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Tusea – o reală problemă medicală 

 

 

 

Tusea este unul dintre cele mai frecvente simptome întâlnite în 

practica medicală. Problema nu este a tusei acute, cea legată de o 

afecţiune respiratorie infectioasă cu febră, spută sau catar nazal, ci a 

tusei care apare ca simptom independent sau dominant.  

Tusea, un reflex complex, este o reacţie de apărare a arborelui 

respirator vizând eliminarea unor elemente posibil nocive pătrunse în 

arborele traheobronşic. Însă acest reflex poate fi declanşat de boli 

pulmonare, cardiace, digestive şi chiar de unele medicamente. Aceasta 

face ca diagnosticul şi tratamentul tusei să ridice reale probleme atât de 

diagnostic, cât şi de tratament. 

Organizarea împreună cu Societatea Română de Pneumologie a 

unui simpozion cu această temă, tusea cronică, este astfel perfect 

justificat şi, credem, va reprezenta un prilej de actualizare a cunoştiintelor 

noastre despre această temă greşit considerată „simplă”. 

Colegi din diverse domenii ale medicinii interne vor prezenta cu 

deosebită competenţă principalele modalităţi diagnostice şi terapeutice şi 

vor discuta problemele practice pe care tusea cronică le ridică. 

Marele numar de colegi interesaţi a participa la acest simpozion 

este cea mai bună dovadă  a importanţei şi actualităţii temei alese şi nu 

pot decât să doresc succes manifestării şi ca cei interesaţi să afle 

răspunsuri pertinente la problemele practicii lor. 

 

Prof. Dr. Ion Bruckner 

Preşedinte Societatea Română de Medicină Internă 
 

 

 

 

  



Stimați colegi,  

 

Bine ați venit la primul Simpozion interdisciplinar al Societății 

Române de Medicină Internă și al Societății Române de Pneumologie. 

Primul subiect pe care îl vom aborda împreună este, deloc 

întâmplator, TUSEA CRONICĂ. 

De ce? 

Pentru că managementul tusei cronice reprezintă o provocare 

pentru clinician. 

Tusea cronică este cel mai frecvent simptom la adulții care solicită 

un consult medical în ambulator. Se estimează că poate fi prezentă la 

până la 40% din populație.  

Cele mai frecvente cauze ale tusei cronice sunt sindromul picăturii 

postnazale (rinoreea posterioară), astmul și refluxul gastroesofagian. 

Aceste trei cauze pot fi responsabile de până la 90 % din cazurile de tuse 

cronică.  

 

 Care sunt cauzele mai puțin frecvente? 

 Care este rolul echipei multidisciplinare? 

 Care este traseul firesc al pacientului? 

 Cum putem acorda o intervenție terapeutică eficientă și rapidă? 

 

Iată câteva întrebări și puncte de vedere la care vom contura 

răspunsurile împreună. 

 

Vă invităm cu drag la București în 20-21 aprilie, 

 

Ruxandra Ulmeanu 

Președintele Societății Române de Pneumologie 
  



PROGRAM 

 

Joi, 20.04.2016 

 

14:00 – 14:30 Deschiderea Simpozionului 

14:30 – 16:00 Tusea cronică dincolo de astmul bronșic 

Moderatori: Ovidiu Fira-Mlădinescu, Daniel Trăilă 

1. Particularitățile tusei cronice din Fibroza Pulmonară Idiopatică  

Voicu Tudorache, Daniel Trăilă  

2. Relee neurofiziologice inductoare de tuse cronică 

Ovidiu Fira-Mlădinescu  

3. Rolul rinosinuzitei posterioare și al rinofaringitei în sindromul tusiv 

Nicolae Balica, Mărioara Poenaru, Alin H. Marin, Caius Doroș, Ștefănescu H. 

4. Boala de reflux gastroesofagian la intersecția mai multor patologii pulmonare 

Emanuela Tudorache, Cristian Oancea  

 

16:00 – 16:45 Fibroza pulmonara idiopatică: repere de diagnostic şi tratament 

1. Fibroza pulmonara idiopatică - Provocări şi soluţii pentru clinician   
                 Ruxandra Ulmeanu 

2. Abordarea terapeutică a fibrozei pulmonare idiopatice 
               Claudia Toma 
 

16:45 – 17:00 Pauză 

 

17:00 – 17:45 Tusea: la graniţa pneumologie - cardiologie  

     Moderatori: Florin Mihălţan, Adriana Ilieșiu 
 

1. Punctul de vedere al pneumologului   
Florin Mihălţan, Valentin Coșei 

2. Punctul de vedere al cardiologului 
Adriana Ilieşiu 

 
17:45 – 18:15  Reevaluarea abordărilor terapeutice ale pacientului cu BPOC în 2017 
     Ariadna Petronela Fildan 
 
 
 
 



Vineri, 21.04.2016 
 

 
09:00 – 11:00  Tusea Cronică: de la ghiduri la viaţa reală 

Moderatori: Ruxandra Ulmeanu, Doina Pleşca 
  

1. Tusea  la copil – abord clinic şi terapeutic 
Doina Pleşca 

2. Ghiduri de evaluare şi management în tusea cronică   
Ariadna Petronela Fildan, Doina Tofolean, Oana Arghir, Elena Danteş 

3. Astmul tusiv  
Ruxandra Ulmeanu, Ruxandra Râjnoveanu 

4. Dificultăţile de tratament ale tusei cronice inexplicabile 
            Dorin Vancea, Ionela Iovan, Gabriel Geru  

5. Tusea cronică - un cal troian  

Roxana Nemeş 

11:00 – 11:30  Reducerea riscului de exacerbări în BPOC în practica medicală curentă 
   Ruxandra Ulmeanu 

 
11:30 – 12:00  Pauză  
 
12:00 – 12:30 Beneficiile terapiei antiinflamatoare specifice tractului respirator în        

patologia respiratorie cronică 
  Roxana Nemeş 

 
12:30 – 14:30 Tusea cronică la adult – management şi abord practice 

Moderatori: Miron Bogdan, Claudia Toma 
 

1. Obezitatea şi tusea cronică  
            Ştefan Dumitrache-Rujinski 

2. Tusea cronică - obsevaţii din cabinetul de consultaţii de pneumologie 

Miron Bogdan 

3. Cauze rare de tuse cronică 

            Claudia Toma  

4.  Diagnosticul precoce al bolilor interstiţiale pulmonare: atenţie la simptome!  

Irina Strâmbu 

5. Relația tuse cronică - atopie  

Camelia Berghea 

14:30 – 15:00 Semnificaţia IgE total în patologia respiratorie a adultului                               

             Camelia Berghea 

 

15:00 – 15:15 Concluzii, închiderea simpozionului 


