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Nr de inregistrare: 34 / 29.03.2021  

 

 

 

PROTOCOL PRIVIND INSTITUIREA 

SI MONITORIZAREA TERAPIEI 

DURERII 

 
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei 

in cadrul editiei procedurii operationale  

 

 ELEMENTE PRIVIND 

RESPONSABILII 

FUNCŢIA 

NUME 

DATA SEMNĂTURĂ 

1.1 ELABORAT Director medical 

Dr Novac Mircea Antoniu 

29.03.2021  

1.2 VERIFICAT Responsabil SMC 

Oaca Alexandrina Daniela  

29.03.2021  

1.3 APROBAT / intrat in 

vigoare 

Manager  

Minca Maria Delia 

29.03.2021  

 

2.  Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor  procedurii operationale  

  

Editia/ revizia in 

cadrul editiei 

 

Componenta 

revizuita 

 

 

Modalitatea reviziei 

 

Data de la care se aplica 

prevederile editiei sau 

reviziei editiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia 1 1  12.01.2015 

22. Editia II II Revizuire standarde 

de acreditare 

04.11.2015 

2.3. Revizia 1  Revizuire legislatie 22.12.2016 

2.4. Revizia 2  Revizuire procedura 31.03.2021 

 

Analiza in vederea revizuirii : Ori de cate ori este nevoie. 
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3.Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia  

 

Data difuzarii : 29.03.2021 

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE DOCUMENTE – anexa 

Structura activitate Data Nume si prenume Semnatura 

Sectia Medicina Interna 29.03.2021 Dr. pop Anamaria  

Sectia Pediatrie 29.03.2021 Dr. Niculescu Anca  

Camera de Garda 29.03.2021 Dr. Nistor Lacramioara  

 

 

1.  Descrierea protocolului: 
 

   Şeful de secţie are ca atribuţii îndrumarea şi realizarea activităţii de acordare a 

îngrijirilor medicale în cadrul Secţiei şi răspunde de calitatea actului medical, precum 

şi atribuţiile asumate prin contractul de administrare. Este ajutat de o asistenta 

medicala sefa din cadrul personalului mediu. 

Durerea este un simptom relativ frecvent intalnit, uneori determinata de o patologie 

cu risc vital, astfel incat tratamentul pacientului trebuie facut de urgenta, imediat 

dupa debutul simptomelor, ceea ce va duce la scaderea mortalitatii. 

De aceea s-a considerat absolut necesara implementarea unei proceduri privind 

terapia durerii. In paginile atasate acestei proceduri, sunt prezentati algoritmii durerii 

si atitudinea terapeutica 

 Şeful de secţie are in principal urmatoarele sarcini: 

 

- obligaţia de a intocmi, instrui personalul din sectie si de a implementa 

procedura de terapie a durerii; intâlnirile cu personalul angajat din secție 

urmăresc informarea şi instruirea acestuia pentru îndeplinirea atribuţiilor 

privind activitatea de asistenţă medicală. 

 

 Cu privire la asistenta medicala: 

1)asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime a 

bolnavilor în ziua internării; 

2)efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii 

diagnosticului; 

3)asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de 

recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu 
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forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici 

medicale şi chirurgicale, indicarea, folosirea şi administrarea medicamentelor. 

 

Se are în vedere: 

1 asigurarea ziua şi noaptea, a îngrijirii medicale necesare pe toată durata 

internării; 

2 asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat, şi administrarea 

corectă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului; 

3 asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce; 

 

  Durerea este cel mai frecvent simptom de boală. 

 

2.  Caracteristicile durerii: 
 

Durere cu localizare precisă 

Răspunde la tratamente analgezice antiinflamatoare şi opioide în cazurile severe. 

  

Durerea neuropatică este adeseori cronică şi tratamentul este deosebit de dificil, 

fiind utilă şi medicaţia anticonvulsivantă, antidepresivele. 

 

Durerea cronică  

Diagnosticul este dificil, durerea cronică este însoţită la pacient şi de tulburări 

afective.Poate fi produsă şi menţinută printr-o serie de factori: artrite, artroze, cancer, 

neuropatia diabetică.  

-Factori neurologici care sunt produşi de o boală somatică şi care persistă după 

ce boala de fond s-a vindecat. 

-Exemplu leziuni ale nervilor senzitivi sau simpatici. 

-Afecţiunile psihice din cadrul durerii cronice. 

În tratamentul durerii cronice sunt obiective şi intervenţii pentru păstrarea 

independenţei- deplasării. (Plimbări etc. respectarea orelor de somn) 

Se aplică tratamente multidisciplinare, medicaţie, consiliere, balneo-kineto-

terapie, blocante nervoase, procedee ca acupunctura, neurostimulare transcutană, 

presopunctură şi intervenţii chirurgicale în unele situaţii.  

Percepţia durerii este reprezentată de pragul se sensibilitate şi nivelul de 

toleranţă. 

Variaţiile individuale sunt largi. 
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Pragul de sensibilitate scade în condiţii de anxietate, depresie, izolare, abandon 

social. Acest prag creşte când pacientul este odihnit, are somn suficient, cu stare de 

spirit favorabilă, optimist. 

 Durerea poate fi emoţională, cauzată de teamă, anxietate, depresie. Durerea 

spirituală rezultă din pierderea încrederii, a scopului şi a sensului vieţii. Durerea 

socială apare prin pierderea independenţei, a statutului social. Durerea fizică este 

cauzată de boală sau complicaţii ale bolii. Conceptele de mai sus se referă mai mult la 

durerea cronică.  

 

Evaluarea durerii  

– este necesară comunicarea cu pacientul, pentru obţinerea informaţiilor necesare 

evaluării durerii.  

- se referă la debut, orarul apariţiei, localizare,descrierea caracterului durerii, 

modalităţi de adaptare cu poziţii antalgice, mişcare,repaus. 

- intensitatea durerii – instrumente pentru evaluarea durerii – scala analog-vizuală de 

la 1 la 10. 
-modul în care durerea afectează activitatea pacientului, afectarea stării emoţionale a 

pacientului. 

- medicaţia urmată – dacă a folosit metode complementare: acupunctură, 

presopunctură,terapii de relaxare, psihoterapie. 

- modalităţi şi instrumente pentru evaluarea durerii. Se referă la intensitatea durerii cu 

ajutorul unor scale de durere. 

 

Scala verbală: 

-nivel 0, fără durere; 

-nivel 1, durere uşoară; 

-nivel 2 durere moderată; 

-nivel 3 durere severă; 

-nivel 4 durere insuportabilă. 

 

Evaluare: 

 

0 durerea nu s-a redus sub tratament; 

1 durerea s-a redus uşor sub tratament; 

2 scădere moderată a durerii sub tratament; 

3 reducere bună a durerii sub tratament 

4 reducere completă a durerii subtratament. 
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Scala analog vizuală cu numerotare de la 1 la 10, în care 10 înseamnă intensitatea 

maximă a durerii iar zero este fără durere. Astfel se apreciază efectele tratamentelor. 

 

  Tratamentul medicamentos OMS a stabilit trei nivele de analgezie: 

 

 1.durere uşoară – cu administrarea antiinflamatoarelor nesteroidiene   

                             (aspirina,ibuprofen, indometacin), antialgice (algocalmin); 

 2.durerea severă – cu administrare de antialgice de tipul opioidelor uşoare(tramadol); 

 3.durerea agravată – cu administrarea de morfină şi derivaţi. 

 

Administrarea opioidelor majore – respectarea prescripţiei utilizării 

analgezicelor majore. 

În funcţie de evoluţia durerii se ia şi decizia utilizării morfinei şi derivaţilor. 

Dozele iniţiale sunt de 10 – 15 mg/zi cu administrare preferenţial orală, cu 

monitorizare atentă a pacientului. 

În caz de analgezie insuficientă se trece şi la administrarea preparatelor 

injectabile. 

Efectele adverse ale opioidelor: constipaţia constantă, care se ameliorează după 

administrare de laxative, greaţă, vomă, dependenţă. În cazul apariţiei fenomenelor 

secundare (greaţă, vomă) se poate administra parenteral.  

Există şi alte tehnici de administrare pe cale spinală, în condiţii de spitalizare, 

dispozitive care se instalează subcutan pentru injectări repetate.  

Alte analgetice în afară de antiinflamatoarele nesteroidiene: se menţionează 

administrarea de corticosteroizi, pentru reducerea edemului şi inflamaţiei, 

anticonvulsivante utilizate de exemplu în nevralgii de trigemen, antidepresive, 

radioterapie utilizată în tumorile osoase, blocaj nervos cu anestezia unui trunchi 

nervos.  

Metode complementare pentru reducerea durerii – folosirea tehnicilor de 

relaxare, masaj, meloterapie, aromaterapie, presopunctura, acupunctura, 

neurostimulare transcutană, utile în algiile cronice. 
 

3.  Responsabilitati: 

 
Revine întregului personal medical 
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