non-metallic mineral products manufacturing (2,581 workers). 

The prevalence of exposed workers relative to the total number of employees in 2020 was 0.57% and 
ranged from 0.003% (wholesale and retail trade, maintenance and repair of motor vehicles and 
motorcycles) to 8.1% (furniture manufacturing). 

Exposure monitoring and prevalence estimation remain essential elements for assessing the burden 
of professional concert in the next 10-15 years. 
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33. CANCERUL – O NOUĂ BOALĂ LEGATĂ DE PROFESIUNE?  

Marina Ruxandra Oțelea 

Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București 

 

Deși legislația muncii pune în centru prevenția și sănătatea la locul de muncă, despre bolile care au o 
frecvență mai mare în anumite grupe ocupaționale dar care nu pot fi incluse în categoria bolilor 
profesionale, respectiv despre bolile legate de profesiune, prevederile legislative sunt minimale.  

Etiologia cancerului profesional este limitată la cancerigenii clasificați de Agenția Internațională de 
Studiu al Cancerului în categoria I. Deși lista de probabili sau de posibili cancerigeni care compune 
grupul II este destul de cuprinzătoare, aceștia nu apar nici în tabelul de boli profesionale, nici în 
tabelul de boli legate de profesiune acolo unde, dacă am lua în calcul fracția etiologică, probabil că ar 
merita să ocupe un loc. Pe de altă parte, o serie de cancerigeni non-profesionali, de comportamente 
non-sanogene sau de condiții medicale reprezintă un risc care poate coexista cu riscul reprezentat de 
agenții cancerigeni, determinând o vulnerabilitate crescută a unor grupe populaționale. 

Lucrarea pune în discuție datele prezentate mai sus în încercarea de definire a unei noi entități 
“cancerul - boală legată de profesiune”, entitate clinică ce ar merita un program specific de identificare 
a riscului individual și o intervenție personalizată, cu puncte comune dar și cu elemente diferite față 
de prevenția cancerului profesional. 

 

CANCER – A NEW WORK-RELATED DISEASE? 

Marina Ruxandra Oțelea 

University of Medicine and Pharmacy Carol Davila, București 

 

Although labor legislation focuses on prevention and health at work, the legislative provisions are 
minimal in what concerns diseases that have a higher frequency in certain occupational groups but 
which cannot be included in the category of occupational diseases, namely the work-related diseases. 

The etiology of occupational cancer in our legislation is limited to carcinogens classified by the 
International Agency for the Study of Cancer in group I. Although the list of probable or possible 
carcinogens that make up group II is quite comprehensive, they do not appear in either the 
occupational disease table or the work-related diseases list where, if we take into account the 
etiological fraction, it would probably be worth taking a place. On the other hand, a number of non-
occupational carcinogens, non-sanogenic behaviors or medical conditions represent a risk that may 
coexist with the risk posed by carcinogens, leading to an increased vulnerability of some population 
groups. 

The presentation discusses all the above mentioned arguments in an attempt to define a new entity " 
work-related cancer", a clinical entity that would deserve a specific program to identify the individual 
risk and a personalized intervention, with common points but also with elements which are different 
from the occupational cancer prevention. 
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34. EFECTELE MUNCII IN SCHIMBURI ALTERNANTE  LA UN LOT DE MUNCITORI EXPUȘI LA   

SUPRASOLICITARE MUSCULO-OSTEO-ARTICULARĂ 

Fugulyan Ecaterina 

Compartimentul Medicina muncii Tg-Mureș -Spital clinic Județean Mureș 

 

Având in vedere paradoxul activității fizice, care arată ca efortul fizic are rol benefic, dar efortul fizic 
profesional poate să crească mortalitatea la cei care efectuează munca fizică intensă  la locul de 
munca,  am urmărit efectele muncii in ture, care ar putea să conducă la creșterea riscului cardio-
vascular si al infarctului miocardic. 

Material si Metoda  Am urmărit  un lot de muncitori internați in cadrul Compartimentului Medicina 
Muncii Tg-Mureș. provenind dintr-o Fabrică de autoturisme,  50 de persoane, 10 femei si 40 de 
bărbați, având vârsta medie de 48,97(28,59) ani având o vechime profesionala in ture de 24,12 (7,38) 
ani  la care s-a urmărit profilul lipidic, glicemic,  examen clinic general si afectarea sistemului osteo-
articular. 

Rezultatele arata ca 18 pers,  36 % prezentau sindrom metabolic, 17 bărbați, 1 femeie,  8 cazuri cu 4 
factori de risc , 8 cazuri 3 factori de risc. 

Toti prezentau si suprasolicitarea diferitelor segmente ale  aparatului osteo-musculo-articular .  

Concluzie: Apariția sindromului metabolic la cei care efectuează muncă fizică si tură de noapte  intr-
un număr foarte mare de 36 %, ar putea sa constituie un semnal de alarmă in ceea ce privește 
consecințele cardio-vasculare ai acestui sindrom si să conducă la luarea unor măsuri de prevenție 
adecvate .  

Cuvinte cheie: Sindromul metabolic, munca in schimburi alternante, sistemul musculo-osteo-articular 

 

THE EFFECTS OF ALTERNATING SHIFT WORK ON A GROUP OF WORKERS EXPOSED TO 
MUSCULOSCHELETAL OVERSTRAIN 

Fugulyan Ecaterina 

Occupational Medicine Department – Mures County Clinical Hospital, Targu-Mures,  

 

The paradox of physical activity shows that physical effort has a beneficial role, but the professional 
physical effort can increase mortality in those who perform intense physical effort at work. For that 
reason, we have tracked the effects of shift work, which could lead to increased cardiovascular risk 
and myocardial infarction. 

Material and Method: I followed a group of workers hospitalized in the Department of Occupational 
Medicine Tg-Mures. coming from a car factory, 50 people, 10 women, and 40 men, having an 
average age of 48.97 (28.59) years, having professional seniority in shifts of 24.12 (7.38) years, at 
which the lipid, the glycemic profile was followed, and general clinical examination was performed, 
regardless to the musculoskeletal system overstrain. 
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The results show that 18 persons, 36% had metabolic syndrome, 17 men, 1 woman, 8 cases with 4 
risk factors, 8 cases with 3 risk factors.  

All of them also had an overload of different segments of the musculoskeletal system. 

Conclusion: The appearance of metabolic syndrome in those who perform physical work and night 
shift in a very large number of 36%, could be an alarm signal regarding the cardio-vascular 
consequences of this syndrome and lead to the necessity of taking urgent preventive measures.  

Keywords: metabolic syndrome, rotating shifts, musculoskeletal system  

 

 

SESIUNEA 7: MASĂ ROTUNDĂ: SOLUȚII APLICATE ÎN PANDEMIE 

 
 
36. ASISTENȚA PSIHOLOGICĂ ÎN TELEMUNCĂ 

Psiholog Victor Gorea-Toriani 

- psihoterapeut integrativ specializat pe adult, cuplu, copii si adolescenti 

- psiholog specialist clinician si organizational 

- doctorand in psihologia dezvoltarii 

 

Telemunca, legiferată în România de Legea 81/2018, este definită ca forma de organizare a muncii 
prin care salariatul, în mod voluntar, îndeplinește atribuțiile specifice funcției pe care o deține, în alt 
loc de muncă decât cel amenajat de angajator, cel puțin o zi pe lună, utilizând tehnologia informației 
și comunicațiilor. 

Telemunca, ce a devenit o normalitate pentru multi dintre noi, vine cu aspecte pozitive si aspecte 
negative. Aspectele negative pot duce in Burnout, mai ales in cazul persoanelor care muncesc mai 
mult decat inainte, iar aspectele pozitive pot fi legate de sentimentul de autonomie si libertate.  

Desi adus mult in discutie inca din anii ’70, Burnout-ul a fost recunoscut ca boala, de catre 
Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), abia in Mai 2019, fiind adăugat în noua clasificare 
internațională a bolilor, care va intra în vigoare anul acesta. 

Deci este momentul cel mai potrivit sa vorbim si sa intelegem ce este Burnout-ul, care sunt 
simptomele lui, cum il putem recunoaste si ce putem face pentru a putea ajunge la o stare de bine, de 
echilibru, atat pe palierele profesionale, dar si personale ale vietii noastre 

 

PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN TELEWORKING 

Psiholog Victor Gorea-Toriani 

- psihoterapeut integrativ specializat pe adult, cuplu, copii si adolescenti 
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- psiholog specialist clinician si organizational 

- doctorand in psihologia dezvoltarii 

 

Working from home , has been legally defined by the Law 18/2018; it is described as the activity in 
which the employee, voluntarily, accomplishes the working duties, accordingly to his position, in a 
different working place than the one provided by the employer, at least a day per month, using 
information and telecommunication technology. 

Working from home has become part of normality for many of us and it comes together with positive 
and negative aspects. The negative ones can lead to burnout, especially for persons who work more 
than before, and the positive ones are related to the sense of autonomy and freedom. 

Mentioned since the 70’s, burnout has been recognised as a desease by World Health Organisation 
(WHO) only in May 2019; it has been added to the new International Classification of Diseases , 2022 
edition. 

So, this is the most appropriate time to talk about and understand burnout , it’s symptoms, how we 
can identify it and what we can do to achieve wellbeing, a balanced life style , in our personal and 
professional lives. 

 
 

37. PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII ÎN PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII ÎN PERIOADA DE TELEMUNCĂ 

Radu Boari1, Marina Ruxandra Oțelea2 

1 Departamentul de medicina muncii Rețeaua de Sănătate Regina Maria 

2 Departamentul Clinic 5, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București  

 

Introducere. Activitatea profesională în regim de telemuncă, pe lângă anumite avantaje prezintă și o 
serie de dezavantaje cu impact asupra sănătății fizice și mentale. Sănătatea fizică este afectată prin 
reducerea activității fizice, poziția șezândă prelungită, suprasolicitarea vizuală legată de utilizarea 
computerului. Sănătatea mentală suferă prin absența comunicării formale dar și a interacțiunilor non 
formale din timpul programului de lucru cât și, uneori de după program. În plus, pentru activitatea 
curentă de medicina muncii, în condițiile pandemiei, a impus găsirea unor soluții adecvate. 

Material și metodă. Lucrarea prezintă soluțiile identificate în cadrul unei companii bancare cu un 
număr mare de angajați. Aceste au fost următoarele: analiza comparativă a rapoartelor de medicina 
muncii din anii 2020 și 2019 și identificarea principalelor afecțiuni, sondaj online pentru stabilirea 
nivelului de stres al angajaților și măsurarea stării de bine în cadrul companiei.  

Rezultate și intervenție. Pe baza analizei comparative și a sondajului efectuat, s-au stabilit temele și 
calendarul de webinarii privind factorii de risc modificabili. De asemenea, s-a elaborarat un nou 
protocol de efectuare a examinărilor de medicina muncii, în acord cu restricțiile impuse de pandemie.  

Concluzii. Activitatea de medicina muncii a fost obligată să se adapteze la condițiile speciale din 
timpul pandemiei, ceea ce a presupus ieșirea din rutina examinărilor medicale preventive și asumarea 
cu adevărat a rolului de consilier în probleme de sănătate al angajatorului, dincolo de factorii de risc 
ocupaționali clasici. 
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37. CHALLENGES AND SOLUTIONS IN HEALTH PROMOTION DURING THE COVID PANDEMIC 
WORK FROM HOME PERIOD 

Radu Boari1, Marina Ruxandra Oțelea2 

1 Department medicina muncii Rețeaua de Sănătate Regina Maria 

2 Departamentul Clinic 5, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București  

 

Introduction. Working from home, beside some advantages, has also disadvantages with impact on 
worker’s physical and mental health. Physical health is affected by the reduction of physical activity, 
long sitting periods and eye strain from extended computer usage. Mental health suffers due to the 
lack of formal and informal, direct interactions, during the working hours and, sometimes, after hours. 
For occupational health, performing “the usual activity” in pandemic conditions, meant innovation in 
finding the best solutions. 

Material and methods. This presentation highlights the solutions identified for a large banking 
company, which were the followings: comparative analysis of occupational health reports for 2019 
and 2020, and the identification of main medical issues, an on line survey regarding the stress level 
and the wellbeing inside the company.  

Results and intervention. For the identified modifiable risk factors, a program of webinaries was 
established. We re-defined the protocol for occupational health exams, according to the restrictive 
measures imposed by COVID pandemic. 

Conclusion. Occupational health activity had to adapt to the specific pandemic conditions. This 
meant getting out of usual medical exams routine and getting closer to the employer as a real health 
problems counselor, beyond the classical occupational risk factors. 

 

 

SESIUNEA 8: IMPLICAREA TINERILOR CERCETĂTORI ÎN PROBLEMELE 
ACTUALE DE MEDICINA MUNCII 

 

39. INCAPACITATEA  TEMPORARĂ DE MUNCĂ A PERSONALULUI MEDICO-SANITAR ÎN 
TIMPUL PANDEMIEI COVID- 19 

Dr. Maria Valentina Popa1, As. Lic. Nicoleta Luchian2, Dr. Irina Luciana Gurzu3, Dr. Doina Letiția 
Duceac4 

1 Compartiment Medicina Muncii, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria”, Iași 

2 Spitalul Municipal, Pașcani 

3 Compartiment Clinic de Medicina Muncii, Spitalul de Recuperare, Iași 

4 Facultatea de Medicină, Universitatea Dunărea de Jos, Galați 
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Introducere: Pandemia COVID-19  a exercitat o  presiune majoră asupra sistemului sanitar, prin 
aplicare de noi proceduri și practici într-o perioadă foarte scurtă de timp, cât si prin incapacitatea 
temporară de muncă prin izolarea și carantinarea lucrătorilor. 

O parte din persoanele care s-au îmbolnăvit de COVID-19 au dezvoltat simptome severe și au 
necesitat zile suplimentare de concediu medical. Infecția acută, cu semne și simptome cu durată de 
până la 4 saptamani a fost în multe cazuri urmată de un sindrom post COVID/ long COVID, cu semne 
și simptome care au continuat mai mult de 12 săptămâni. Simptomele raportate au inclus dispneea, 
cefaleea, durerea toracică de tip anginos, mialgii, oboseală, tulburări cognitive sau anxietate și 
depresie.  

Material și metodă: analiza incapacității de muncă din datele furnizate de concediile medicale în anii 
2018-2019 comparativ cu anii 2020- 2021, într-un spital clinic de urgență. 

Concluzii: După reîntoarcerea la muncă, unii lucrători au necesitat monitorizare prin servicii de 
specialitate pe termen lung, și în consecință zile de incapacitate temporară de muncă, inclusiv pentru 
sindromul oboselii post-virale.   

În funcție de ratele de infectare și de protocoalele privind izolarea si carantina, mulți lucrători au lipsit 
concomitent de la locul de muncă. Unii lucrători au lipsit pentru îngrijirea persoanelor din familie 
infectate cu SARS- CoV-2. 

Absența, chiar și temporară, a unui număr semnificativ de lucrători, a pus presiuni asupra activităților 
profesionale. Lucratorii rămași disponibili au trebuit să manifeste flexibilitate și disponibilitate pentru a 
prelua sarcinile colegilor, iar activitatea profesională adaptată pentru a face fața forței de muncă 
reduse. 

 

INCAPACITATEA  TEMPORARĂ DE MUNCĂ A PERSONALULUI MEDICO-SANITAR ÎN TIMPUL 
PANDEMIEI COVID- 19 

Dr. Maria Valentina Popa1, As. Lic. Nicoleta Luchian2, Dr. Irina Luciana Gurzu3, Dr. Doina Letiția 
Duceac4 

1 Compartiment Medicina Muncii, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria”, Iași 

2 Spitalul Municipal, Pașcani 

3 Compartiment Clinic de Medicina Muncii, Spitalul de Recuperare, Iași 

4 Facultatea de Medicină, Universitatea Dunărea de Jos, Galați 

 

Introduction: The COVID-19 pandemic has exerted major pressure on the health system, by 
applying new procedures and practices in a very short period of time, as well as by the temporary 
inability to work by isolating and quarantining workers. 

Some people who developed COVID-19 developed severe symptoms and needed extra days off. The 
acute infection, with signs and symptoms lasting up to 4 weeks, was in many cases followed by a post 
COVID / long COVID sindrom, with signs and symptoms lasting more than 12 weeks. Reported 
symptoms included dyspnoea, headache, angina pectoris, myalgia, fatigue, cognitive impairment or 
anxiety and depression. 
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Material and method: analysis of incapacity for work from the data provided by medical leave in the 
years 2018-2019 compared to the years 2020-2021, in an emergency clinical hospital. 

Conclusions: After returning to work, some workers required long-term monitoring through 
specialized services, and consequently days of temporary incapacity for work, including for post-viral 
fatigue syndrome. 

Depending on infection rates and isolation and quarantine protocols, many workers were absent from 
work at the same time. Some workers were absent for the care of family members infected with 
SARS-CoV-2. 

The absence, even temporary, of a significant number of workers has put pressure on professional 
activities. The remaining available workers had to show flexibility and availability to take on the tasks 
of colleagues, and the adapted professional activity to cope with the reduced workforce. 

 

40. PLATFORMELE MARINE OFFSHORE - O SCURTĂ INCURSIUNE ÎN ACEASTĂ INDUSTRIE 
DIN PERSPECTIVA MEDICINEI MUNCII 

Dr. Cristina-Claudia Gherghina, Dr. Florin Ștefănescu, Dr. Iulia Crull, Dr. Cristina-Viorica 
Grigoropol 

Spitalul clinic Colentina, secția clinică medicina muncii, București 

 

Şapte platforme interconectate extrag gazele şi petrolul din Marea Neagră.  

Este vorba despre o industrie bine reglementată în legislația europeană și națională.  

Protocolul clinico-paraclinic de examinare medicală periodică a lucrătorilor se efectuează în 
conformitate cu prevederile H.G. nr. 355/2007, modificată şi actualizată cu H.G. nr. 1169/2011, prin 
combinarea Fişelor din Anexa nr. 1 corespunzătoare riscurilor şi suprasolicitărilor identificate.  

Există riscuri și suprasolicitări profesionale comune tuturor lucrătorilor pe platformă, precum și riscuri 
specifice anumitor categorii ocupaţionale. Din organigrama punctului de lucru am ales postul de 
muncă Supervizor producție (sistemul de muncă, descrierea activităților, identificarea riscurilor de 
accidentare și îmbolnăvire, cadrul legislativ). 

În urma studiului atent al locului de muncă şi a legislației în vigoare, recomandăm ca examinări 
medicale periodice pentru postul de muncă Supervizor producție: examen clinic general; probe 
vestibulare; testarea acuității vizuale, vedere cromatică și câmp vizual; audiogramă; ECG; 
spirometrie; testare psihologică; analize biologice: hemogramă, glicemie, TGP, TGO, GGT, 
ionogramă, examen sumar de urină.  

Drept concluzii, apreciem activitatea lucrătorilor de pe platformele marine ca având un grad de risc 
ridicat, cu impact semnificativ asupra sănătăţii lucrătorilor şi uzura prematură a organismului. 

 

OFFSHORE MARINE PLATFORMS - A SHORT INCURSION IN THIS INDUSTRY FROM THE 
PERSPECTIVE OF OCCUPATIONAL MEDICINE 

Dr. Cristina-Claudia Gherghina, Dr. Florin Ștefănescu, Dr. Iulia Crull, Dr. Cristina-Viorica 
Grigoropol 
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Colentina clinical hospital, departament of occupational medicine, Bucharest 

 

Seven interconnected offshore platforms extract gas and oil from the Black Sea. 

It is a well regulated industry in European law and national law.  

The clinical-paraclinical protocol of periodic medical examination of the workers is performed in 
accordance with Government Decisions no. 355/2007, amended and updated with Government 
Decisions no. 1169/2011, by combining the Sheets from Annex 1 corresponding to the identified risks 
and overloads. 

There are occupational risks and overloads common to all workers on the platform, as well as specific 
risks to certain occupations/functions. From the organization chart of the working point, we have 
chosen the position of Production Supervisor (work system, description of activities, identification of 
risks of injury and illness, legislative framework). 

After a thorough study of the workplace and legislation, we recommend the followingas regular 
medical examinations for the job Production Supervisor: general clinical examination; vestibular tests; 
visual acuity testing: chromatic vision and visual field; audiogram; ECG; spirometry; psychological 
testing; blood tests: complete blood count, blood glucose test, TGP (glutamic pyruvic transaminase), 
TGO (glutamic oxaloacetic transaminase), GGT (Gamma glutamyl transpentidase), electrolyte panel; 
summary urine test. 

In conclusion, we consider the activity of workers on marine platforms as having a high level of risk, 
with a significant impact on the health of workers and premature degradation of their body. 

 

 

41. COMPLICAȚII NEUROLOGICE ÎN INFECȚIA CU VIRUSUL SARS-COV2 ȘI IMPACTUL 
ASUPRA REINTEGRĂRII PROFESIONALE 

Dr. Maria Valentina Popa1,  Dr. Irina Luciana Gurzu2, Dr. Doina Letiția Duceac3 

1 Compartiment Medicina Muncii, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria”, Iași 

2 Compartiment Clinic de Medicina Muncii, Spitalul de Recuperare, Iași 

3 Facultatea de Medicină, Universitatea Dunarea de Jos, Galați 

 

Introducere: Complicațiile infecției cauzate de coronavirusul SARS-CoV-2 au avut un impact 
important asupra calității vieții și activității profesionale a persoanelor afectate.   

Manifestările neurologice apar în cursul evoluției bolii, dar pot fi prezente de la debut. Cefaleea, 
anosmia/hiposmia, ageuzia/disgeuzia, mialgia sunt cele mai frecvent întîlnite manifestări neurologice. 
Complicațiile severe precum accidentul vascular cerebral, hemoragia cerebrală, meningita, encefalita, 
sindromul Guillain-Barré, mielita transversă acută, convulsiile, tulburarile de mișcare, sunt menționate 
în studii, unele descriind manifestările neurologice ca prezentare primară a infecției cu virusul SARS-
COV2 și asocierea ulterioară a simptomelor tipice, infecția afectând atât sistemul nervos central cât și 
cel periferic. 
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SARS-CoV-2 poate agrava simptomele bolii Parkinson, cu o creștere a ratei mortalității la pacienții cu 
boală avansată. Riscul potențial de a induce boala Parkinson a fost, de asemenea, sugerat deoarece 
virusul pătrunde la nivel cerebral unde poate declanșa procese celulare implicate în 
neurodegenerare. 

Material și metodă: Prezentare de caz: Asistentă medicală, 52 ani, fără antecedente personale 
patologice cunoscute, acuză tremor de repaus la nivelul mâinii drepte, dureri la nivelul umărului drept 
și parestezii nocturne la nivelul membrului superior drept, modificarea scrisului, după infecția cu 
virusul SARS-CoV-2. Evaluarea clinico-paraclinică a stabilit diagnosticul de boală Parkinson.  

Concluzii:  Stabilirea unei relații cauză-efect între declanșarea bolii Parkinson și infecția cu virusul 
SARS-COV-2 poate fi posibilă; mecanismele prin care virusul afectează sistemul nervos și implicarea 
sistemului imun în patogeneza acestor manifestări sunt în studiu. Progresia bolii, statusul funcțional și 
capacitatea de muncă pot avea un impact negativ asupra activității profesionale. 

 

COMPLICAȚII NEUROLOGICE ÎN INFECȚIA CU VIRUSUL SARS-COV2 ȘI IMPACTUL ASUPRA 
REINTEGRĂRII PROFESIONALE 

Dr. Maria Valentina Popa1,  Dr. Irina Luciana Gurzu2, Dr. Doina Letiția Duceac3 

1 Compartiment Medicina Muncii, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria”, Iași 

2 Compartiment Clinic de Medicina Muncii, Spitalul de Recuperare, Iași 

3 Facultatea de Medicină, Universitatea Dunarea de Jos, Galați 

 

Introduction: Complications of SARS-CoV-2 coronavirus infection have had a significant impact on 
the quality of life and work of those affected. 

Neurological manifestations occur during the course of the disease, but may be present from the 
onset. Headache, anosmia / hyposmia, ageuzia / dysgeusia, myalgia are the most common 
neurological manifestations. Severe complications such as stroke, cerebral hemorrhage, meningitis, 
encephalitis, Guillain-Barré syndrome, acute transverse myelitis, seizures, movement disorders are 
mentioned in studies, some describing the neurological manifestations as the primary presentation of 
SARS-COV2 infection and the association of the typical symptoms, the infection affecting both the 
central and peripheral nervous systems. 

SARS-CoV-2 may worsen the symptoms of Parkinson's disease, with an increase in the mortality rate 
in patients with advanced disease. The potential risk of inducing Parkinson's disease has also been 
suggested, as the virus enters the brain where it can trigger cellular processes involved in 
neurodegeneration. 

Material and method: Case report: Nurse, 52 years old, with not known personal history of 
pathology, reports tremor at right hand, right shoulder pain and nocturnal paresthesia at right upper 
limb, handwriting change after SARS- CoV-2 infection. Clinical-paraclinical evaluation established the 
diagnosis of Parkinson's disease. 

Conclusions: It may be possible to establish a cause-and-effect relationship between Parkinson's 
disease and SARS-COV2 infection; the mechanisms by which the virus affects the nervous system 
and the involvement of the immune system in the pathogenesis of these manifestations are being 
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studied. Disease progression, functional status and work capacity can have a negative impact on 
professional activity.   

 

 

42. INTOXICAȚIA PROFESIONALĂ CU PLUMB ÎN FABRICAREA PLĂCILOR DE TERACOTĂ -  

STUDIU DE CAZ   

Dr. Cristina-Manuela Mocanu, Prof. Univ. Dr. Agripina Rașcu, Dr. Cristina Mandanach 

Clinica de Medicina Muncii Spitalul Clinic Colentina, București 

 

Prezăntăm cazul unui producător de plăci de teracotă în vârstă de 63 ani, care s-a internat cu tablou 
dispeptic digestiv, durere abdominală cu caracter colicativ, greață. Debutul simptomatologiei a fost în 
urmă cu trei luni înaintea de internarea în clinica de medicina muncii și s-a manifestat prin dureri 
abdominale violente însoțite de oprirea tranzitului, ceea ce a condus la internarea de urgență a 
pacientului pe secția de chirurgie generală cu sindrom subocluziv. Tabloul hematologic a sugerat o 
posibilă intoxicație cu plumb, care a fost confirmată de determinarea valorilor plumbului în sânge. 
Pacientul a fost ulterior trimis în clinica de medicina muncii pentru confirmarea diagosticului, 
investigații suplimentare și tratament. Terapia de chelare cu D-penicilamină a dus la îmbunătățirea 
simptomelor clinice și a nivelurilor de plumb din sânge. Este necesară conștientizarea în rândul 
medicilor a prezenței intoxicațiilor cu plumb cauzate de expunerea profesională la producătorii de 
plăci de teracotă, intoxicația cu plumb fiind un diagnostic diferențial neglijat al durerilor abdominale. 

 

LEAD POISONING IN A TERACOTTA MANUFACTORY – CASE STUDY 

Dr. Cristina-Manuela Mocanu, Prof. Univ. Dr. Agripina Rașcu, Dr. Cristina Mandanach 

Clinica de Medicina Muncii Spitalul Clinic Colentina, București 

 

We report the case of a 63-year-old terracotta tiles manufacturer who presented with dyspepsia, 
acute abdomen and nausea. The onset of symptoms was three months before the admission to the 
occupational medicine clinic and included violent abdominal pain accompanied by a complete halt of 
the intestinal transit, which led to the emergency admission of the patient to the general surgery 
department with subocclusive syndrome. Detection of elevated lead blood levels confirmed the 
diagnosis of chronic lead poisoning. Subsequently, the patient was sent to the occupational medicine 
clinic for diagnosis confirmation, further investigations and treatment. Chelation therapy with D-
penicillamine resulted in the improvement of clinical symptoms and lead blood levels. Clinicians 
should be aware that lead poisoning caused by occupational exposure can still occur sporadically in 
terracotta tiles manufacturing workers, lead poisoning being a neglected diagnosis in abdominal pain. 

 

43. PANDEMIA COVID 19, ÎNTRE PROVOCARE, ACCEPTARE ȘI SUCCES 

Nicoleta Luchian 
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Tema lucrării porneste atit de la experienţa personală privind trecerea prin pandemia provocată de 
COVID 19, cit si de la un studiu efectuat la Spitalului Municipal de Urgenta Pascani și în mediul 
online.   

În cadrul studiului am efectuat un chestionar pornind de la întrebările: Care a fost reacția 
dumneavoastra la inceputul pandemiei? Ce  urmări a avut asupra dumneavoastra boala? Care au 
fost cele mai mari dificultăți întâmpinate? Care a fost cea mai importantă provocare pentru 
dumneavoastră în pandemie? 

În urma discuțiilor avute cu asistenții, și infirmierii, a rezultatelor chestionarului dar și a datelor culese 
în  cursul ședințelor de lucru, am constatat că, desi pandemia nu a afectat grav nici un lucrător 
medical, panica, teama, revolta, numeroase nemulțumiri și-au pus amprenta asupra lucrătorilor din 
domeniul medico-sanitar. Fiind spital suport COVID, cu secție de terapie intensivă, în care, în contrar 
cu atitudinea terapeutica, cu eforturile suporaomenești ale medicilor, echipei medico-sanitare, adesea 
finalul era decesul, revolta și neputința în fața morții nu au lăsat indiferente cadrele medicale. 
Protocolul privind abordarea pacientului cu COVID 19 fiind puțin cunoscut în rândul personalului și în 
consecință la fel de puțin pus în practică, s-au încercat toate schemele teraputice posibile, însă 
adesea făra susces terapeutic.   

Măsurile stabilite în acest protocol, precum administrarea de oxigen, intubarea pacientului, 
interzicerea accesului vizitatorilor, proasta reclama făcută de mass-media la adresa cadrelor sanitare, 
au dus la scăderea încrederii populației în echipa medicală.  Contrar faptului că a fost necesară 
intensificarea îngrijirilor, utilizarea echipamentului de protecție ce îngreuna activitatea medicală, 
carantinarea  sau îmbolnăvirea colegilor, s-a reușit trecerea fără probleme majore peste această 
perioadă cumplit de grea pentru noi toți. 

Comunicarea interumană, datorită distanței fizice impuse a avut de suferit. Nu mai stim sa ascultăm, 
sa avem răbdare, încredere, am uitat parcă să trăim și să ne bucurăm de viață. 

Trebuie susținută promovarea  creșterii calității serviciilor oferite pacientului, identificarea tuturor 
tipurilor de suferință: fizică, psihologica, socială sau spirituală și aflarea unor modalități de abordare, 
alinare, vindecare a acesteia.   

Pentru realizarea acestui deziderat importanță deosebită o are lucrul în echipă, educația medicală 
continuă a personalului medical și nu în ultimul rând o comunicare eficientă pacient – medic – asistent 
– infirmier – aparținători. 

Comunicarea clară, transparentă privind situația reală a pacientului, prognosticul, cu membrii familiei 
este esențială pentru evitarea și depășirea situațiilor conflictuale posibile.  

Este necesară elaborarea, cunoașterea și aplicarea ghidurilor privind terapia optimă a bolnavului aflat 
în suferință 

 

 

44. PARTICULARITĂȚI ALE SUFERINȚELOR MUSCULO-SCHELETALE LA LUCRĂTORII PE 
PLATFORME DIGITALE ÎN TIMPUL PANDEMIEI COVID-19 

Miruna Zabarcea, Balan Adina, Cusnir Cristina, Irina Bordas, Stoica Andreea Madalina  

Compartiment Clinic de Medicina Muncii, Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi 
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Introducere: Pandemia COVID-19 a creat o nouă oportunitate pentru angajați, și anume telemunca. 
Un birou la domiciliu ar trebui să îndeplinească aceleași cerințe de sănătate și siguranță că și cel de 
la serviciu.  

Material și metodă: Studiile publicate susțin că prevalența durerii musculo-scheletale este 
semnificativă pentru telelucratori. REZULTATE: S-au identificat diferențe între diverse domenii de 
activitate. În domeniul didactic a fost raportată o agravare semnificativă a durerilor de coloană 
vertebrală. În sectorul de telecomunicații au fost raportate mai frecvent dureri la nivel lombar inferior, 
umeri/gât, mâini. A fost raportată o durată mai mare a lucrului la computer la angajații de sex feminin 
ceea ce explică parțial prevalența mai mare a agravării durerilor musculo-scheletale la femei decât la 
bărbați în timpul pandemiei de COVID-19. Angajații mai în vârstă au acuzat mai des dureri de mâini și 
au raportat mai multe pauze, probabil pentru a atenua durerile musculo-scheletice.  

Concluzii: Studiile publicate au subliniat importanța implicării angajatorului prin furnizarea atât de 
mobilier ergonomic cât și consultantă pentru îmbunătățirea condiţiilor de muncă din punct de vedere 
ergonomic. Angajații ar trebui consiliați asupra importanței pauzelor frecvente și a practicării unor 
exerciții care să amelioreze solicitările musculo-scheletice legate de telemuncă. 

 

 

PARTICULARITIES OF MUSCULOSKELETAL DISORDERS IN DIGITAL PLATFORM WORKERS 
DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

Miruna Zabarcea, Balan Adina, Cusnir Cristina, Irina Bordas, Stoica Andreea Madalina 

Clinical Department of Occupational Medicine, Iaşi Clinical Rehabilitation Hospital 

 

Introduction: The COVID-19 pandemic created a new opportunity for employees, that is telework. A 
home office should meet the same health and safety requirements as office at work. MATERIAL AND 
Method: Published data alleged that the prevalence of musculoskeletal pain was significant for 
teleworkers. RESULTS: Differences were identified between various fields of activity. Significant 
worsening of the back pain has been reported in the teaching field. Lower back pain, shoulders / 
neck, hands have been reported more frequently in the telecommunications field. Longer computer 
working hours has been reported in female employees, which partly explains the higher prevalence of 
worsening musculoskeletal pain in women than in men during the COVID-19 pandemic. Older 
employees more often complained of hand pain and reported several breaks, probably to alleviate 
musculoskeletal pain. Conclusions: Published studies highlighted the importance of employer 
involvement in providing both ergonomic furniture and ergonomically consultant working conditions. 
Employees should be advised on the importance of frequent breaks and the practice of exercise to 
improve musculoskeletal demands related to teleworking. 
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45. EXPUNEREA LA BIOXID DE SILICIU LIBER CRISTALIN – UN RISC PE TERMEN LUNG. 
PREZENTARE DE CAZ 

Raluca Andreea Smărăndescu1, Iulia Maria Căluțu2, Agripina Rașcu1,3 

1. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, Departamentul Clinic 5, București 

2. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București 

3. Spitalul Clinic Colentina, Clinica de Boli Profesionale, București 

 

Expunerea profesională la pulberi de dioxid de siliciu în atmosfera locului de muncă poate provoca 
leziuni pulmonare precum: fibroză pulmonară (silicoză), limitarea cronică a fluxului de aer 
(bronhopneumopatie obstructivă cronică) și cancer pulmonar. Silicoza rezultă din reacția fibrotică ca 
urmare a inhalării și depunerii dioxidului de siliciu în țesutul pulmonar. Chiar dacă odată cu 
dezvoltarea industriilor și a progreselor tehnologice majoritatea minelor și turnătorilor au fost închise, 
dioxidul de siliciu este încă utilizat pe scară largă, ceea ce face ca silicoza să reprezinte în continuare 
o problemă de sănătate publică.  
Expunerea profesională la dioxid de siliciu trebuie luată în considerare în fața unui pacient cu 
simptomatologie respiratorie pentru a evita o interpretare eronată sau incompletă a diagnosticului. 
Diagnosticul de silicoză se bazează pe recunoașterea relației cauzale legată de expunere, pe 
modificările radiologice pulmonare sugestive și pe excluderea altor boli cu caracteristici imagistice sau 
clinice similare silicozei. Adesea, diagnosticul nu este simplu și, în multe cazuri, este necesară o 
examinare histopatologică pentru confirmare.   
În acest raport de caz prezentăm traseul diagnostic al unui pacient nefumător, în vârstă de 49 ani, 
care a lucrat ca turnător formator într-o turnătorie de fontă timp de 16 ani, în care diagnosticul stabilit 
inițial a fost eronat și a dus la un tratament inadecvat, cu impact negativ asupra calității vieții. 
 
 
EXPOSURE TO CRYSTALINNE SILICA – A LONG TERM RISK. CASE REPORT 
Raluca Andreea Smărăndescu1, Iulia Maria Căluțu2, Agripina Rașcu1,3 

1. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, Departamentul Clinic 5, București 

2. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București 

3. Spitalul Clinic Colentina, Clinica de Boli Profesionale, București 

 
Occupational exposure to crystalline silica dust in the workplace atmosphere can cause lung damage 
such as pulmonary fibrosis (silicosis), chronic airflow limitation (chronic obstructive pulmonary 
disease) and lung cancer. Silicosis results from the fibrotic reaction due to inhalation and deposition of 
crystalline silica in lung tissue. Even though most coalmines and foundries have been closed as 
industries and technology developments, crystalline silica is still widely used, making silicosis an 
ongoing public health issue. 
Occupational exposure to dust should be considered when dealing with a patient complaining of 
respiratory symptoms, to avoid under- or misdiagnosis. The diagnosis of silicosis relies on 
acknowledging the causal relationship linked to exposure, the pulmonary radiological changes and 
the exclusion of other diseases with imaging or clinical characteristics similar to silicosis. The 
diagnosis is often not straightforward and in many cases histopathological examination is necessary 
for confirmation.  
In this case report we present the diagnostic trajectory of a 49-year-old non-smoker patient who 
worked employed as a foundry worker for 16 years in a cast iron foundry, in which an initial 
misdiagnosis led to inadequate treatment with negative impact on quality of life. 
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46. DIAGNOSTICUL SI REABILITAREA AFECȚIUNILOR MUSCULO-SCHELETALE LA 
TELELUCRATORI ÎN TIMPUL PANDEMIEI COVID-19 

Ecaterina Istov1, Miruna Zbarcea1, Adriana Chirazi1, Maria Valentina Popa2, Irina Luciana 
Gurzu1,3 

1 Compartiment Clinic de Medicina Muncii, Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi 

2 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf.Maria” Iasi 

3 Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr T Popa”, Departamentul de Medicină Preventivă și 
Interdisciplinaritate, Iaşi 

 

INTRODUCERE: În timpul pandemiei COVID-19 munca s-a desfășurat la de la distanță, în fața 
monitoarelor, pe platforme digitale ceea ce a condus la apariția sau la agravarea afecțiunilor 
musculoscheletale (AMS) în special pentru cei care au lucrat în poziții vicioase sau spații domestice 
mici, înghesuite, improvizate. MATERIAL ȘI METODA: Lucrarea de față trece în revistă tehnicile 
utilizate pentru evaluarea pacienților cu AMS, înțelegerea mecanismelor de producere și a 
complicațiilor posibile pe termen lung, a metodelor de prevenire și reabilitare și oferă o abordare 
eficace a gestionării și prevenirii acestor patologii  frecvente în rândul celor care lucrează. 
REZULTATE: Alături de factorii individuali (antecedente medicale, vârsta, obezitate, fumat),  factorii 
fizici de la locul de muncă (mișcările repetitive, pozițiile de lucru incomode, vicioase şi statice 
prelungite) au determinat în principal dureri la nivelul coloanei cervico-dorso-lombare, la nivelul 
umerilor, articulației cotului și încheieturii pumnului. 

CONCLUZII: Se impune încurajarea angajaților să raporteze precoce simptomele asociate AMS, 
urmată de identificarea și evaluarea medicală a acestora și de aplicarea unor măsuri preventive la 
locul de muncă. Pentru lucrătorii diagnosticați cu AMS, provocarea este aceea de a le menține 
capacitatea de muncă prin identificarea și evaluarea unor ajustări adecvate care să le permită să-și 
continue activitatea. 

 

DIAGNOSIS AND REHABILITATION OF MUSCULOSKELETAL DISORDERS ON TELEWORKERS 
DURING COVID-19 PANDEMIC  

Ecaterina Istov1, Miruna Zbarcea1, Adriana Chirazi1, Maria Valentina Popa2, Irina Luciana 
Gurzu1,3 

1 Clinical Department of Occupational Medicine, Iaşi Clinical Rehabilitation Hospital 

2 Emergency Clinical Hospital for Children "St. Mary" Iasi 

3 University of Medicine and Pharmacy "Gr T Popa" and Interdisciplinary Department of Preventive 
Medicine, Iaşi 

 

Introduction: During the COVID-19 pandemic, work was carried out remotely, in front of the 
monitors, on the digital platform, which led to the appearance or worsening of musculoskeletal 
disorders (MSDs), especially for those who worked in vicious positions or small, crowded, improvised 
domestic spaces. 
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Material and method: This paper reviews the techniques used to evaluate patients with AMS, 
understand the mechanisms of production and possible long-term complications, methods of 
prevention and rehabilitation and provides an effective approach to the management and prevention 
of these common pathologies among those who work. RESULTS: In addition to individual factors 
(medical history, age, obesity, smoking), physical factors at work (repetitive movements, awkward, 
vicious, and prolonged static work positions) mainly caused pain in the cervical spine, lumbar, 
shoulder, elbow, and wrist. 

Conclusions: Employees should be encouraged to report early symptoms associated with MSDs, 
followed by their identification and medical evaluation and the application of preventive measures in 
the workplace. For workers diagnosed with MSDs, the challenge is to maintain their ability to work by 
identifying and evaluating appropriate adjustments that will allow them to continue working. 

 

 

47. TELEMUNCA ȘI STRESUL PROFESIONAL ÎN TIMPUL PANDEMIEI COVID-19 

Raluca Andreea Smărăndescu1, Lavinia Călugăreanu2 

1. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, Departamentul Clinic 5, București 

2. Institutul Național de Sănătate Publică, București 

 

Introducere: Telemunca reprezintă lucrul dintr-o locație îndepărtată prin utilizarea sistemelor 
informatice de comunicare. Pentru unele categorii profesionale din România, înainte de pandemia 
COVID-19, munca la distanță reprezenta numai o parte a muncii lor. În multe domenii profesionale, 
telemunca a devenit forma preponderentă de muncă în contextul epidemiologic actual. 
Obiective: Obiectivul acestui studiu a fost acela de a prezenta relația dintre domeniul muncii și efortul 
depus.  
Material și metodă: În acest studiu am investigat impactul introducerii telemuncii în mai multe 
domenii ocupaționale asupra unui eșantion al populației din România, în perioada pandemiei, folosind 
un chestionar aplicat oricui avea cea mai mare șansă să lucreze de acasă în acest context.  
Rezultate: Principalele rezultate au arătat că cei din serviciile educaționale au simțit un volum de 
muncă mai mare în timpul pandemiei. În ceea ce privește nivelul de efort, s-au constatat diferențe 
semnificative statistic între domeniile de activitate, învățământul fiind cel mai afectat. În funcție de 
sexul respondenților, la femei s-a constatat o percepție mai mare a efortului înainte și în timpul 
pandemiei. 
Concluzii: Munca la distanță a fost asociată cu o creștere a efortului de muncă, mai ales într-o 
tranziție rapidă și nepregătită, așa cum a fost cazul în timpul pandemiei COVID-19. 
 
 
TELEWORK AND WORK-RELATED STRESS DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

Raluca Andreea Smărăndescu1, Lavinia Călugăreanu2 

1. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, Departamentul Clinic 5, București 

2. Institutul Național de Sănătate Publică, București 

 
Introduction: Teleworking involves working from a remote location using computer communication 
systems. In Romania, for some workers, before the COVID-19 pandemic, telework was only part of 
their job. In many professional fields, telework has become the predominant form of work in the 
current epidemiological context. 
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Aim: The aim of this study is to present the relationship between work domain and work effort.  
Material and method: In this study we investigated the impact of the introduction of telework in 
several occupational domains on a sample of the Romanian population during the pandemic period, 
using a questionnaire applied to whomever was most likely to be working from home in this context.  
Results: The main results showed that those in educational services felt a greater workload during 
the pandemic. Statistically significant differences were found in the level of effort between the areas of 
work, with education being the most affected. By gender of respondents, women were found to have 
a higher perception of effort before and during the pandemic.   
Conclusion: Telework was linked to an increased work effort, especially in a rapid and unprepared 
transition, as was the case during the COVID-19 pandemic. 
 

 

48. CUM A AFECTAT PANDEMIA DE COVID-19 SĂNĂTATEA OCULARĂ A LUCRĂTORILOR?  

Mihaela Miron1, Laura Seghedin1, Alexandra Benea1, Marian Georgiana1, Irina Luciana Gurzu1,2 

1 Compartiment Clinic de Medicina Muncii, Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi 

2 Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr T Popa”, Departamentul de Medicină Preventivă și 
Interdisciplinaritate, Iaşi 

 

Introducere: Măsurile de izolare din timpul pandemiei COVID-19 au crescut potențialul anumitor 
afecțiuni oculare și au avut un impact major asupra stilului de viață a angajaților și a studenților.  

Material și metodă: Lucrarea examinează impactul telemuncii și a echipamentului de protecție 
asupra sănătății oculare.  

Rezultate: Timpul petrecut în fața ecranelor digitale a crescut semnificativ ceea ce a condus la 
creșterea incidenței sindromului de ochi uscat și oboselii vizuale la tineri care se manifestă prin 
senzație de arsură, roşeaţă, vedere încețoșată, diplopie, cefalee, dureri la nivelul umerilor, gâtului, 
spatelui. Un alt factor, lumina albastră emisă de ecrane poate determină degenerescentă maculară 
implicată în pierderea permanentă a vederii. Studii recente au corelat creșterea incidenței 
chalazionului cu purtarea incorectă a măștilor respiratorii care permit deplasarea aerului expirat 
încărcat microbian spre suprafața oculară. Aburirea ochelarilor indusă de purtarea măștii a fost 
raportată de 8 din 10 salariați. Pentru a rezolva problema 30% au renunțat la ochelari, 9% și-au scos 
complet masca, 21% au purtat măștile incorect, lăsând nasul descoperit, iar 2% au căutat soluții 
alternative: chirurgie refractivă, lentile de contact, spray anti-aburire.  

Concluzii: Profesioniștii din domeniul sănătății ocupaționale sunt în măsură să ofere consiliere și 
soluții practice în supravegherea sănătății oculare a lucrătorilor. 

 

HOW THE COVID-19 PANDEMIC AFFECTED THE OCULAR HEALTH OF WORKERS?  

Mihaela Miron1, Laura Seghedin1, Alexandra Benea1, Marian Georgiana1, Irina Luciana Gurzu1,2 

1 Clinical Department of Occupational Medicine, Iaşi Clinical Rehabilitation Hospital 

2 University of Medicine and Pharmacy "Gr T Popa" and Interdisciplinary Department of Preventive 
Medicine, Iaşi 
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Introduction: Isolation measures during the COVID-19 pandemic have increased the potential for 
certain eye conditions and had a major impact on the lifestyle of employees and students.  

Material and method: The paper examines the impact of telework and eye protection on eye health. 

Results: The time spent in front of digital screens increased significantly which led to an increase in 
the incidence of dry eye syndrome and visual fatigue in young people manifested by burning 
sensation, redness, blurred vision, diplopia, headache, shoulder pain, neck, back. Another factor, the 
blue light emitted by the screens can cause macular degeneration involved in permanent vision loss. 
Recent studies have linked the increase in the incidence of chalazion with the incorrect wearing of 
respirators that allow the movement of expired air loaded microbially to the ocular surface. The 
misting of glasses induced by wearing a mask was reported by 8 out of 10 employees. To solve the 
problem, 30% gave up glasses, 9% completely removed their mask, 21% wore masks incorrectly, 
leaving their noses exposed, and 2% looked for alternative solutions: refractive surgery, contact 
lenses, anti-fog spray. CONCLUSIONS: Occupational health professionals are able to provide advice 
and practical solutions in monitoring the eye health of employees. 

 

 

50. IMPACTUL SINDROAMELOR POSTTUBERCULOASE ASUPRA FUNCȚIEI VENTILATORII 

Autori: Ioan Anton Arghir1, Doina Ecaterina Tofolean1, Elena Danteș1, Ileana Ion1 

Facultatea de Medicină, Universitatea Ovidius din Constanta 

Sindroamele posttuberculoase reprezintă sechele bronhopleuropulmonare inevitabile, care persistă 
după finalizarea tratamentului antituberculos și au impact negativ progresiv pe funcția ventilatorie. De 
cele mai multe ori, bolnavii cu tuberculoză în istoric sunt depistați tardiv cu disfuncții ventilatorii de tip 
obstructiv, restrictiv sau mixt. Sunt prezentate 2 cazuri clinice: unul la un bărbat de 54 ani, fost 
fumător, cu tuberculoză pulmonară, în perioada tinereții, depistat tardiv, 17 ani mai târziu, cu boală 
bronhopulmonară obstructivă și bronșiectazii, cu 2 exacerbări infecțioase virale SARS CoV2 și declin 
progresiv al funcției ventilatorii și al doilea caz la o femeie de 52 ani, nefumătoare, politarată prin 
diabet zaharat de tip I, hepatită cronică virală de tip C, cu anemie moderată, deficit de vitamina D, 
depistată precoce cu fibroză pulmonară localizată și bronșiectazii posttuberculoză, la care simpla 
prelungire a tratamentului antituberculos de la 8 luni până la 12 luni, exercițiul fizic și asocierea 
vitaminei D au contribuit la ameliorarea disfuncției ventilatorii restrictive și a factorului de transfer al 
CO prin membrana alveolo-capilară. Implicațiile clinico-radiologice distincte ale acestor 2 cazuri pe 
funcția ventilatorie, sunt prezentate în oglindă, la modul pro-con, aducând în discuție importanța 
depistării precoce a sindroamelor posttuberculoase și intervenția promptă a măsurilor terapeutice. 

 

THE IMPACT OF POSTTUBERCULOSIS SYNDROMES ON VENTILATORY FUNCTION 

Authors: Ioan Anton Arghir1, Doina Ecaterina Tofolean1, Elena Danteș1, Ileana Ion1 

Medicine Faculty, Ovidius University of Constanta 

Posttuberculosis syndromes are inevitable bronchopleuropulmonary sequelae, which persist after the 
completion of antituberculosis treatment and have a progressive negative impact on ventilatory 
function. Most of the time, TB patients are delayed detected with obstructive, restrictive or mixed 
ventilatory dysfunctions. There are reported 2 clinical cases: one of a 54 year-old man, former 
smoker, with pulmonary tuberculosis diagnosed in his youth, detected 17 years later, with obstructive 
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bronchopulmonary disease and bronchiectasis, with 2 SARS CoV2 viral infectious exacerbations and 
progressive decline in ventilatory function and the second case in a 52-year-old nonsmoker woman 
with severe comorbidities as type I diabetes mellitus, chronic viral hepatitis type C, moderate anemia, 
vitamin D deficiency, who was early detected with localized pulmonary fibrosis and post-tuberculosis 
bronchiectasis, in whom a simple prolonged intervention of antituberculosis therapy from 8 months to 
12 months, physical exercise and vitamin D supplement contributed to the improvement of a 
restrictive ventilatory dysfunction and CO transfer factor through the alveolo-capillary membrane. The 
distinct clinical-radiological implications of these 2 cases on ventilatory function are presented in the 
mirror, in a pro-con way, discussing the importance of early detection of posttuberculosis syndromes 
and prompt intervention of therapeutic measures. 

 

 

51. COVID-19 - BOALA PROFESIONALĂ ÎNTR-UN SPITAL SUPORT DE MONOSPECIALITATE 
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Introducere: Acest studiu are ca scop evaluarea riscului de infectare precum și evoluția bolii în cadrul 
diferitelor categorii de personal care au avut contact direct cu bolnavi COVID-19 (Coronavirus disease 
2019). 

Material și metodă: Am efectuat un studiu retrospectiv observațional al personalului din cadrul 
Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța și al Dispensarului de Tuberculoză Constanța, ce a 
contractat boala în perioada 11 noiembrie 2020- 31 martie 2022. Lotul de studiu a fost format din 
medici, asistente, infirmiere, îngrijitoare, personal auxiliar și TESA (Tehnic, Economic, Socio-
Administrativ). 

Rezultate: Din cei 203 angajați, 132 (65.02%) au fost infectați. Din îmbolnăviri 109 (68.98%) au fost 
în spital, 47.72% fiind asistente, ia 51.51% au fost nevaccinați. Cele mai multe îmbolnăviri au fost în 
valul 5 (39.39%). Majoritatea pacienților (77.27%) au avut forme ușoare, fiind tratați la domiciliu. 

Concluzii: Sunt necesare mai multe date despre modul de optimizare a aderenței personalului 
medical la protocoalele de prevenire a infecțiilor. 
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COVID-19 - OCCUPATIONAL DISEASE IN A MONOSPECIALTY SUPPORT HOSPITAL 

Roxana-Elena Cîrjaliu1,2, Ariadna Petronela Fildan1,3, Doina Ecaterina Tofolean1,2, Claudia 
Cambrea1,4, Oana Arghir1,3 
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Introduction: This study aims to assess the risk of infection as well as the evolution of the disease 
within different categories of staff who have had direct contact with COVID-19 (Coronavirus disease 
2019) patients. 

Material and method: We conducted an observational retrospective study of the staff from the 
Clinical Pulmonology Hospital of Constanta and the Tuberculosis Dispensary of Constanta, who had 
the disease between November 11th 2020 and March 31th 2022. The study group consisted of 
doctors, nurses, caregivers, auxiliary and TESA (Technical, Economic and Socio-Administrative) staff. 

Results: Of the 203 employees, 132 (65.02%) were infected. From the diseased patients, 109 
(68.98%) were in hospital, 47.72% were nurses, and 51.51% were unvaccinated. Most illnesses were 
in wave 5 (39.39%). Most of the patients (77.27%) had mild forms, being treated at home. 

Conclusions: More data is needed on how to optimize the adherence of medical staff to infection 
prevention protocols. 

 


