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13ÎN ATENºIA MEDICILOR PEDIATRI

REUMATOLOGIE PEDIATRICÅ –
ATELIER DE LUCRU

(Înfiin¡area Grupului de Lucru
pentru Reumatologie Pediatricå)

Cu prilejul desfå¿urårii lucrårilor Congresului

Na¡ional de Pediatrie (28.09 – 01.10.2005) de la

Gala¡i în cadrul sec¡iunii de reumatologie pediatricå,

s-a decis organizarea unui atelier de lucru pe teme

de reumatologie pediatricå.

De¿i în ¡ara noastrå aceastå subspecialitate nu este

recunoscutå oficial, existen¡a unor preocupåri prio-

ritare în domeniu, în special în centrele universitare

tradi¡ionale, justificå alcåtuirea unui Grup de Lucru

pentru Reumatologie Pediatricå, afiliat la Societatea

Românå de Reumatologie (SRR).

De altfel, SRR, prin amabilitatea Prof. Dr. H. Bolo-

¿iu, pre¿edintele în exerci¡iu, a oferit o „ni¿å“ pentru

colegii pediatri încå din anul 2004, cu ocazia Con-

gresului Na¡ional de Reumatologie de la Craiova,

având acordul Societå¡ii Române de Pediatrie (Pre¿e-

dinte: Prof. Dr.V. Popescu).

Componen¡a Grupului de Lucru pentru Reuma-

tologie Pediatricå (GLRP) este anexatå acestui material

de informare.

Atelierul de lucru, desfå¿urat în amfiteatrul Insti-

tutului pentru Ocrotirea Mamei ¿i Copilului „Alfred

Rusescu“, Bucure¿ti în data de 12.11.2005, a dezbå-

tut trei teme:

1. Alcåtuirea registrului na¡ional pentru boli reu-

matice pediatrice

2. Introducerea în practica pediatricå a evaluårii

activitå¡ii bolii în artrita idiopaticå juvenilå

(AIJ) pe baza unor scoruri

3. Redactarea ghidului practic pentru AIJ.

1. Proiectul Registrului Na¡ional pentru Boli Reuma-

tice Pediatrice a fost conceput ¿i prezentat de Dr.

Mariana ªtefan, medic primar, ¿eful sec¡iei de

reumatologie pediatricå a spitalului „Marie Curie“

din Bucure¿ti.

Supus dezbaterii în varianta sa idealå (cuprinzând

întreaga patologie musculo-scheleticå), proiectul

a fost considerat dificil de aplicat în practicå, din

cauza complexitå¡ii sale. Prof. Dr. C. Arion, de

acord cu Prof. Dr. M. Nanulescu, propune simpli-

ficarea acestuia ¿i redactarea unei variante fezabile

în stadiul actual al practicii pediatrice din România

(cu limitarea bolilor la patologia reumatismalå

tradi¡ionalå cu mecanism autoimun ¿i la vasculite).

Conf. Dr. N. Iagaru (IOMC) considerå utilå crearea

unui portal în re¡eaua internet, cu maximum 1-2

pagini, care så fie completate simplu ¿i expediate

prin po¿tå electronicå, fie pe adresa centrului

medical teritorial (jude¡ean sau universitar), fie pe

o adreså unicå, pentru Registrul Na¡ional.

În final s-a convenit ca Registrul Na¡ional pentru

boli reumatice pediatrice så func¡ioneze de la

01.01.2006. Pentru validarea utilitå¡ii acestuia s-a

stabilit ca pentru AIJ, registrul så fie completat

pe ultimii 5 ani (1.01.2005 – 31.12.2005).

2. Evaluarea cantitativå a activitå¡ii bolii în AIJ a fost

prezentatå de Conf. Dr. N. Iagåru. Pornind de la

subiectivismul evaluårii pe baza impresiei clinice,

au fost prezentate scoruri de evaluare a inflama¡iei,

aplicate în artrita reumatoidå (DAS28, DAS44),

scoruri de evaluare a leziunilor radiologice (Sharp)

¿i a disabilitå¡ilor (CHAQ). Inaplicabilitatea DAS

la formele pauciarticulare ¿i sistemice oligoarticulare

(Prof. Dr. M. Nanulescu, Conf. Dr. Ailioaie),

limiteazå utilizarea scorurilor de evaluare a AIJ la

aplicarea CSD (Core Set Data) care cuprinde: nu-

mårul articula¡iilor tumefiate ¿i/sau dureroase ori cu

limitarea mi¿cårilor, SVA (scara vizualå analogå) a

medicului ¿i a pårin¡ilor, CHAQ ¿i VSH. Evaluarea

periodicå (la 3 luni) a evolu¡iei permite aprecierea

„cantitativå“ (procentualå) a ameliorårii sau agravårii

în conformitate cu exigen¡ele ACR (ACR20,

ACCR30, ACR50, ACR70). Din påcate nu existå

la ora actualå un consens în privin¡a utilizårii sco-

rurilor de evaluare a activitå¡ii bolii pentru AIJ.

În conformitate cu datele din literaturå, evaluarea

radiologicå a AIJ se bazeazå pe måsurarea perio-

dicå a lungimii relative a carpului (LRC) ¿i/sau a

metacarpianului II.

3. Prof. Dr. M. Nanulescu, posesor al unei expertize

recunoscute în domeniu, prezintå metodologia
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alcåtuirii ghidului de bunå practicå pentru AIJ.

Dupå repartizarea temelor pe echipe de lucru,

s-a convenit ca urmåtoarea întâlnire a grupului

de lucru så aibå loc peste 6 luni. Prof. Dr. M.

Nanulescu propune ca toate aceste activitå¡i så

fie preluate ¿i/sau coordonate de IOMC Bucu-

re¿ti, în virtutea rolului metodologic tradi¡ional

al acestuia.

4. Adresa email a Grupului de Lucru pentru Reuma-

tologie Pediatricå:  reumpedrom@yahoo.com

Conf. Dr. N. Iagåru,

IOMC „Alfred Rusescu“, Bucure¿ti

GRUPUL DE LUCRU PENTRU REUMATOLOGIE PEDIATRICÅ

Bucure¿ti:

• Prof. Dr. C. Arion, ªef Clinica Pediatrie – ICF Bucure¿ti

• Conf. Dr. N. Iagåru, Clinica 2 Pediatrie, IOMC Bucure¿ti

• Dr. Mariana ªtefan, Spitalul de Copii „M.S. Curie“ Bucure¿ti

• Dr. A.V. Cochino, Clinica 1 Pediatrie, IOMC Bucure¿ti

Cluj

• Prof. Dr. M. Nanulescu, Clinica III Pediatrie Cluj-Napoca

• Dr.  Man Sorin Claudiu, medic primar, Clinica III Pediatrie Cluj-Napoca

• Dr. Paraschiva Chereche¿ Pantz, medic primar, Clinica III Pediatrie Cluj-Napoca

• Dr. Rodica Manasia, Clinica I Pediatrie Cluj-Napoca

• Dr. ªerban Costicå, medic primar, Clinica II Pediatrie

Ia¿i

• Conf. Dr. C. Ailioaie, Clinica II Pediatrie, Ia¿i

Craiova

• Prof. Dr. D. Bulucea, Clinica Pediatrie, Spitalul Municipal Filantropia

• Dr. Gheonea Cristian, medic primar, ¿ef de lucråri, Clinica Pediatrie, Spitalul Municipal Filantropia

Timi¿oara

• Conf. Dr. Alice Raica, Clinica II Pediatrie, Spitalul „L. ºurcanu“

• Dr.  Lesovici Petricå, Clinica I Pediatrie, Spitalul „L. ºurcanu“

• Dr.  Andreea Militaru Somogyi, medic specialist, asistent universitar, Clinica I Pediatrie, Spitalul „L. ºurcanu“

Bra¿ov

• Dr. Maria Mitricå, ¿ef de lucråri, Spitalul Clinic de Copii Bra¿ov

Tg. Mure¿

• Dr. Láday Matilda, medic primar, Clinica Pediatrie I, Spitalul Clinic Jude¡ean de Urgen¡å Tg Mure¿


