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Departamentul/unitatea de terapie intensivã, în egalã mãsurã cu departamentul de primiri
urgenþe, trebuie sã fie pregãtit pentru a accepta
pacienþi pentru admisie în orice moment ºi sã
poatã realiza o gamã complexã de servicii medicale pentru suportul acestora. Reprezintã, în
acelaºi timp unitãþi cu consum financiar deosebit,
deseori sume uriaºe în decurs de ore.
Deoarece obiectivele majore ale unei
unitãþi de terapie intensivã (TI) sunt prezervareaameliorarea calitãþii vieþii ºi repunerea pacientului într-un status independent - reinserþie
socialã, iar în anume situaþii, îndepãrtarea durerii,
suferinþei ºi asigurarea trecerii spre eternitate în
demnitate, se impune o selectare coerentã, raþionalã ºi fãrã discriminãri a celor admiºi.
Pacienþii admiºi în terapie intensivã, indiferent de patologie, au în comun un risc prezumtiv crescut de morbiditate ºi mortalitate.
Cu toate cã au fost elaborate o serie de ghiduri pentru admisia pacienþilor în serviciile de
terapie intensivã, punerea lor în practicã este încã
foarte dificilã ºi reprezintã o provocare pentru
medicii intensiviºti. În literaturã nu se specificã
foarte clar care pacienþi nu fac obiectul admisiei,
lãsând aceasta la latitudinea medicilor ºi ducând
la interpretãri greºite/erori/, la malpraxis. Procesul real prin care se realizeazã selectarea pacienþilor cu un profil rezonabil ºi o perspectivã
rezonabilã de recuperare ºi care au indicaþie
indubitabilã de suport intensiv nu este pe deplin
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cunoscut, nefiind la nivel naþional dezvoltat încã
un asemenea sistem de ghiduri/protocoale. Existã
o lipsã de înþelegere (proastã definire) privind
criteriile de selectare a celor care beneficiazã (ºi
mai ales a celor care nu) de admisia în serviciul
de terapie intensivã. Deseori, la prezentare, este
aproape imposibil de a selecta pe cei care vor
supravieþui ºi pe cei care nu.
Din pãcate, încã existã o alocare extrem
de micã din bugetul de sãnãtate pentru nevoile
din ce în ce mai mari privind suportul terapeutic,
ducând inevitabil, nu rareori, la limitarea accesului pacienþilor cãtre aceste servicii. Pe de altã
parte, existã tendinþa multor medici de a forþa
imposibilul pentru a prelungi viaþa unor pacienþi
aflaþi dincolo de orice resursã terapeuticã, fie din
exces de zel, fie ca urmare a insistenþelor (ameninþãrilor) familiilor, ducând la cheltuieli inutile
ºi, de fapt, la prelungirea agoniei; în principiu,
astfel de intenþii pot fi justificate doar atunci când
existã evidenþe bazate pe ºtiinþa privind
beneficiul terapiei aplicate.
Atât societatea în ansamblu, cât ºi familiile
pacienþilor trebuiesc educate, convinse, informate în privinþa limitelor artei medicale.
Pacienþii admiºi în TI nu pot fi asemenea unui
tren aflat în miºcare, cu aceeaºi direcþie ºi
destinaþie pentru toate vagoanele! Deseori poate
existã o mare discrepanþã între ce dorim ºi ce
putem face!
Toate acestea implicã o înþelegere realã a
necesitãþilor de ordin financiar la nivelul unitãþilor de terapie intensivã ºi o corectã realizare a
admisiei/plecãrii din terapie, pe baza unor criterii

clare, fãrã ambiguitãþi, reducând risipa de fonduri
ºi pierderea pacienþilor care ar beneficia în mod
real de aceste servicii medicale ºi ar limita, în
acelaºi timp, admisiile fãrã justificare, realizând
astfel un echilibru cost-beneficiu.
Admisia în terapie intensivã trebuie sã fie
pentru toþi cei care au o patologie cu resurse biologice/potenþial reversibil ºi au o sansã rezonabilã de a reveni la o calitate cvasinormalã a vieþii,
cu alte cuvinte, pentru toþi cei care suportul
terapeutic reprezintã un real beneficiu.
Se impune astfel o evaluare judicioasã a
patologiei pacienþilor care urmeazã a fi trataþi în
serviciul de terapie intensivã, cu clarificarea
urmãtoarelor:
· statusul funcþiilor vitale;
· diagnosticul corect al suferinþei acute ºi
al bolilor asociate;
· prognosticul imediat ºi la distanþã, evaluarea potenþialului de reversibilitate, a
ºanselor de recuperare ºi supravieþuire;
· rãspunsul la o terapie anterioarã;
· dacã se solicitã admiterea doar pentru
confortul, îndepãrtarea durerii unui
pacient aflat în stare terminalã.
Triajul, selectarea pacienþilor pentru admisie trebuie realizatã de cãtre medicii din terapie
intensivã, în echipã. Existã situaþii speciale,
urgenþe grad zero, când, dupã o stabilizare prealabilã, pacienþii sunt trimiºi direct din departamentul de primiri urgenþe spre sãlile de operaþie/
departamentul de terapie intensivã, cu respectarea drepturilor/securitãþii pacienþilor (fãrã
discriminãri legate de vârstã, sex, religie, statusul
social). Se respectã dorinþa pacientului de a
refuza terapia de resuscitare  dorinþa exprimatã
în formulare speciale  ºi respectând unul din
principiile fundamentale din medicinã, acela de
a nu face rãu prin medicaþie ºi manevre medicale.
Nu pot fi utilizaþi drept ghiduri pentru
admisia în terapie indicii clasici de prognostic
(APACHE, SAPS, SOFA etc.), aceºtia devenind
utili abia dupã 24-48 ore de terapie/monitorizare
(evalueazã severitatea bolilor dar ºi eficienþa
terapiei ºi a alocãrii resurselor) ºi, în plus, sunt
indici de predicþie cu o marjã de eroare între 1015%, neputând realiza o selecþie corectã. în plus,
nu este etic a se aplica astfel de evaluãri privind
supravieþuirea pentru cei ce nu pot fi admiºi din
alte cauze decât cele medicale.

Medicii care vor realiza triajul ºi admisia
trebuie sã aibã o bunã pregãtire profesionalã ºi
experienþã în domeniu ºi sã fie disponibili,
prezenþi în orice moment când existã o solicitare.
Selectarea astfel realizatã are rolul sã limiteze numãrul de admisii nejustificate (pacienþi
aflaþi intr-o stare mult prea bunã pentru a fi trataþi
în terapie sau pacienþi care vor deceda în
urmãtoarele ore cu sau fãrã admisia în TI; în mod
cert, nu toþi cei care urmeazã sã treacã în nefiinþã,
trebuie admiºi pentru supraveghere, monitorizare etc.).
Triajul pentru admisie poate fi deseori
influenþat ºi de alþi factori decât cei medicali.
Astfel, deseori se iau în calcul numãrul de paturi
existente în acel moment (gradul de ocupare),
disponibilitãþile de ordin tehnic ºi terapeutic. Pot
exista influenþe legate ºi de calitatea organizãrii
serviciului de terapie, precum ºi de relaþiile existente, colaborarea cu celelalte servicii medicale
din unitatea respectivã. Nu rareori, admisia poate
fi influenþatã ºi de o serie de factori de ordin
subiectiv:
· personalitatea pacientului ºi mai ales, a
familiei acestuia (ameninþãri, implicaþii
juridice);
· teama medicului implicat de a nu greºi
prin omisiune dacã nu realizeazã admisia
(malpraxis);
· exces de zel  internare orice patologie
prezentã.
Deseori însã, admiterea este influenþatã de
factori de ordin economico-financiar, factori care
pun accent pe realizarea unui echilibru real costbeneficiu. Trebuie luat în calcul faptul cã nu întotdeauna efectuarea de investigaþii/terapii fãrã o
riguroasã justificare fac bine pacientului.
Costurile excesive pot apare prin:
· admisii nejustificate ca diagnostic;
· admisii la solicitarea familiilor (presiuni,
ameninþãri) pentru stãrile terminale;
· evaluare, servicii medicale ºi terapie
incorecte, fãrã concordanþa cu diagnosticele prezente;
· staþionare prelungitã dupã stabilizarea
funcþiilor vitale, ameliorarea bolii de
fond;
· admisie tardivã, dupã agravarea suferinþelor existente (admisia iniþialã fiind
refuzatã  lipsã de locuri, evaluare
superficialã).
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Selectarea pacienþilor pentru admisie poate
lua în calcul urmãtorul model:
· selectarea pe nivele de prioritãþi:
- nivel 1  admiterea pentru monitorizare
ºi supraveghere 24-48 ore  se adreseazã celor
stabili pe funcþiile vitale dar cu risc recunoscut
de complicaþii (vârstnici cu operaþii majore,
reconstrucþii vasculare majore, traumatisme
abdomino-pelvine etc.);
- nivel 2  admiterea pentru necesar crescut
de îngrijire  nursing  se adreseazã celor cu
complicaþii de la nivelul 1, celor care au nevoie
de suport ventilator, toaleta plãgilor operatorii,
arsuri; nutriþie, hidratare-bilanþ; în general, pot
fi stabili pe funcþiile vitale, dar cu risc de complicaþii majore imediate; sunt candidaþi la staþionare
îndelungatã în terapie dar ºi la complicaþii legate
de aceasta (infecþii, depresii etc.);
- nivel 3  admiterea celor care au un necesar crescut ºi constant de suport terapeutic/tehnic
 sunt instabili pe funcþiile vitale, cu prognostic
rezervat ºi se confundã cu imaginea pacienþilor
clasici din terapie cu staþionare îndelungatã,
complicaþii severe ºi consum crescut de fonduri;
aceºtia fie trec în nivelul 2, fie decedeazã.
Unele servicii de terapie intensivã
utilizeazã pentru triaj urmãtorul criteriu, anume,
pe modele de prioritãþi:
1. pacienþi care beneficiazã substanþial
de suport terapeutic/tehnic, fiind admiºi:
· critici, instabili cu boli recuperabile
(sepsis, ºoc, ARDS, MODS);
· boli cronice care dezvoltã suferinþe acute
ale altui organ (chirurgicale sau nu);
· critici, instabili ºi irecuperabili dar care
dezvoltã o altã suferinþã acutã cu
potenþial tratabil.
2. pacienþi care nu beneficazã de suportul terapiei intensive:
· fie au o stare mult prea bunã, cu risc
minim de complicaþii/deces ºi pot sã fie
trataþi, supravegheaþi în alte secþii,
neavând beneficiu prin admisia în TI;
· fie au o stare mult prea gravã, cu deces
imediat, cu sau fãrã admisia în TI  boli
terminale fãrã ºanse de supravieþuire cu
evolutie ireversibilã.
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În principiu, admiterea pacienþilor în TI
trebuie realizatã înainte ca patologia prezentã sã
ajungã la un punct de unde recuperarea devine
imposibilã iar costurile terapiei/investigaþiilor/
staþionãrii vor creºte nejustificat.
Au prioritate absolutã pentru admisie
urgenþele majore/grad zero.
Nu se pot lua în calcul pentru admisie
modificarea singularã, fãrã corespondent clinic
a unor probe biologice.
Un alt criteriu de a realiza selectarea
pacienþilor pentru admisie, este acela care se
bazeazã pe patologia prezentã:
· Patologie cardiacã:
- necesar resuscitare cardiorespiratorie;
- status post resuscitare recentã;
- ºoc cardiogen;
- HTA cu risc de AVC, IMA, hipertensiune intracranianã;
- IMA complicat;
- aritmii severe;
- angor instabil cu instabilitate hemodinamicã;
- bloc AV cu crize Adams-Stockes;
- necesar monitorizare invazivã;
- traumatisme cardio-toracice;
- cardiomiopatii severe.
· Patologie respiratorie:
- necesar resuscitare respiratorie de
orice cauzã;
- iminenþã de oprire respiratorie,
insuficienþã respiratorie acutã de
orice cauzã/IOT;
- bronhopneumonie severã;
- ARDS, sd. Mendelson;
- Status astmaticus, tromboembolie
pulmonarã;
- Hemoptizii masive/IOT;
- Leziuni postcombustionale cãi
respiratorii/IOT;
- Traume toracice/politrauma.
· Patologie neurologicã:
- AVC de orice cauzã cu instabilitate
hemodinamicã/necesar suport
ventilator;
- Hemoragia subarahnoidianã-idem;
- TCC severe  IOT;

- Encefalopatii/come de orice etiologie cu necesar suport ventilator/
hemodinamic;
- Status epilepticus;
- Miastenia gravis (criza miastenicã/
colinergicã)/IOT;
- S. Guillaine-Barre;
- Necesar monitorizare PIC;
- Traumatisme medulare complicate.
· Patologie digestivã:
- Hemoragie digestivã severã  orice
localizare anatomicã  cu hipovolemie, anemie  angor asociat, necesar suport hemodinamic/ventilator;
- Pancreatite acute severe;
- Insuficienþe hepatice severe/encefalopatie/IOT;
- Perforaþii digestive/infarct enteromezenteric;
- Ocluzii intestinale;
- Denutriþi/caºectici.
· Patologie endocrinã/hidroelectroliticã/
acido-bazicã:
- Cetoacidoza/status hiperosmolar/
hipoglicemii severe cu suport
hemodinamic/ventilator/monitorizare invazivã;
- Criza adrenalã,
- Furtuna tiroidianã;
- feocromocitom complicat;
- Coma mixedematoasã;
- Diselectrolitemii simptomatice;
- Tulburãri acido-bazice simptomatice;
- Deshidratãri severe/necesar suport
hemodinamic/ monitorizare;
- Coagulopatii simptomatice;
- Neutropenici/urgenþe oncologice.
· Patologie chirurgicalã:
- admisii preoperatorii  cazuri
selecþionate;
- postoperator imediat complicat;
- complicaþii postoperatorii tardive
(fistule, abcese);
- perforaþii digestive, ocluzii, infarct
enteromezenteric  pregãtire preoperatorie  suport postoperator;
- pancreatite acute severe/complicate;
- hemoragii digestive  suport hemodinamic/ventilator;

- fasceita necrozantã  sepsis sever;
- politraume severe cu necesar suport
multiplu;
- arsuri peste 10% suprafaþa corporalã/necesar îngrijiri/ suport;
- patologia legatã de transplant/donarea de organe.
· Alte patologii:
- Intoxicaþii acute severe cu necesar
suport ventilator/ hemodinamic/
dializã;
- Intoxicatii acute postcombustionale;
- IRA/IRC  acutizatã  suport renal/
hemodinamic/ ventilator;
- Disfuncþii multiple de organe/
sisteme;
- ªoc septic/anafilactic/sepsis sever;
- Înec, electrocutare, hipotermie
severa, hipertermie malignã;
- Pre-eclampsie, eclampsie, hemoragii severe pre-post partum;
- Tromboembolie acutã pre-post
partum;
- HELLP syndrome/CID asociat;
- Ruptura uterinã/dezlipire de placentã cu hemoragii severe  suport
hemodinamic.
Terapia durerii acute/ cronice:
- Terapia durerii acute prepostoperatorii/traumatice/
postarsuri/la naºtere;
- Terapia durerii cronice neuropate/
neoplazice;
- Terapia depresiei/anxietãþii
asociate.
Proceduri tehnice:
· intubaþia orotrahealã dificilã (fibroscopie);
· toraco-pericardo-paracenteza;
· montare catetere arterio-venoase;
· cardioversie electricã  risc oprire
cardio-respiratorie;
· montare sondã Blakemore (IOT);
· bronhoscopie, traheostomie (IOT);
· necesar stimulare cardiacã externã/
monitorizare invazivã.
Dupã un anumit interval de timp de suport
terapeutic, explorãri ºi evaluãri-reevaluãri în
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dinamicã, pacienþii urmeazã a fi preluaþi de alte
servicii medicale/chirurgicale.
Criteriile de externare din terapie pot fi
sumarizate dupã cum urmeazã:
· îndeplinirea criteriilor de admisie la un
nivel inferior de terapie/îngrijire;
· stabilizarea funcþiilor vitale;
· ameliorarea suferinþei de fond;
· absenþa complicaþiilor;
· absenþa necesarului de monitorizare;
· absenþa durerii/a altor suferinþe;
· status independent, îmbunãtãþirea calitãþii vieþii cu ºanse de reinserþie socialã;
· status mult agravat, ireversibil, fãrã ºanse
de supravieþuire  externare spre saloane
special amenajate unde sã beneficieze de
sprijinul celor dragi, confort ºi o moarte
în demnitate.
Din pãcate, deseori paturile din TI sunt
ocupate cu pacienþi care, dupã un anume numãr
de zile de terapie/nursing/explorãri, nu mai fac
parte din categoria celor care necesitã,
beneficiazã de suportul realizat aici.
Motivele staþionãrii nejustificate în terapie
pot fi:
· refuzul secþiilor care au internat bolnavii
de a-i prelua dupã stabilizare;
· solicitarea familiilor pacienþilor de a
continua terapia în mod nejustificat;
· refuzul familiilor de a prelua la domiciliu
cazurile aflate în stadiu terminal (deseori
fiind readmiºi sub presiune);
· cazuri sociale.

ÎN CONCLUZIE
· unitatea TI trebuie sã fie 24h din 24h
pregãtitã pentru admisia pacienþilor
critici, având personal suficient, bine
pregãtit profesional ºi o dotare
corespunzãtoare;
· selectarea celor admiºi aparþine, în
echipã, medicilor din TI;
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· nu existã indici infailibili de evaluare la
admisie privind predicþia-prognosticul,
ºansele de supravieþuire;
· de preferat admiterea pe baza nivelelor
de prioritãþi ºi a patologiei existente;
· au prioritate absolutã urgenþele majore/
grad zero;
· costurile fiind foarte mari iar fondurile
alocate nefiind pe mãsurã, se fac eforturi
considerabile pentru a realiza un echilibru cost-beneficiu, prin admisia
selecþionatã a cazurilor  fãrã risc de
malpraxis  ºi prin reducerea justificatã
a explorãrilor/staþionãrii în terapie;
· finalitatea admisiei-prezervarea, ameliorarea calitãþii vieþii, reinserþia socialã sau
doar ameliorarea suferinþei, durerii ºi
asigurarea unei treceri în eternitate în
demnitate ºi pace;
· existã o nevoie stringentã, la nivel naþional, a unor criterii/ ghiduri/protocoale de
admisie ºi de plecare a pacienþilor în serviciile de terapie intensivã  în concordanþã cu legislaþia în vigoare  în scopul
eficientizãrii activitãþii, reducerea
costurilor ºi a staþionãrilor nejustificate
ºi a reducerii riscului de malpraxis.
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