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ANALGEZIA
LA PACIENTUL DE TERAPIE INTENSIVĂ
În ultimele decenii studiul durerii a dus la importante achiziţii, atât domeniul fundamental
(mecanismele durerii), cât şi în practica clinică (managementul durerii). Analgezia la pacientul de terapie
intensivă este practicată prin aplicarea principiilor de tratament a durerii acute şi a durerii postoperatorii.
Totuşi, pacientul critic prezintă numeroase particularităţi, ce ţin atât de procesul patologic cu
consecinţele şi complicaţiile lui, cât şi de modalităţile terapeutice şi de monitorizare specifice terapiei
intensive. În plus, pacientul critic este frecvent sedat, pentru a permite suportul ventilator şi manevrele
diagnostice şi terapeutice. Această sedare maschează sau face imposibil de exprimat durerea. În ciuda
progreselor tehnice remarcabile în domeniul monitorizării, mai ales hemodinamice şi respiratorii,
monitorizarea durerii rămâne o evaluare eminamente clinică. Dar evaluarea clinică a durerii la bolnavul
critic prezintă numeroase particularităţi şi dificultăţi. De aceea, frecvent pacientul de terapie intensivă are
analgezie inadecvată.
Ameliorarea calităţii analgeziei la această categorie de pacienţi răspunde nu numai dezideratului
fundamental al medicinii, de ameliorare a suferinţei, dar facilitează managementul corect şi complex al
pacientului. Pe lângă acestea, studii mai noi au demonstrat ca analgezia adecvată determină scăderea
morbidităţii şi complicaţiilor la pacientul critic.
Cauzele durerii în TI:
Pacientul din terapie intensivă se confruntă cu numeroşi factori ce induc disconfort, durere, stress
şi anxietate (tabelul 1). Durerea este cauzată nu numai de procesul patologic, dar şi de plaga operatorie,
proceduri invazive, dispozitive terapeutice şi de monitorizare, imobilizarea îndelungată la pat, tratament
şi nursing (rotaţie, repoziţionare, etc.).
Tabelul 1. Cauzele durerii la pacientul critic:
•
•
•
•
•
•
•

Procesul patologic
Plaga operatorie
Proceduri invazive
Dispozitive terapeutice şi de monitorizare
Imobilizarea
Tratamentul
Nursingul (rotaţie, repoziţionare, etc.)
Hynes-Gay Pet et al. Dynamics. 2003 Winter;14(4):10-3

Consecinţele durerii:
Durerea, asociată frecvent cu anxietate şi agitaţie, induce numeroase consecinţe (tabelul 2):
• Fiziologice: creşterea stimulării simpatice, creşterea consumului de oxigen miocardic, tahicardie, tulburări de
ritm, maldaptarea la suportul ventilator cu efecte hemodinamice şi asupra schimbului gazos, hipercoagulabilitate,
imunosupresie, hipercatabolism persistent,etc.
• reacţii comportamentale: agitaţie, dificultăţi/imposibilitatea monitorizării şi a tratamentului, detubarea
neplanificată cu episoade de hipoxemie, tulburări de ritm, îndepărtarea cateterelor, a drenurilor, a sondelor digestive
sau urinare cu riscuri la reinserţie sau repoziţionare, etc.
• reacţii psihologice: privarea de somn, pesimism, alienare, lipsa comunicării şi a cooperării la nursing şi
tratament, delir, sindromul de stress posttraumatic, etc.
Tabelul 2. Efectele durerii la pacientul critic:

Efecte fiziologice

creşterea stimulării simpatice
creşterea consumului de oxigen miocardic
tahicardie, tulburări de ritm, HTA, ischemie miocardică
maldaptarea la suportul ventilator (efecte hemodinamice şi asupra schimbului
gazos)
hipercoagulabilitate
imunosupresie
hipercatabolism persistent,etc.
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Efecte
comportamentale

Efecte psihologice

Agitaţie
dificultăţi/imposibilitatea monitorizării şi a tratamentului
detubarea neplanificată (episoade de hipoxemie, tulburări de ritm)
îndepărtarea cateterelor, a drenurilor, a sondelor digestive sau urinare (riscuri la
reinserţie sau repoziţionare),etc.
privarea de somn
pesimism
alienare
lipsa comunicării şi a cooperării la tratament
delir
sindromul de stress posttraumatic

Vender JS. et al. Crit Care Med. 2004 Nov;32(11 Suppl):S554-61. Walder B. et al. Swiss Med Wkly. 2004 Jun 12;134(23-24):333-46.

Triada clasică de tratament a durerii, anxietăţii şi agitaţiei la pacientul critic este analgezia, sedarea
şi relaxarea musculară. În ultimele decenii utilizarea relaxantelor musculare în terapia intensivă a fost
mult diminuată, în paralel cu conştientizarea efectelor negative ale paraliziei musculare de durată şi cu
creşterea utilizării asistării ventilatorii. Sedarea pacientului critic ventilat mecanic a câştigat teren şi
droguri cu timp de metabolizare scurt au favorizat implementarea pe scară largă a sedării continue,
uneori în detrimentul analgeziei (figura 1).
Figura 1. Tratamentul durerii, anxietăţii şi agitaţiei la pacientul critic:

ANALGEZIE

SEDARE

RELAXARE MUSCULARĂ

Cauzele şi consecinţele analgeziei inadecvate în TI:
Analgezia şi sedarea sunt o componentă esenţială a managementului pacientului critic. Menţinerea
de durată a nivelului optim este o sarcină dificilă, având în vedere consecinţele negative ale analgeziei şi
sedării inadecvate (atât ale deficitului, cât şi ale excesului) (tabelul 3). Analgezia şi sedarea insuficiente
determină creşterea riscului de extubare neplanificată, creşterea ratei complicaţiilor pulmonare, creşte
frecvenţa complicaţiilor cardiace, scade controlul agitaţiei şi delirului, creşte rata infecţiilor de plagă
operatorie şi induce sindromul de stress posttraumatic. Analgezia şi sedarea excesive duc la depresie
respiratorie, hipotensiune arterială, ileus dinamic, tromboză venoasă profundă, imposibilitatea evaluării
neurologice, dar şi creşterea duratei ventilaţiei mecanice, creşterea duratei internării în TI, creşterea
morbidităţii şi creşterea costurilor spitalizării. Unele studii au identificat sedarea ca factor de risc
independent pentru pneumonia asociată ventilaţiei mecanice.
Tabelul 3. Consecinţele analgeziei şi sedării inadecvate la pacientul critic:
insuficientă ↑ riscul extubării neplanificate
↑ rata complicaţiilor pulmonare
↑ frecvenţa complicaţiilor cardiace
↓ controlul agitaţiei şi delirului
↑ rata infecţiilor de plagă operatorie
Sindromul de stress posttraumatic
excesivă
Depresie respiratorie
Hipotensiune arterială
Ileus dinamic
Tromboză venoasă profundă
Imposibilitatea evaluării neurologice
↑ durata ventilaţiei mecanice
↑ durata internării în TI
↑ morbiditatea
↑ costurile spitalizării
Hynes-Gay Pet et al. Dynamics. 2003 Winter;14(4):10-3
Burchardi H. Minerva Anestesiol. 2004 Apr;70(4):137-43.
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Frecvent pacientul de terapie intensivă are analgezie inadecvată (tabelul 4). Aceasta este
determinată de factori ce ţin de pacient (imposibilitatea comunicării verbale, alterarea statusului
mental, sedarea excesivă, modificarea farmacocineticii şi farmacodinamiei analgeticelor) şi
factori ce ţin de personalul medical (ignorarea cauzelor de durere la pacientul critic, mai ales la
cel neoperat, utilizarea preponderentă a sedării, utilizarea sporadică/absentă a scalelor de
evaluare a durerii, utilizarea schemelor de analgezie pentru durerea postoperatorie, frica de
efectele secundare ale analgeticelor - depresia respiratorie, instabilitatea cardio-vasculară,
inducerea dependenţei).
Ades există o discrepanţă între calitatea analgeziei apreciată de personalul medical şi
calitatea analgeziei apreciate de pacient. Un studiu britanic (1995) efectuat pe un lot de pacienţi
cu politraumatisme internaţi în TI şi intervievaţi retrospectiv a relevat că 95% dintre medici şi
81% dintre asistentele medicale au considerat calitatea analgeziei ca foarte bună (scala verbală a
durerii sub 3), în timp ce 27% dintre pacienţi au considerat calitatea analgeziei satisfăcătoare
(scala verbală a durerii 5) şi 50% ca franc inadecvată (scala verbală a durerii peste 8) (figura 2).
Tabelul 4. Cauze de analgezie inadecvată la pacientul critic:
Factori ce ţin de pacient imposibilitatea comunicării verbale
alterarea statusului mental
sedarea excesivă
modificarea farmacocineticii şi farmacodinamiei analgeticelor
Factori ce ţin de ignorarea cauzelor de durere la pacientul critic, mai ales la cel neoperat
personalul medical
utilizarea preponderentă a sedării
utilizarea sporadică/absentă a scalelor de evaluare a durerii
utilizarea schemelor de analgezie pentru durerea postoperatorie
frica de efectele secundare ale analgeticelor - depresia respiratorie,
instabilitatea cardio-vasculară, inducerea dependenţei
discrepanţă între aprecierea pacientului şi a personalului medical privind
calitatea analgeziei
Figura 2. Intensitatea durerii şi calitetea analgeziei –
evaluare comparativă de către pacient, asistente medicale şi medici TI
(17 pacienti cu politraumatisme - scala verbala a intensitatii durerii)
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Whipple JK et al. Pharmacotherapy. 1995 Sep-Oct;15(5):592-9.
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Figura 3. Principii de tratament al durerii acute

identificarea sursei durerii
cuantificarea durerii
aprecierea concomitenta a disconfortului, anxietaţii
implementarea unui plan de tratament a durerii
(măsuri farmacologice + nefarmacologice)
stabilirea unor obiective terapeutice (end-points)
reevaluarea durerii = evaluarea eficienţei măsurilor terapeutice
stabilirea intervalelor de timp la care se
face
reevaluarea durerii (2-4h)
Managementul durerii – politici generale:
Importanţa analgeziei în medicina contemporană este demostrată şi de faptul că unul din criteriile
de acreditare a spitalelor din SUA este calitatea analgeziei. Pentru acreditare Joint Commission on
Accreditation of Healthcare Organization recomandă implementarea în fiecare spital a unei politici de
management a durerii conforme cu standardele actuale de evaluare şi tratament: educarea personalului
medical pentru evaluarea durerii, protocoale de management specifice fiecărui spital, evaluarea
eficacităţii măsurilor terapeutice (reevaluarea durerii) şi continuarea algoritmului terapeutic până la
obţinerea nivelului adecvat de analgezie.
Principiile moderne de management a durerii acute sunt (figura 3): identificarea durerii, evaluarea
cu cuatificare (scale) şi documentare (notare în foaia de observaţie), evaluarea unor factori concomitenţi
(disconfort, anxietate), stabilirea obiectivelor terapeutice (end-points), implementarea planului de
tratament (măsuri farmacologice şi nefarmacologice), reevaluarea durerii (evaluarea eficienţei măsurilor
terapeutice), continuarea algoritmului de tratament până la atingelerea obiectivelor propuse (nivel
adecvat de analgezie) şi stabilirea intervalului de timp la care se face reevaluarea durerii.
Principii de analgezie şi sedare în TI:
•
identificarea durerii:
Cauzele durerii la pacientul critic sunt multiple. Identificarea surselor de durere permite aplicarea în
paralel a unor măsuri simple, nefarmacologice (repoziţionarea pacientului, a unor sonde, evitarea
tracţiunilor, etc.).
•
evaluarea cu cuatificare (scale) şi documentare (notare în foaia de observaţie):
În principiu, evaluarea durerii are la bază comunicarea verbală sau non-verbală cu pacientul. Se poate
utiliza o scală de evaluare a durerii (scala analog vizuală, scala cu 5 puncte, scala de cuantificare verbală)
(figura 4). Aplicarea acestor scale este posibilă la pacientul conştient, chiar dacă comunicarea verbală
este imposibilă (pacient intubat). Dar, ades pacientul de terapie intensivă este în imposibilitate de
comunicare verbală sau non-verbală. De aceea, evaluarea durerii în acest caz porneşte de la principiul că
percepţia durerii determină reacţii din partea sistemului nervos central (comportament legat de durere) şi
a sistemului nervos vegetativ (reacţii reflexe la durere) (figura 5).
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Figura 5. Fiziopatologia durerii:

comportament legat de
durere
suferinţă
durere
nocicepţie
stimul
dureros
Tabelul 5. Criteriile de evaluare a durerii în absenţa comunicării:

indicatori comportamentali mişcările corpului
adaptarea la ventilaţia mecanică
expresii faciale
reacţia la examinare şi nursing, etc.
indicatori fiziologici
cardio-vascular: frecvenţa cardiacă,TA,
respirator: frecvenţa respiratorie, SpO2,
cutanat: transpiraţii,
cerebral: hipertensiunea intracraniană, etc.
În absenţa comunicării verbale sau non-verbale criteriile de evaluare a durerii sunt indicatori
comportamentali (mişcările corpului, adaptarea la ventilaţia mecanică, expresii faciale, reacţia la
examinare şi nursing) şi indicatori fiziologici (frecvenţa cardiacă, TA, frecvenţa respiratorie, transpiraţii,
hipertensiunea intracraniană, etc.) (tabelul 5).
Concomitent este indicată evaluarea şi cuantificarea agitaţiei şi sedării. Pentru evaluarea sedării în TI cel
mai frecvent este utilizat scorul Ramsay (tabelul 6). Dezavantajul acestui scor este cuantificarea doar a
sedării. Scala Richmond prezintă avantajul cuantificării atât a agitaţiei, cât şi a sedării (tabelul 7).
Figura 4. Scale de evaluare a durerii:
FIVE POINT GLOBAL SCALE

VERBAL QUANTITY
VISUAL-ANALOGUE SCALE (VPAS)

1
2
3
4
5
6

none = 0
a little = 1
some = 2
a lot = 3
the worst = 4
0...........5..........10
none
worst imaginable
no
worst
---------------------------pain
pain
place a mark on the line

Tabelul 6. Scorul Ramsay de evaluare a sedării:
Pacient anxios si agitat / neliniştit, sau ambele
Pacientul cooperează, este orientat si liniştit
Pacientul raspunde numai la comenzi
Pacientul prezintă un raspuns promt la stimuli mecanici şi auditivi puternici
Pacientul prezintă un raspuns slab la stimuli mecanici şi auditivi puternici
Pacientul nu prezinta nici un raspuns
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Tabelul 7. Scala Richmond de evaluare a agitaţiei şi sedării:

Documentarea este notarea în foaia de observaţie a rezultatelor evaluării durerii şi ale evaluării agitaţieisedării. Durerea este considerată al cinci-lea semn vital care trebuie monitorizat şi documentat în foaia
pacientului. Documentarea în foaia de observaţie duce la “vizualizarea durerii”, care dintr-un element pur
subiectiv, deci, superfluu devine un indicator obiectiv al stării pacientului şi calităţii îngrijirilor medicale.
Vizualizarea curbei durerii oferă informaţii despre evoluţia pacientului, dar, în acelaşi timp, oferă un
feed-back necesar personalului medical pentru a creşte calitatea analgeziei.
•
evaluarea şi corectarea unor factori concomitenţi (disconfort, anxietate, neinserarea în realitate):
Ori de câte ori este posibilă , comunicarea cu pacientul critic este o componentă esenţială a
managementului. Ea are ca scopuri: reancorarea pacientului în realitatea temporo-spaţială şi în realitatea
propriilor evenimente patologice, diminuarea anxietăţii şi a alienării, câştigarea cooperării la tratament şi
nursing, scăderea necesarului de analgetice şi sedative, scăderea morbidităţii. Se realizează prin
comunicarea cât mai frecventă cu pacientul în perioadele de trezie, reinserarea în realitate (precizarea
frecventă a timpului, ceasuri şi calendare mari în locuri vizibile), încurajarea familiei în comunicarea cu
pacientul şi evitarea lamentaţiilor, încurajarea pacientului la cooperare, explicarea evoluţiei procesului
patologic şi a măsurilor de tratament,dar şi prin programarea temporală judicioasă a manevrelor
diagnostice şi terapeutice pentru respectarea orelor neîntrerupte de somn, adaptarea profunzimii sedării
orarului circadian, etc.
•
stabilirea obiectivelor terapeutice (end-points):
La fiecare pacient în parte este necesară stabilirea obiectivelor terapeutice: calitatea analgeziei oricând în
decursul celor 24 ore (ideal, sub 3 pe o scală de la 0 la 10) şi profunzimea sedării (alegerea scorului
optim funcţie de particularităţile pacientului – proces patologic, invazivitatea mijloacelor terapeutice şi
de monitorizare – şi în funcţie de ritmul circadian).
•
implementarea planului de tratament (măsuri farmacologice şi nefarmacologice):
Fiecare secţie de terapie intensivă trebuie să aibă un protocol scris de tratament a durerii (exemplu figura 7). Personalul medical trebuie instruit şi antrenat în evaluarea şi documentarea durerii şi sedării.
Trebuie încurajată aplicarea măsurilor nefarmacologice de combatere a durerii (repoziţionare în pat,
optimizarea suprafeţei de decubit, etc.). Livrarea analgeziei trebuie ritmată de efectuarea manevrelor
diagnostice şi terapeutice (efectuarea puncţiilor, aspiraţiei traheale, transportului şi repoziţionării, etc.
trebuie precedate de explicarea manevrei şi de suplimentarea analgeziei).
Utilizarea sistematică a protocoalelor de analgezie şi sedare în TI a dus nu numai la ameliorarea calităţii
analgeziei, ci şi la ameliorarea altor indici: scurtarea duratei ventilaţiei mecanice, scurtarea duratei
internării în TI, scurtarea spitalizării, scăderea ratei de reintubare, scăderea ratei traheostomiei şi chiar
scăderea mortalităţii (tabelul 10).
•
reevaluarea durerii (evaluarea eficienţei măsurilor terapeutice):
După fiecare măsură farmacologică sau nefarmacologică de analgezie trebuie evaluată eficienţa acesteia
prin chestionarea pacientului conştient sau prin normalizarea indicilor comportamentali şi fiziologici la
pacientul inconştient. Intervalul e timp până la reevaluare este specific fiecărei metode (administrare de
bolus intravenos, creşterea ratei de administrare peridurală continuă, etc.). Reevaluarea trebuie
documentată.
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Figura 7. Algoritm de analgezie şi sedare a pacientului critic:

Walder B. et al. Swiss Med Wkly. 2004 Jun 12;134(23-24):333-46.

•
continuarea algoritmului de tratament până la atingelerea obiectivelor propuse (nivel adecvat de
analgezie):
Aplicarea algoritmului de tratament trebuie să fie dinamică, cu suplimentarea analgeticelor până la
obţinerea unei analgezii adecvate.
•
stabilirea intervalului de timp la care se face reevaluarea durerii:
Înseamnă stabilirea intervalului de timp după care se trece la reparcurgerea algoritmului descris. Uzual
acest interval este între 2-4 ore.
Tabelul 10. Efectele aplicării sistematice a unui protocol de analgezie şi sedare în t.i.:

Walder B. et al. Swiss Med Wkly. 2004 Jun 12;134(23-24):333-46.

Tehnici de analgezie utilizate în TI:
În terapia intensivă pot fi utilizate toate tehnicile de analgezie utilizate în tratamentul durerii
postoperatorii. Dacă cu decenii în urmă, analgezia în TI era realizată aproape exclusiv prin tehnici
sistemice, astăzi se tinde spre utilizarea atât a tehnicilor de analgezie de conducere, cât şi a tehnicilor
periferice. Utilizarea tehnicilor de analgezie loco-regională scade rata unor complicaţii sistemice (a
complicaţiilor pulmonare, a trombozei venoase profunde, ş.a.) (figura 6). Pornind de la principiile
analgeziei multimodale se recomandă combinarea tehnicilor sistemice cu cele loco-regionale şi
combinarea diverselor clase de droguri analgetice. Tehnicile continue de analgezie sunt aplicate atât în
administrarea sistemică, cât şi în administrarea peridurală, intraarticular, etc. Analgezia controlată de
pacient poate fi utilizată şi în TI, oridecâte ori se poate obţine cooperarea şi instruirea pacientului.
Fig 6. Tipul de analgezie şi complicaţiile pulmonare: Walder B. et al. Swiss Med Wkly. 2004 Jun 12;134(23-24):333-46
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Fiecare tehnică de analgezie este însoţită de riscuri şi efecte secundare specifice. În alegerea
tehnicii analgetice acestea trebuie atent cântărite în balanţă cu beneficiile potenţiale.
În alegerea tehnicii analgetice trebuie ţinut cont de tipul, intensitatea şi localizarea durerii,
particularităţile fiziologice şi patologice ale pacientului, afecţiuni preexistente, disfuncţii/insuficienţe de
organ, disponibilul de echipament, personal şi droguri, gradul de expertiză pentru o anume tehnică,
raportul riscuri/beneficii.
Concluzii:
Noi strategii de analgezie şi sedare în TI sunt:
− utilizarea scalelor de evaluare a durerii/sedării;
− protocoale scrise de administrare a analgeticelor şi sedativelor;
− stabilirea nivelului optim de analgezie şi sedare pentru fiecare pacient în parte;
− nivel optim de analgo-sedare pentru manevrele terapeutice sau diagnostice (aspiraţie traheală,
mobilizare, cateterizări, puncţii, etc.);
− corelarea cu politica de suport ventilator (controlată/asistată) şi cu politica de sevraj;
− evaluarea durerii la fiecare 2 ore;
− orice durere >3 (pe o scală de la 0 la 10) necesită acţiune terapeutică;
− evaluarea calităţii analgeziei după fiecare acţiune terapeutică;
− documentarea în foaia de observaţie („vizualizarea durerii”);
− întreruperea zilnică a sedării pentru evaluare neurologică şi ventilatorie;
− în cursul nopţii stabilirea de perioade de somn neîntrerupt (scăderea stimulării vizuale şi auditive,
fără mobilizare, etc.);
− facilitarea orientării temporo-spaţiale şi stimularea cognitivă.
Analgo-sedarea în terapia intensivă este o practică cotidiană. Tehnicile de analgezie şi sedare şi
drogurile utilizate s-au dezvoltat continuu. Principiile moderne de management a durerii în TI înseamnă
integrarea tehnicilor farmacologice de analgezie într-un program complex de abord a pacientului critic –
asistare ventilatorie precoce, evaluare ventilatorie zilnică şi sevrare precoce de pe suportul ventilator,
mobilizare precoce, alimentaţie enterală precoce, evitarea relaxării musculare, analgezie adecvată şi
sedare adaptată cazului, reabilitare psihologică precoce.
UMF Iaşi, Spitalul Universitar “Sf. Spiridon”
Clinica Anestezie-Terapie Intensiva
grigorasioana@yahoo.com

Ioana Grigoraş, Bogdan Aparaschivei

Tabelul 8. Reabilitarea psihologică a pacientului critic:
Scopuri

Mijloace

reancorarea pacientului în realitatea temporo-spaţială
reancorarea în realitatea propriilor evenimente patologice
diminuarea anxietăţii şi a alienării
câştigarea cooperării la tratament şi nursing
scăderea necesarului de analgetice şi sedative
scăderea morbidităţii
evitarea sindromului de stress posttraumatic
comunicarea cât mai frecventă cu pacientul în perioadele de trezire
reinserarea în realitate (precizarea frecventă a timpului şi locului, ceasuri şi calendare mari în locuri
vizibile)
încurajarea familiei în comunicarea cu pacientul şi evitarea lamentaţiilor
încurajarea pacientului la cooperare
explicarea evoluţiei procesului patologic şi a măsurilor de tratament
programarea temporală judicioasă a manevrelor diagnostice şi terapeutice
respectarea intimităţii
respectarea orelor neîntrerupte de somn
adaptarea profunzimii sedării orarului circadian, etc.
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LOCUL PARACETAMOLULUI I.V. (PERFALGAN)
ÎN ANALGEZIA POSTOPERATORIE
Introducere
Durerea postoperatorie trebuie tratată corect pentru că există riscul evoluţiei
către durerea neuropată, dificil de tratat. Analgeticele nonopioide utilizate pentru
tratarea durerii postoperatorii sunt antiinflamatoarele nesteroidiene (NSAIDs),
coxibii (parecoxib), metamizolul (Algocalmin, Dipyrone) şi paracetamolul. Efectul
analgetic are la bază parţial inhibarea ciclooxigenazelor (COX) şi, pentru unele
dintre ele (metamizol, paracetamol), activarea substanţei cenuşii periapeductale
(PAG), nucleu care declanşează sistemul descendent de control al durerii, şi inhibă
transmisia nociceptivă. Acest sistem angajează opioide endogene în PAG, şi
serotonină în bulb (NRM) şi măduva spinării.
Implicarea prostaglandinelor în durere
După leziunea tisulară acută, componente celulare (adenozină, ATP, serotonină,
histamină, bradikinină) au acces la terminaţiile nervoase pe care le activează.
Macrofagele activate de leziune activează fosfolipaza A2 care mobilizează acid
arahidonic din membrane, acid gras din care, sub acţiunea COX se formează
eicosanoide. Dintre eicosanoide, prostaglandinele E2 (PGE2) sensibilizează
terminaţiile nervoase nociceptive din ţesuturile afectate la stimulii chimici amintiţi.
Când sunt eliberate în SNC, PGs (mai ales PGE2) produc febră şi promovează
perceperea durerii. PGs sunt implicate în câteva importante procese fiziologice,
inclusiv protejarea muscoasei gastrice (suprimă eliberarea de acid, creşte fluxul
sanguin în mucoasă şi creşte producerea de mucus), autoreglarea vasculară renală,
agregarea plachetelor, activitatea antiplachetară a
endoteliului, iniţierea travaliului.
Prostaglandinele (PGs) sunt larg implicate în
generarea şi amplificarea semnalelor dureroase. În
periferie,
la
nivelul
leziunii/inflamaţiei,
sensibilizează receptorii la activarea produsă de
mediatorii durerii.
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La nivelul măduvei spinării, PGE2 produsă de neuronii de ordinul II de pe calea
durerii, dar şi de către celule gliale, sensibilizează neuronii de ordinul I, participând
la sensibilizarea centrală. PGE2 produsă în SNC sub acţiunea COX (toate
izoenzimele sunt prezente la acest nivel) activează receptorii specifici (EP1, EP2 şi
EP3) care facilitează transmisia durerii la centrii superiori, sunt implicaţi în
hiperalgie şi mediază durerea indusă chimic.
Prostaglandinele participă, prin activarea unor receptori specifici, la reglarea
multor funcţii în toate ţesuturile. (Fig. 1)
Fig.1: Funcţiile îndeplinite de
PGs la nivelul ţesuturilor.

Fig. 2: Spectrul de acţiune al inhibitorilor COX

COX are mai multe izoenzime (Fig. 3) care se suprapun ca acţiune. Diferenţele
dintre izoenzimele COX sunt de configuraţie internă care dictează ce medicament
se leagă (Fig. 2), deci este activ, de distribuţie în ţesuturi şi mai ales în condiţii
normale (constitutive) sau ca răspuns la inflamaţie (induse).
Cea mai importantă diferenţă între COX-1 şi COX-2 este aceea că izoenzima
COX-1 este exprimată constitutiv şi formează PGs care mediază funcţii reglatoare
şi homeostatice (“housekeeping”) în tractul gastrointestinal (GI), în rinichi şi la
nivelul interfeţei vasculo-plachetare.
Fig 3: Modelul genetic al generării PGs de
către ciclooxigenaze

COX-2, inductibilă într-un număr de
ţesuturi, produce în exces PGE2 în cadrul
răspunsului inflamator, dar este şi
constitutivă într-un număr de organe
(SNC, rinichi, plămân, intestin) şi PGs
formate joacă un rol important în funţiile
tractului GI, rinichiului şi sistemului
cardiovascular, (Fig. 3) iar NSAIDs şi
coxibii, inhibând producerea PGs şi Tx,
interferă cu funcţiile menţinute de acestea
rezultatul fiind apariţia efectelor adverse.
La nivelul stomacului PGE2 şi prostaciclina (PGI2) au rol în protecţia mucoasei
faţă de acţiunea acidului clorhidric. În rinichi PGE2 şi PGI2 au un rol important în
reglarea filtrării urinii şi a excreţiei de sodiu, mai ales la cei cu funcţie renală
compromisă. La nivelul interfeţei perete capilar/trombocit, TxA2 format sub
acţiunea COX-1 şi PGI2 formată de COX-2 au efecte antagonice, în echilibru.
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Inhibarea ambelor izoforme COX păstrează echilibrul coagulant în timp ce inhibarea
unei singure izoforme poate favoriza coagularea (risc trombotic - inhibitorii COX-2)
sau anticoagularea (risc hemoragic - inhibitorii COX-1)(Fig. 3).
La nivelul SNC există o importantă cantitate de COX-2 care nu pare să fie
reglată în acelaşi mod cu COX-2 “inductibilă” din periferie. Aceste descoperiri au
dus la “ipoteza COX-2”: blocarea selectivă a izoenzimei COX-2 poate produce un
efect analgetic major făra efectele adverse ale inhibării COX-1.
Optimismul exagerat în ceea ce priveşte inhibitorii selectivi COX-2 s-a mai
domolit. Pierderea protecţiei antitrombotice şi creşterea inacceptabilă a riscului
trombotic, inclusiv infarct miocardic, este principala cauză pentru care coxibii intră
într-un con de umbră (vezi retragerea Vioxx).(Fig.4)
Fig 4: Coxibii au un efect procoagulant prin
inhibarea formării prostaciclinei (PGI2) fără
afectarea generării TxA2. NSAIDs blochează
ambele izoforme păstrând un echilibru.

NSAIDs clasice (aspirină, indometacin,
ibuprofen) sunt inhibitori micşti COX-1/COX-2 la
dozele terapeutice. Diferenţele de selectivitate
pentru o izoenzimă sau alta produc diferenţe în
ceea ce priveşte efectele adverse.
Ideea că izoenzima COX-2 este predominentă în inflamaţie a dus la realizarea
unei clase de agenţi specifici COX-2, coxibi, (celecoxib, etoricoxib, parecoxib,
valdecoxib, rofecoxib) care, la doze terapeutice, inhibă puternic doar izoenzima
COX-2 inductibilă producând analgezie şi toleranţă GI.
Mecanismul principal de acţiune al paracetamolului este inhibarea COX-3
cerebrale, ori COX-3 este semnificativ mai sensibilă la paracetamol decât COX-1
sau COX-2. COX-3 este inhibată selectiv de analgezice/antipiretice ca paracetamol,
fenacetină, antipirină, metamizol şi, probabil, şi de alte NSAIDs. Astfel, inhibiţia
COX-3 reprezintă un mecanism central primar prin care aceste medicamente
diminuă durerea şi febra.
Metamizol inhibă mai mult COX-3 (COX-3 > COX-2 > COX-1). Fenacetina este
un inhibitor COX-3 mai puternic şi este mai selectivă pentru această enzimă decât
paracetamolul.
Dintre NSAIDs, diclofenac este cel mai puternic inhibitor al COX-3, iar
diclofenacul, aspirina şi ibuprofenul inhibă COX-3 mai mult decât COX-1/COX-2.
Aspirina, ketorolac, ibuprofen sunt agenţi
analgetici importanţi. Deşi relativ excluse din
din teritoriul cerebral, ele pot să atingă
concentraţii suficiente pentru efectul anti
COX-3 în creier şi măduvă.
În plus a mai fost descrisă pentru
metamizol şi paracetamol o activare a
sistemului analgetic endogen cu origine în
PAG, sistem care foloseşte căi căile
serotoninergice
bulbospinale
ce
inhibă
neuronii spinali ce mediază durerea.
Inhibitorii COX şi durerea
NSAIDs sunt eficiente dar rolul lor este limitat de efecte adverse şi utilizarea lor
trebuie limitată la cei cu istoric de ulcer peptic, astm sensibil la aspirină sau cu risc
de afectare a funcţiei plachetare. NSAIDs sunt asociate cu pierderi sanguine
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intraoperatorii crescute şi/sau cu afectarea funcţiei renale, mai ales la vârstnici şi în
condiţiile scăderii debitului cardiac sau hipoperfuziei renale. Efectele nedorite au ca
origine inhibarea COX “periferice” (extranevraxiale), iar efectul analgetic este
obţinut mai ales prin inhibarea COX “centrale” (nevraxiale).
Explicaţia clasică pentru modul de acţiune a NSAIDs este că inhibă enzima COX
constitutivă, scăzând sinteza de PGs ceea ce reduce efectul de sensibilizare al PGs.
Diminuarea producţiei de PGE2 la nivel central blochează facilitarea pe căile durerii
şi hiperalgezia induse de aceasta.
NSAIDs, coxibii, paracetamolul, metamizolul şi nefopamul sunt analgeticele nonopioide. NSAIDs, coxibii şi paracetamolul sunt similare ca efect analgetic, dar total
diferite ca efecte nedorite. NSAIDs şi coxibii pot precipita insuficienţa renală sau
insuficienţa cardiacă congestivă, chiar la doze terapeutice. După administrarea de
NSAIDs riscul ulcerării simptomatice şi de sângerare este mare. Coxibii reduc riscul
sângerării GI comparativ cu NSAIDs.
Metamizol (Algocalmin, Dipyrone) nu este disponibil în toate ţările din cauza
controverselor asupra agranulocitozei pe care ar produce-o. Recent a fost retras de
pe piaţă în Suedia unde incidenţa este mai mare ca în ţările unde este larg folosită.
Paracetamolul, la dozele recomandate produce doar efecte adverse minore. Doar
la supradozare paracetamolul este periculos, putând produce insuficienţă hepatică.
Efecte adverse
În cazul durerii acute principalele probleme produse de NSAIDs sunt reacţiile
alergice, insuficienţa renală, afectarea coagulării şi impactul asupra vindecării (mai
ales a osului, dar şi a plăgii).
NSAIDs alungesc timpul de sângerare cu aproximativ 30%. La pacienţi cu
intervenţii chirurgicale majore; ketorolac, diclofenac şi ketoprofen produc
sângerare excesivă la nivelul plăgii în 1% din cazuri, insuficienţa renală acută în
0,1% şi sângerarea GI în 0,04%.
Insuficienţa cardiacă congestivă este, după sângerarea GI, principala cauză
de internare cauzată de utilizarea de NSAIDs. Insuficienţa cardiacă congestivă
apare mai frecvent la cei cu afecţiuni cardiace, mai ales la NSAIDs cu viaţă lungă
(naproxen, piroxicam, tenoxicam) şi mai puţin frecvent după NSAIDs cu semiviaţă
scurtă (ibuprofen, diclofenac). Terapia cu NSAIDs dublează incidenţa insuficienţei
cardiace la indivizii susceptibili: cei cu insuficienţă renală, diabet, HTA.
Efectul hipertensor al analgeticelor
NSAIDs şi coxibii cresc TA la unii indivizi cu magnitudine diferită.
Efect protrombotic Coxibii utilizaţi perioperator diminuă pierderea de sânge dar
cresc de 2 ori riscul evenimentelor cardiovasculare grave. Rofecoxib creşte de 4 ori
rata IMA şi AVC comparativ cu naproxen. Adăugând starea de hipercoagulabilitate
indusă de intervenţiile chirurgicale pare logică evitarea lor.
Siguranţă GI: coxibii scad frecvenţa complicaţiilor GI (cu 79%) în cazul utilizării
cronice sau acute. Explorarea endoscopică evidenţiază ulceraţii/eroziuni la 90% din
pacienţii trataţi cu ketorolac pe termen scurt (7 zile) şi la nici unul cu parecoxib.
Funcţia renală Riscul insuficienţei renale postoperatorii după NSAIDs este mai
mare decât riscul sângerării GI. Coxibii, la doze mari, produc afectare renală în
aceleaşi proporţii ca NSAIDs. În rinichi sunt exprimate constitutiv atât COX-1 cât şi
COX-2. În cazul afectării renale, funcţiile renale depind de producţia suplimentară
de PGs. NSAIDs şi coxibii reduc supraproducţia de PGs ceea ce conduce la
periclitarea funcţiei. Factori de risc sunt afecţiuni cardiace şi renale preexistente,
utilizarea diureticelor de ansă sau pierderi de peste 10% din volumul sanguin, doze
numeroase, vârsta înaintată. Riscul este crescut la NSAIDs cu T½ ≥ 12 ore şi la
pacienţii cu istoric de gută sau afecţiuni renale preexistente. Acelaşi risc există şi în
cazul coxibilor. S-au raportat cazuri de disfuncţie renală după parecoxib.
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Osteogeneză PGs produse de osteoblaste sunt esenţiale pentru promovarea
formării osului. Inhibarea COX-1/COX-2 neselectivă, dar mai ales selectivă COX-2,
inhibă vindecarea osului fracturat şi sudarea fragmentelor în osteosinteze (coloană,
şold). Studii au arătat că NSAIDs şi coxibii inhibă vindecarea osului
fracturat/operat. Se impune astfel grijă la utilizarea coxibilor (mai ales rofecoxib) şi
ketorolacului în chirurgia coloanei vertebrale şi la osteosinteze.
Astmul indus de NSAIDs Inihibarea COX-1 permite metabolizarea acidului
arahidonic pe calea lipooxigenazei la leucotriene care induc bronhospasm. O metaanaliză a arătat că pacienţii intoleranţi la aspirină sau NSAIDs tolerează coxibii şi
paracetamolul
Tratamentul farmacologic al durerii postoperatorii
Durata analgeziei în cazul NSAIDs şi coxibilor este funcţie de doză şi cinetică.
Dozele mai mari au efect analgetic peste cele 4-6 ore rezultate din dozele
standard. Spre deosebire de opioide, creşterea dozei de inhibitori COX nu conduce
la creşterea efectului analgetic decât până la un punct (efect platou), creşterile
ulterioare nu au ca efect decât amplificarea efectelor nedorite. Dacă pentru
diclofenac, ibuprofen şi etoricoxib s-a dovedit acest lucru, aspirina şi paracetamolul
obţin efecte analgetice tot mai bune cu creşterea dozelor. Creşterea dozei de coxibi
conduce mai mult la creşterea duratei decât a amplitudinii analgeziei.
Eficacitatea analgezicelor non-opioide este îmbunătăţită de combinarea cu
opioide “slabe”. Rezultatul este diminuarea dozelor de opioid (“sparing” efect) şi
diminuarea frecvenţei şi severităţii efectelor adverse.
După injectare, NSAIDs (cel mai folosit perioperator este ketorolac), coxibii,
paracetamolul, metamizolul şi nefopamul sunt analgetice la fel de eficiente.
Coxibii, proiectaţi pentru o mai mare siguranţă (reduc hemoragiile GI), nu aduc
nici un beneficiu în ceea ce priveşte efectul analgetic, mai ales postoperator.
Coxibii sunt analgetice la fel de eficiente, indiferent selectivitatea lor. Selectivitatea
crescândă conduce doar la creşterea frecvenţei şi gravităţii efectelor adverse.
Coxibii au efect protrombotic, nu au efecte adverse GI, nu induc astm, inhibă
osteogeneza, implică costuri mari, produc afectare renală (mai ales la cei cu
disfuncţie preexistentă). Trebuie evitaţi în chirurgia coloanei şi în ortopedie. Sunt
sub supravegherea FDA şi a EMEA.
Parecoxib, singurul coxib cu administrare parenterală (Dynastat), are aceeaşi
eficienţă cu ceilaţi inhibitori de COX, eficacitatea este limitată de întârzierea
instalării efectului analgetic (cam 1 oră necesară pentru metabolizarea la
valdecoxibul activ) ceea ce-l face sub-optim în cazul durerii acute: vârful plasmatic
este atins la 0,5-3,5 ore după administrarea i.m./i.v.
Metamizol (Algocalmin, Dipyrone), larg utilizat în Europa şi în America latină,
este şi el un prodrog (metabolit activ 4-N-metilaminoantipirină), deci cu latenţă
mare în instalarea analgeziei.
Ketorolac este grevat de sângerarea perioperatorie pe care o promovează şi de
încetinirea vindecării osului operat.
Nefopam nu este disponibil sub formă injectabilă.
Paracetamol este un analgetic cu eficacitate dovedită, cu debut rapid al acţiunii
(substanţa activă, traversează rapid BBB). Paracetamol injectabil (Perfalgan) are
profil excelent de siguranţă. Paracetamol nu este hepatotoxic la doze terapeutice.
Hepatotoxicitatea sa este extrem de redusă, doar la administrare incorectă sau
supradozare. Bine tolerat la nivel renal la doze uzuale (4 g/zi): nu s-a demonstrat
apariţia nefropatiei cronice la administrarea de paracetamol.
Perfalgan 1g are eficacitate analgetică similară cu 10 mg morfină, 2,5 g
metamizol, 30 mg ketorolac sau 75 mg diclofenac.
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Concluzii
În practica perioperatorie este clar avantajos să ai la îndemână analgetice cu
administrare parenterală, mai ales când preparatele orale sunt excluse (cum ar fi
după intervenţii GI). Pentru analgezia postoperatorie dintre inhibitorii COX, trebuie
aleşi cei care au acţiune centrală (inhibitori COX-3), fără efecte periferice care
cresc riscurile perioperatorii.
Paracetamol nu afectează COX-1 şi COX-2 şi nu are efectele adverse ale
NSAIDs şi coxibilor.
Perfalgan în analgezia postoperatorie este
- analgetic i.v. eficient cu debut rapid
- la fel de eficient ca morfina 10mg
- uşor de administrat (perfuzie i.v.)
- este bine tolerat de toate categoriile de bolnavi
- este uşor de administrat şi cu raport cost/eficienţă optim
Profil de siguranţă în durerea postoperatorie:
- fără efecte adverse mediate la nivel central (sedare, greaţă, vomă, depresie respiratorie)
- fără efecte pe agregarea plachetară sau sângerare
- fără efecte adverse gastrointestinale
- profil de siguranţă la nivel renal şi hepatic
- nu afectează vindecarea plăgii sau a osului
- puţine contraindicaţii şi interacţiuni medicamentoase
- poate fi folosit la femeia gravidă şi în cursul lactaţiei, la copii, vârstnici şi
bolnavi cu insuficienţă renală
Dr. Virgil DINCĂ

Cercetătorii au identificat proteina cheie
implicată în durerea neuropată.
O echipă de cercetători de la Universitatea Laval şi de la The Hospital for Sick
Children (SickKids) a descoperit proteina care joacă un rol major în durerea
neuropată. Descoperirea publicată în numărul din 16 decembrie a revistei Nature,
deschide calea dezvoltării de noi metode de diagnostic şi tratament pentru durerea
cronică. Durerea neuropată este un status obişnuit şi foarte incapacitant care
afectează milioane de persoane în lume. Mulţi oameni suferind de durere neuropată
par normali, dar sunt în agonie încercând dureri fulgerătoare (alodinie). Acest tip de
durere poate altera percepţia până la un punct de la care stimuli inofensivi, chiar
plăcuţi, aplicaţi pe piele devin extrem de dureroşi. Cauza este o leziune de nerv sau o
afecţiune care afectează funcţia nervilor periferici (diabet, zooster, cancer).
Leziunea nervului periferic induce modificări biofizice în celulele din măduva
spinării numite microglii, celule imune ale sistemului nervos, care s-a dovedit că
sunt implicate în durerea neuropată.
Se ştie că microgliile interacţionează cu neuronii în cadrul reţelei din măduva
spinării care procesează durerea. Acum pare evident că dialogul microglie-neruon este
mediat de un factor de creştere, BDNF (Brain-Derived Neurotropic Factor). BDNF
injectat în măduva spinării la şoarece produce alodinie (leziune de nerv), anulată de
blocarea semnalizării prin BDNF eliberat de microglii. Se ştia că microglia produce o
creştere a ionilor de clor în neuroni şi BDNF s-a dovedit a fi mediatorul.
Printr-un mecanism încă necunoscut, injuria de nerv produce activarea
receptorilor P2X4 de pe microglii, ceea ce duce la eliberarea de BDNF. BDNF
întrerupe inhibiţia la nivelul măduvei spinării făcând interneuronii spinali să trimită
semnale aberante la reţeaua neuronală care procesează durerea în creier, în final
produce durere aberantă.
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CONFERINŢA NAŢIONALĂ A
ASOCIAŢIEI ROMÂNE PENTRU STUDIUL DURERII
BUCUREŞTI, SEPTEMBRIE 2005
În perioda 16-17 septembrie 2005 a avut loc la Bucureşti, în cadrul
Spitalului Universitar de Urgenţă, Conferinţa Naţionala a Asociaţiei Române
pentru Studiul Durerii, tema sesiunii fiind "Actualităţi în tratamentul durerii
cu opioide". Conferinţa s-a adresat atât medicilor specialişti, cât si mediciilor
de familie, prima zi a conferintei fiind rezervata acestora din urmă.
S-a dorit interesarea tuturor specialităţilor implicate în managementul
durerii: anestezie, recuperare, neurochirurgie, psihiatrie, oncologie,
chirurgie generală, ortopedie, medicină de familie, dar şi a organelor de
poliţie şi a Asociaţiei Naţionale Antidrog.
Comitetul de organizare a simpozionului a fost reprezentat de Prof. Dr.
Adriana Sarah Nica, Şef Lucr. Dr. Elena COPACIU, Dr. Virgil DINCĂ, Conf.
Dr. Florin COSTANDACHE, Conf. Dr. Gabriel IACOB, Conf. Dr. Ştefan
NEAGU, Dr. Iulian HAINĂROŞIE, Dr. Cristina Anca TUDOR, Dr. Rodica
OLOGU, Dr. Camelia CĂLIN, Dr. Mihaela LOGEANU, Dr. Florentina
MIHĂESCU, Dr. Bogdan PĂUN.
Programul ştiintific şi-a propus acoperirea celor mai importante aspecte
ale tratamentului cu opioide prin alegerea unei multitudini de teme actule
legate de opioide. Prezentările ştiinţifice din cadrul conferinţei au acoperit
multiple domenii, conferenţiarii au prezentat lucrări legate de farmacologia,
aspectele psihologice ale administrarii de opioide, dependenţa de opioide şi
nu în ultimul rând aspecte legislative privind utilizarea opioidelor în terapia
durerii în România. Printe temele conerinţei s-au numărat: Dependenţa de
opioide, mecanisme farmacologice; Eficienţa analgetică a asocierii tramadol
hidroclorid cu paracetamol; Factori de predicţie ai răspunsului la opioide în
durerea cronică; Pro şi contra: dependenţa de opioide, tulburări psihice;
Aspecte legislative privind utilizarea opioidelor în terapia durerii în România;
Opioidele în traumatologie; Durerea postoperatorie; Opioide pentru
sindroame dureroase cronice benigne şi maligne.
Problemele abordate s-au bucurat de interesul larg al auditoriului prezent,
conferenţiarii invitaţi susţinând prezentări interesante ce au determinat
importante schimburi de opinii. De asemenea s-a propus lansarea unui ghid
pentru tratamentul cu opioide in ambulator şi a unui ghid de utilzare în
mediu spitalicesc; ghiduri care urmează a fie editate de Asociaţia Româna
pentru Studiul Durerii cu sprijinul conferenţiarilor de la această conferinţă
La acest congres a fost aleasă noua conducere ARSD, interimară până la
alegerile ordinare din iunie 206, membrii cu drept de vot (membrii cu
cotizaţia pe anul 2005 plătită) alegând conducerea ARSD astfel: Preşedinte
Prof. Dr. Adriana Sarah NICA, Preşedinte de onoare Dr. Lucian SANDU,
Vicepreşendinţi Sef. Lucr. Dr. Elena COPACIU şi Dr. Virgil DINCĂ, Secretar
Dr. Cristina Anca TUDOR, Trezorier Dr. Iulian HAINAROSIE, Consilieri: Prof.
Dr. Rodica Anghel, Conf. Dr. Ion BURAGA, Prof. Dr. Mircea CINTEZĂ, Prof.
Dr. A. V. CIUREA, Conf. Dr. Florin COSTANDACHE, Şef Lucr. Dr. Ioana
GRIGORAŞ, Conf. Dr. Gabriel IACOB, Asist. Univ. Dr. Daniela IONESCU, Dr.
Radu LICHIARDOPOL, Conf. Dr. Dumitru MATEI, Dr. Călin NANDRA, Conf.
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Dr. Ştefan NEAGU, Prof. Dr. Sorin OPRESCU, Conf. Dr. Cristina PANEA, Prof.
Dr. Florin POPA, Conf. Dr. Mioara RIZESCU, Prof. Dr. Cercel STREINU, Dr.
Virgil SURU, Dr. Eleonora ŞOGĂRESCU, Dr. Cristian TĂNASE, Prof. Dr. Florin
TUDOSE, Prof. Dr. Dan TULBURE
Sponsorii conferinţei au fost firmele MUNDIFARMA, FRESENIUS KABI,
GRUNENTHAL Gmbh, BRISTOL MYERS SQUIBB şi E.M.R. .
Prin importanţa lucrărilor prezentate, precum şi prin importanţa ideilor
dezbătute în cadrul sesiunilor plenare şi al seminariilor, se poate spune ca
această Conferinţă Naţionala a ARSD poate reprezenta un punct de referinţă
în managementul opioidelor. Urmatoarea conferinţă ARSD va avea loc in
perioada 23-24 iunie 2006 la Bucureşti şi va avea ca tema "Inhibitorii de
COX".

Asociaţia Română pentru Studiul Durerii (ARSD)
anunţă

Al 7 -lea Congres National
“ Inhibitorii de COX”
23-24 Iunie 2006
Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti
TAXA
Medici
Medici
Medici
Medici

rezidenţi:
de familie:
specialişti membri ARSD :
specialişti neinscrişi în ARSD:

500.000 lei (50 RON)
1.000.000 lei (100 RON)
1.000.000 lei (100 RON)
1.500.000 lei (150 RON)

Transfer Bancar: Banca Comercială Română, Filiala Sector 3
cod IBAN: RO21RNCB5030000020880001 cod fiscal 5466568
Pentru informatii suplimentare
Asociaţia Româna pentru Studiul Durerii – ARSD
Dr. Virgil Dincă sau Dr. Elena Copaciu
Spitalul Universitar de Urgenţă, Clinica ATI
Splaiul Independentei nr. 169, Sector 5, Bucureşti, 76251, România
tel 318.05.22 fax 318.05.06
Email: arsd_rasp@yahoo.com
Web: www.arsd.ro
Programul preliminar va fi anunţat ulterior

Reamintim membrilor asociaţiei că plata cotizaţiei pe anul 2006 se face prin
depunerea în contul RO21RNCB5030000020880001/ROL BCR sector 3
Bucureşti, a unei sume de 300.000 ROL/30 RON. Cod Fiscal 5466568. Vă rugăm
să trimiteţi confirmarea plăţii la adresa de mai jos. Doar membrii care plătesc
cotizaţia beneficiază, pe baza unei liste, de punctajul EMC acordat de CMR.

ADRESA PENTRU INFORMAŢII - CORESPONDENŢĂ:
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU STUDIUL DURERII
Spitalul Universitar de Urgenta Bucureşti
(Clinica ATI, Dr. Virgil Dincă)
Splaiul Independenţei 169, Sector 5
Bucureşti
E-mail: arsd_rasp@yahoo.com

www.arsd.ro
Telefon: 318.05.22 int.150, 215 Fax: 318.05.06
Cont bancar B.C.R. Sector 3, Bucureşti
Cod IBAN RO21RNCB5030000020880001 Cod Fiscal 5466568

ASOCIAŢIA ROMÂNÂ PENTRU STUDIUL DURERII (ARSD)
ADEZIUNE
Numele ................................ Prenumele .................................Data naşterii ....................
Loc de muncă ..........................................................................Secţia ..............................
Specialitatea .................................... Funcţia ...................... Titluri ştiinţifice.....................
Activitate didactică ...........................................................................................................
Activitate ştiinţifică ...........................................................................................................
Activitatea privată ............................................................................................................
Lucrări legate de durere ...................................................................................................
Adresa/cod loc de muncă...........................................................Tel..................................
Adresa/cod domiciliu ..................................................................Tel.................................
Data ..........................................Semnătura .........................

