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De la teorie la practică
 în ventilația noninvazivă clujeană

Evenimentul ştiintific organizat  în perioada 
25-27 iunie 2015 de Secţiunea de Fiziopatologie 
Respiratorie a Societăţii Române de Pneumologie 
a depăşit granițele tematice ale edițiilor anterioare 
prin abordarea unei tematici din ce în ce mai 
prezentă în activitatea clinică  „Managementul 
insuficienţei respiratorii. De la teorie la practică în 
Ventilaţia Non Invazivă”.

Înca de la deschidere participanților le-a fost 
prezentată importanţa acestui subiect de către 
Doina Todea şi Gabi Popescu care au subliniat 
necesitatea cunoaşterii terapiei prin ventilaţie non 
invazivă la pacienţii cu insuficienţă respiratorie 
cronică de diferite cauze, într-un moment în care 
această patologie respiratorie cronică este din ce în 
ce mai frecventă.

Ivana Sundova a debutat cu generalitățile 
despre avantajele, dezavantajele, criteriile de 
excludere, indicaţiile privitoare la ventilaţia la 
domiciliu, iar ulterior a continuat cu parametrii şi 
modurile ventilatorii (IPAP, EPAP, fazele reparației, 
modul ST, modul PC, AVAPS, AVAPS - AE).

După această introducere tehnică, Doina 
Todea (Cluj-Napoca) a subliniat în continuare 
indicațiile şi limitele ventilației non-invazive în 
terapia Insuficienței Respiratorii cronice. Ruxandra 
Rajnoveanu (Cluj-Napoca), a punctat apoi Ventilaţia 
Non Invaziva în insuficienta respiratorie cronică 
acutizată hipercapnică secundară. Exacerbările din 
bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC).

Prin tematica abordată workshopul şi-a propus 
să aducă în atenție ventilaţia non-invazivă ca 
alternativă terapeutică în practica pneumologilor. 
În acest sens era necesară şi extrem de utilă 
experiența medicilor de terapie intensivă în 
organizarea serviciilor de CPAP în spital care au fost 
pe larg prezentate de Natalia Hagau iar Sebastian 
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Tranca a vorbit despre tehnica CPAP în afara secțiilor 
de Terapie Intensivă, ambii din Centrul Universitar 
Cluj-Napoca. A urmat o dezbatere constructivă 
propusă de Ovidiu Bedreag care a demonstrat 
importanța aplicării în practica noastră cotidiană a 
Ventilației Non Invazive – de la teorie la practică. 

Nu este posibilă o ventilație non–invazivă 
eficientă, fără  a avea căile aeriene respiratorii 
libere, permeabile, aşa cum ne-a arătat apoi 
Mihaela Oros (Bucureşti), în expunerea despre 
managementul secrețiilor la pacienții cu ventilaţie 
non-invaziva.

Și pentru că cea mai mare parte a participanților  
au fost medici pneumologi, au urmat trei topice 
referitoare la bronhopneumopatia obstructivă 
cronică: Ruxandra Ulmeanu (Bucureşti) despre 
controlul în  BPOC ca un concept inedit, Dorin Vancea 
(Timişoara) despre strategiile  non-inhalatorii 
în prevenirea exacerbărilor acute, a spitalizărilor 
din BPOC şi rolul exacerbărilor în BPOC (Monica 
Pop, Cluj-Napoca) care ne-au convins despre 
importanța acestei maladii,  frecvența în populație,  
cu numeroase spitalizări şi evoluția spre handicapul 
respirator.

S-a trecut apoi într-o altă zonă apropiată 
ventilației, cea a somnologiei, iar Oana Deleanu 
(Bucureşti) ne-a confirmat încă o dată importanța 
în practica clinică ca posibilitate diagnostică şi 
terapeutică a sindromului de apnee în somn de tip 
central şi respirației Cheyne Stokes. O prezentare de 
înaltă ținută ştiintifică cu valențe în practica zilnică  
a fost cea referitoare la o patologie care ridică 
numeroase discuții legate de diagnosticul pozitiv, 
diferențial dar şi terapeutic al disfuncţiei de corzi 
vocale (Rodica Mureşan, Cluj-Napoca).

După numeroase subiecte teoretice, ziua 
s-a încheiat cu partea practică de prezentare a 
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dispozitivelor utilizate în ventilația non-invazivă 
-BIPAP S şi BIPAP ST, BIPAP A 30 şi A 40, BIPAP 
AVAPS, TRILOGY , COUGH ASSIST  E 70, MASTI, 
o sesiune extrem de atractivă prin prezența a 
numeroşi tineri rezidenți, specialişti îndeosebi 
pneumologi, sesiune care a urmat după 
prezentarea metodei de alegere a măştii pentru 
pacientul care urmează a fi ventilat (Ivana Sundov)

A doua zi a debutat cu bolile neuro-musculare  
şi cardiovasculare, respectiv accidentele vasculare 
cerebrale, în cadrul primei prezentări Lavinia 
Davidescu (Oradea) a punctat importanța ventilației 
non invazive în  managementul insuficienței 
respiratorii din scleroza laterală amiotrofică, iar 
Zoltan Szakacs (Budapesta) a evidențiat aportul 
terapeutic al  ventilatiei non invazive în AVC şi bolile 
neuro-musculare. 

O alta arie a dezbătut subiectele legate de 

vechile noastre „cunoştințe” ale pneumologilor, 
în care s-au clarificat încă o dată mecanismele 
fiziopatologice, clasificarea, diagnosticul pozitiv 
şi diferential al insuficientei respiratorii cronice 
(Man  Milena, Cluj-Napoca) şi despre terapia bine 
cunoscută, dar în acelaşi timp mereu provocatoare 
ca problematică în tratamentul pacienților cu 
insuficiență respiratorie, prin „Oxigenoterapia  şi 
IRC - de unde s-a plecat  şi unde s-a ajuns” (Florin 
Mihălțan, Bucureşti).  Ștefan Dumitrache – Rujinski 
(Bucureşti) a adus apoi argumente despre 
importanța suportului ventilator în funcție de 
mecanismul fiziopatologic al insuficienței respiratorii 
urmată de importanța antrenamentului musculaturii 
respiratorii cu dispozitivele POWER breath, avandu-i 
protagonişti pe Dan Simule (Germania) şi 
Paraschiva Postolache (Iasi).

A fost abordat apoi rolul pe care suportul 
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ventilator îl are în tratamentul pacienților cu 
patologie cardio respiratorie, soluții eficiente 
terapeutice în sindromul de obezitate 
hipoventilație cu prezentare de cazuri clinice - 
Oana Deleanu (Bucureşti), utilitatea ventilației 
non-invazive în «acut şi cronic”  din practica 
pneumologului,  Andreea Coman, Doina Todea 
(Cluj-Napoca), eficacitatea şi siguranța VNI în 
tratamentul insuficienței respiratorii tip II, Bianca 
Domokos, Monica Pop (Cluj-Napoca), Utilizarea 
modurilor de ventilație noninvazivă AVAPS şi AVAPS-
AE pentru tratamentul insuficienței respiratorii 
cronice, Loredana Elena Rosca, Doina Todea (Cluj-
Napoca), Investigația bronhoscopică sub ventilație 
non invazivă la pacientul cu insuficiență respiratorie, 
Cosmina Magdau (Cluj-Napoca) şi afectarea 

pulmonară post transplant hematopoetic, Mimi Nitu 
(Craiova)

Manifestarea a avut în structură şi o sesiune de 
postere în care au fost prezentate  lucrări despre 
importanța terapiei VNI în edemul pulmonar 
acut, terapia cu CPAP în disfuncția de nod sinusal 
şi particularitățile imagistice ale tuberculozei 
pulmonare infiltrative complicate cu insuficiența 
respiratorie.

Deşi a abordat o arie încă la debut în țara 
noastră, ventilația non-invazivă s-a dovedit a fi un 
subiect de interes prin participarea numeroasă a 
peste 100 de medici, iar entuziasmul acestora cât şi 
participarea activă la sesiunile practice încurajeaza 
dezvoltarea ei în continuare.
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•  Oxigenoterapie
•  Aparate pentru diagnosticul şi tratamentul Sindromului de Apnee în Somn
•  Aparate pentru ventilaţie mecanică invazivă şi non invazivă la domiciliu
•  Spirometre şi pulsoximetre
•  Nebulizatoare pentru terapia cu aerosoli 
•  Spacere pentru administrarea produselor de astm
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 The scientific event organized by the 
Department of Respiratory Pathophysiology of the 
Romanian Society of Pulmonology between 25 
-27 June 2015 went beyond the boundaries of the 
topics approached in previous editions, and came 
with a topic which is every day more present in 
our clinical activity - ‘Management of Respiratory 
Failure. From theory to practice in noninvasive 
ventilation’. 

The importance of this topic was highlighted 
from the very beginning by Doina Todea and 
Gabi Popescu who underlined the need to know 
about noninvasive ventilation therapy in patients 
with chronic respiratory failure of various origins, 
since this pathology is more and more common 
nowadays. 

Ivana Sundov started with general theory on 
the advantages, disadvantages, exclusion criteria, 
indications regarding home ventilation, and 
later on approached another topic on ventilation 
parameters and modes (IPAP, EPAP, respiration 
phases, ST mode, PC mode, AVAPS, AVAPS - AE). 

After this technical introduction, Doina Todea 
(Cluj-Napoca) underlined the indications and limits 
of noninvasive ventilation in the management of 
chronic respiratory failure. Afterwards, Ruxandra 
Rajnoveanu (Cluj-Napoca) highlighted aspects 
regarding noninvasive ventilation in worsened 
hypercapnic chronic respiratory failure secondary 
to exacerbations of chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD).

Through the topics approached, this workshop 
aimed at drawing attention to noninvasive 
ventilation as a treatment alternative in 
pulmonologists’ practice.

Therefore, it was necessary and extremely 
useful to share the experience of intensive care 

physicians with respect to how CPAP services are 
organized in hospitals, which was presented in 
detail by Natalia Hagau, while Sebastian Tranca 
spoke about CPAP technique outside intensive 
care units, both speakers coming from the 
University Center in Cluj-Napoca. This was followed 
by a constructive debate proposed by Ovidiu 
Bedreag who proved the importance of applying 
noninvasive ventilation in our daily practice – from 
theory to practice. 

It is not possible to perform efficient 
noninvasive ventilation without free and 
permeable airways, as Mihaela Oros (Bucharest) 
showed us later on in her presentation on the 
management of secretions in patients with 
noninvasive ventilation.

Since most of the participants were 
pulmonologists, three topics on chronic 
obstructive pulmonary disease followed: Ruxandra 
Ulmeanu (Bucharest) on control in COPD as a 
unique concept, Dorin Vancea (Timisoara) on 
non-inhalation strategies in prevention of acute 
exacerbations, hospitalizations in COPD patients 
and the role of exacerbations in COPD (Monica 
Pop, Cluj-Napoca). They all convinced us of the 
importance of this disease, how common it is, 
causing a large number of hospitalizations, and its 
evolution towards respiratory failure.

Another area close to ventilation was also 
approached, that of sleep medicine. Oana Deleanu 
(Bucharest) confirmed once again its importance 
in clinical practice as a possibility of diagnosis 
and treatment of central sleep apnea syndrome 
and Cheyne Stokes respiration. A highly scientific 
presentation with applications in daily practice 
was Rodica Mureşan’s (Cluj-Napoca) presentation 
regarding a pathology which causes much debate, 
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on positive, differential and therapeutic diagnosis 
of vocal cord dysfunction.

After numerous theoretic topics, the day ended 
with a practical session of presentation of the 
devices used in noninvasive ventilation - BIPAP S 
and BIPAP ST, BIPAP A 30 and A 40, BIPAP AVAPS, 
TRILOGY, COUGH ASSIST E 70, MASTI. It was an 
extremely exciting session through the attendance 
of many young resident physicians and specialists, 
mainly pulmonologists, which followed the 
presentation on how to choose and fit the mask on 
a patient scheduled to receive ventilation (held by 
Ivana Sundov).

The second day of the event came 
with presentations on neuromuscular and 
cardiovascular diseases, especially strokes. Lavinia 
Davidescu (Oradea) highlighted the importance 
of noninvasive ventilation in the management of 

respiratory failure in amyotrophic lateral sclerosis, 
and Zoltan Szakacs (Budapest) presented the 
therapeutic contribution of noninvasive ventilation 
in patients with stroke and neuromuscular 
diseases. 

Another area covered was related to topics on 
pulmonologists’ old knowledge, which clarified 
once again the pathophysiological mechanisms, 
classification, positive and differential diagnosis 
of chronic respiratory failure (Man Milena, Cluj-
Napoca). Florin Mihălțan, Bucharest, spoke about 
a therapy which is well-known but still very 
challenging as an issue in the treatment of patients 
with respiratory failure – “Oxygen therapy and 
IRC – where it started and where it is now”. Then, 
Stefan Dumitrache – Rujinski (Bucharest) brought 
arguments on the importance of ventilation 
support depending on the pathophysiological 
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mechanism of the respiratory failure, followed 
by the importance of respiratory muscle training 
through POWER breath devices, a presentation 
held by Dan Simule (Germany) and Paraschiva 
Postolache (Iasi).

Later on, another topic was approached, 
that of the role which the ventilation support 
has in the treatment of patients with cardio-
respiratory pathology, efficient treatment 
solutions for patients with obesity hypoventilation 
syndrome and case presentations - Oana Deleanu 

(Bucharest), utility of noninvasive ventilation in 
“acute and chronic” diseases in pulmonology 
practice -  Andreea Coman, Doina Todea (Cluj-
Napoca), VNI efficacy and safety in the treatment 
of respiratory failure type II - Bianca Domokos, 
Monica Pop (Cluj-Napoca), use of noninvasive 
ventilation modes AVAPS and AVAPS-AE for 
the treatment of chronic respiratory failure - 
Loredana Elena Rosca, Doina Todea (Cluj-Napoca), 
bronchoscopy investigation under noninvasive 
ventilation in patients with respiratory failure - 
Cosmina Magdau (Cluj-Napoca), and pulmonary 
impairment after hematopoietic transplantation - 
Mimi Nitu (Craiova).

The event also included poster presentations 
where several topics were approached, such 
as the importance of VNI therapy in the acute 
pulmonary edema, CPAP therapy in the sinus 
node dysfunction, and imaging particularities of 
infiltrative pulmonary tuberculosis complicated 
with respiratory failure.

Although the area approached in the event is 
still at its beginning in our country, noninvasive 
ventilation proved to be of interest, given the 
large attendance of over 100 physicians, while 
their enthusiasm and active participation in the 
practical sessions encourage further development 
of this area. 


