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PROBLEME DE CERCETARE 8

REZUMAT
Strategia terapeutică la pacientul cu infarct miocardic acut după externarea din spital implică o complexitate de 
măsuri terapeutice şi de recomandări, de a căror complianţă depinde prognosticul pacientului pe termen mediu şi 
lung. Un element determinant în acest proces îl reprezintă încrederea pacientului în medicul curant, prin medic 
curant înţelegând cel care îi stabileşte şi eventual modifi că tratamentul şi hotărăşte schema de analize şi investigaţii 
ulterioare. Acest proces este unul dinamic, statusul unui pacient ce a suferit un eveniment coronarian acut se poate 
modifi ca oricând în cursul evoluţiei, mai ales în condiţiile patologiei asociate. Pacientul are posibilitatea de a fi  
consultat mai mulţi doctori, strategia terapeutică fi ind stabilită în fi nal fi e de un cardiolog (de spital sau de policlinică), 
fi e de medicul de familie, fi e de o echipă formată de medic cardiolog şi medicul de familie. Cel care ştie însă cel mai 
bine acest lucru este pacientul. Astfel acest studiu i se adresează exclusiv (fi ind de tip chestionar), răspunsurile 
pacienţilor fi ind baza discuţiilor ulterioare. Acest gen de studiu, cel puţin la nivelul pacienţilor cu STEMI în antecedente, 
nu a mai fost realizat în ţara noastră. În acest context, urmărind recomandările de ghid în ceea ce priveşte 
monitorizarea, recuperarea şi calitatea vieţii pacientului cu STEMI, rezultatele cele mai bune sunt obţinute atunci 
când strategia terapeutică este stabilită de o echipă dintre medicul cardiolog şi medicul de medicină de familie.
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ABSTRACT
The therapeutic strategy for a discharged patient who suffered a miocardial infarction implies a complexity of 
therapeutic measures and recommendations that guide the mid- and long-time outcome. A main factor of this 
process is represented by the thrust the patient has in the physician, physician being the person who prescribes 
and adjusts the treatment, and decides upon the investigations that need to be done. This is a dinamic process, 
the status of a patient who suffered a miocardial infarction being able to vary at any time during this evolution, 
especially in associated pathologies. The patient may be evaluated by multiple doctors, the therapeutic strategy 
being established by a cardiologist, general practitioner, or a team composed of cardiologist and general practitio-
ner.
However, the one who knows this best is the patient. This study is exclusively addressed to the patients (structured 
as a qestionnaire), future discussion being based on their answers. In this context, following the guideline recom-
mandations concerning monitorization, recovery and the quality of life of the patient suffering from miocardial in-
farction, best result are obtained when the therapeutic strategy is established by a team formed from cardiologist 
and general practitioner.
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Studiile de tip chestionar bazate pe opiniile/pă-
rerile pacienţilor reprezintă o modalitate importantă 
de control al evoluţiei acestora. Aplicarea acestui 
tip de cercetare pe scară largă la nivelul populaţiei 
care a suferit un infarct miocardic cu supradenivelare 
de segment ST (STEMI) are recomandare de clasa 
a II-a în ghidul de prevenţie al Societăţii Europene 
de Cardiologie (1). 

Pacientul care a suferit un infarct miocardic 
necesită o atenţie sporită, atât în timpul spitalizării 
cât şi după externare. Tratamentul modern prin an-
gio plastie primară în STEMI (considerat cea mai 
severă manifestare a patologiei cardiace ischemice) 
a dus la o scădere semnifi cativă a mortalităţii car-
dio vasculare intraspitaliceşti. La fel de importantă 
pentru prognosticul pacientului este şi perioada ce 
urmează externării din spital, când trebuie urmărite 
anumite aspecte ce ţin de: aderenţa la tratamentul 
medicamentos, respectiv la recomandările legate 
de schimbarea stilului de viaţă, intrarea într-un pro-
gram de recuperare cardiovasculară, efectuarea de 
controale şi analize periodice şi eventual efectuarea 
unor teste specifi ce de provocare sau de viabilitate 
miocardic. 

Monitorizarea pacientului în această perioadă 
post-infarct implică asistenţă medicală specializată, 
dar în grade diferite, în funcţie de perioada ce a 
trecut de la evenimentul acut şi de eventualele com-
plicaţii ulterioare. Decizia terapeutică este luată de 
un medic (considerat medicul curant), care poate să 
fi e medicul cardiolog care a tratat pacientul în spi-
tal, medicul de familie, medicul cardiolog de poli-
clinică sau, în situaţii speciale, este posibilă auto-
medicaţia bazată pe părerile proprii/sfatul prie-  
tenilor. Nu există la ora actuală în ţara noastră date 
certe cu privire la evoluţia pacienţilor cu infarct 
miocardic în perioada de după externare, cu atât 
mai puţin obţinute printr-o cercetare de tip ches-
tionar bazat pe opiniile pacienţilor. 

Unul dintre obiectivele majore ale studiului pri-
veşte identifi carea medicului curant al pacientului 
ce a suferit un infarct miocardic şi, evident, efectele 
acestei decizii asupra evoluţiei pacientului. De ase-
menea, s-a urmărit respectarea unui anumit protocol 
recomandat de ghidurile terapeutice existente cu 
privire la ghidarea tratamentului în funcţie de ana-
lize şi investigaţii periodice, cu scopul de a creşte 
complianţa şi, în fi nal, gradul de satisfacţie al pa-
cientului.

REZULTATELE OBŢINUTE

Lotul de studiu a fost alcătuit din 522 de pacienţi 
internaţi în clinica noastră pentru infarct miocardic 

acut cu supradenivelare de segment ST în perioada 
noiembrie 2011 – ianuarie 2014 şi care au răspuns 
la chestionarul trimis prin poştă. Este important de 
precizat faptul că, pentru eliminarea oricăror factori 
ce ar putea infl uenţa răspunsul la întrebări, chestio-
narele au fost expediate prin poştă, iar completarea 
lui a fost voluntară. Astfel, au fost expediate pacien-
ţilor 1.400 de scrisori ce conţineau chestionarul, 
primindu-se 522 de răspunsuri. 

Caracteristicile pacienţilor cu STEMI din lotul 
de studiu la data producerii infarctului au fost: 

– Vârsta medie a lotului studiat a fost de 
64,4±11,8 ani, variind între 26 de ani (vârsta mi-
nimă) şi 97 de ani (vârsta maximă). Repartiţia pe 
sexe a înregistrat o predominanţă masculină, cu un 
raport M:F de 2,4 (M: 368 de cazuri; 70,5% vs. 
F:154 de cazuri; 29,5%; p < 0,0001).

– Prezenţa hipertensiunii arteriale şi a disli pi-
demiei a fost consemnată în antecedentele majori-
tăţii pacienţilor din lotul studiat (HTA – 361 de ca-
zuri; 69,2%; dislipidemie – 282 de cazuri; 54,2%), 
fi ind semnifi cativ mai frecvent consemnate în rân-
dul pacienţilor de sex feminin comparativ cu cei de 
sex masculin (HTA – M: 244 de cazuri; 66,3% vs. 
F: 117 cazuri; 76%; p = 0,029; dislipidemie – M: 
182 de cazuri; 49,7% vs. F: 100 de cazuri; 64,9%; p 
= 0,001).

– Fumatul activ a fost consemnat în 188 de ca-
zuri (36% din total), pacienţii de sex masculin fi ind 
mai frecvent fumători comparativ cu cei de sex 
feminin (M: 148 de cazuri; 40,2% vs. F: 40 de ca-
zuri; 26%; p = 0,002). 

– Diabetul zaharat a fost consemnat la mai 
puţin de un sfert din lotul de studiu (120 de cazuri; 
23%) în proporţii statistic similare la cele două sexe 
(M: 78 de cazuri; 21,3% vs. F: 42 de cazuri; 27,3%; 
p = 0,136).

– Antecedentele heredocolaterale de boală 
car  dio vasculară precoce, precum şi antecedentele 
de revascularizare miocardică au fost consemnate 
la mai puţin de 2% din lotul de studiu, fără diferenţe 
semnifi cative între cele două sexe din acest punct 
de vedere (AHC-BCV: 10 cazuri – 1,9%; angio-
plastie coronariană: 10 cazuri – 1,9%; by-pass 
aorto-coronarian: 7 cazuri – 1,3%).

În ceea ce priveşte evoluţia pacienţilor în pe-
rioada de urmărire, un număr de 222 de respondenţi 
(reprezentând 42,5% din totalul lotului de studiu) 
au declarat că au necesitat reinternări în spital 
după infarctul miocardic, în majoritatea acestora 
(161 de pacienţi – 30,8%) pentru cauze cardio vas-
culare. Majoritatea pacienţilor ce au avut internări 
ulterioare infarctului aparţin grupului de pacienţi al 
căror tratament este ghidat de către medicul car-
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diolog, proporţia acestora fi ind semnifi cativ mai 
mare comparativ cu cea a pacienţilor la care au fost 
consemnate reinternări şi al căror tratament este 
ghidat de medical cardiolog şi MF sau numai de 
MF, diferenţe ce s-au menţinut statistic semnifi cative 
şi după ajustarea pe sexe (Tabelul 1).

Implicarea cardiologului în urmărirea pacientului 
sin gur sau împreună cu MF a dus la o frecvenţă mai 
mare a efectuării analizelor de către pacienţi (Fig. 2). 

TABELUL 1
Internare după 
IMA

Cardiolog MF Cardiolog 
și MF

Alţii P*

Cardiovasculare
M
F

115 (71,4)
95 (75,4)
20 (57,1)

16 (9,9)
7 (5,6)

9 (25,7)

30 (18,6)
24 (19)
6 (17,1)

0 (0)
0 (0)
0 (0)

0,029
0,019
0,032

Non-
cardiovasculare
M
F

40 (65,6)

24 (66,7)
16 (18,8)

11 (18)

6 (19,7)
9 (25,7)

10 (16,4)

6 (16,7)
4 (16)

0 (0)

0 (0)
0 (0)

0,029

0,019
0,032

Valorile sunt prezentate ca număr absolut (procent) 
*testul chi pătrat; NS: nesemnifi cati v stati sti c (p > 0,05); 
F: sex feminin; M: sex masculin; IM: infarct miocardic; 
MF: medic de familie 

Cardiologul de spital a fost nominalizat de către 
48,9% din pacienţi ca fi ind cel care îi ghidează 
tratamentul, 18,1% au indicat echipa formată de 
cardiolog şi medicul de familie (MF), 16,8% au 
ales cardiologul de policlinică şi numai 14,8% au 
indicat doar MF (Fig. 1). 

FIGURA 1. Răspunsul la întrebarea „Care este 
persoana care vă ghidează tratamentul?“

9,9% din pacienţi au declarat că îşi fac controale 
medicale lunare, 33,7% controale trimestrial, 
32,8% controale bianuale, 15,8% din pacienţi con-
troale anuale, iar 7,8% nu au făcut nici un control 
după infarct. De remarcat este procentul mare de 
pacienţi (33,8%) ghidaţi de medicul de familie care 
nu şi-au efectuat controale post-infarct, comparativ 
cu situaţia în care cardiologul este implicat în 
urmărirea pacientului (15,4% medicul cardiolog şi 
12,9% în echipă cardiologul şi medicul de familie).

În ceea ce priveşte efectuarea de analize me-
dicale periodice – marea majoritate a pacienţilor 
post-infarct (64%) îşi fac analize la 6 luni, 18,7% 
analize anuale, 8,2% din pacienţi o singură dată, iar 
9,1% nu şi-au făcut analize niciodată (p<0,0001). 

FIGURA 2. Efectuarea analizelor în raport cu medicul 
curant

Complianţa terapeutică la tratamentul medica-
mentos relatat de pacienţi este foarte bună, 91,9% 
dintre aceştia declarând că iau tratamentul zilnic, 
5,2% mai uită, dar foarte rar, 1,4% uită în unele zile 
şi doar 1,4% dintre pacienţi îşi administrează trata-
mentul doar la nevoie (P;0,0001, chi square test). 
Raportat la medicul care ghidează tratamentul, cea 
mai bună complianţă este realizată în cazul echipei 
dintre cardiolog şi medic de familie (95,4%), iar 
cea mai slabă complianţă este în cazul automedicaţiei 
(Fig. 3).

Marea majoritate a pacienţilor (50,2%) nu au 
intrat în programe de reabilitare cardiacă, 17,6% 

FIGURA 3. Complianţa terapeutică raportată la medicul 
curant
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au urmat un program de reabilitare în spital şi 
12,1% în ambulatoriu (p<0,0001). De menţionat 
este şi procentul foarte mare de pacienţi (20,1%) 
care nici nu au auzit de aceste programe. Prezenţa 
medicului cardiolog la nivelul deciziei terapeutice 
creşte, chiar dacă nu semnifi cativ statistic apar te-
nenţa pacienţilor la programe de recuperare car-
diacă (Fig. 4). 

cent de 50,2%, bună de 37,9%, satisfăcătoare de 
9,5%, în timp ce doar 2,1% şi 0,4% au apreciat-o 
slabă şi foarte slabă (p<0,0001). Medicii de familie 
au fost notaţi cel mai bine 59,7% dintre respondenţi 
fi ind foarte mulţumiţi de munca prestată de aceştia, 
diferenţele nefi ind semnifi cative statistic; peste 
85% dintre pacienţi s-au declarat mulţumiţi şi 
foarte mulţumiţi de calitatea serviciilor medicale 
primite (Fig. 6).

FIGURA 4. Intrarea în programe de recuperare 
raportată la medicul curant

Cât priveşte efectuarea unor teste de provocare 
a ischemiei sau de viabilitate miocardică post-
infarct 59,2% dintre pacienţi nu au efectuat astfel 
de proceduri, 26,9% au efectuat, iar 13,9% nu au 
auzit de aceste teste (p=0,024). Din nou prezenţa 
cardiologului duce la creşterea importantă, chiar 
dacă nu este semnifi cativă statistic, al procentului 
de pacienţi care fac aceste teste. Cele mai bune 
rezultate se obţin când medicul cardiolog lucrează 
în echipă cu MF (Fig. 5).

Aprecierea calităţii serviciilor medicale a fost 
notată de către pacienţi ca fi ind foarte bună în pro-

FIGURA 5. Teste de ischemie/viabilitate miocardică în 
funcţie de medicul curant

FIGURA 6. Aprecierea calităţii serviciilor medicale în 
funcţie de medicul curant

DISCUŢII

Complianţa terapeutică a pacienţilor ce au 
suferit un infarct miocardic acut este esenţială pen-
tru prognosticul acestora, mai ales dacă infarctul a 
fost transmural şi a fost tratat prin angioplastie pri-
mară. Preocuparea faţă de această problemă este de 
permanentă actualitate (2), căutându-se soluţii pen-
tru creşterea răspunsului pacientului la recoman dă-
rile medicale. Doar faptul că aproape jumătate din-
tre pacienţi au necesitat cel puţin o reinternare pe 
perioada urmăririi evidenţiază vulnerabilitatea lo-
tului de studiu.    

Încrederea în medicul curant este esenţială pen-
tru aderenţa pacienţilor la tratament (3). La rândul 
său, medicul curant trebuie să aloce timp şi resurse 
pentru această categorie de pacienţi. El trebuie să 
stabilească strategia terapeutică adaptată fi ecărui 
pa cient în parte care să includă, pe lângă urmărirea 
complianţei terapeutice (schimbarea stilului de 
viaţă, administrarea medicaţiei), şi intrarea pe cât 
de frecvent posibil a pacienţilor într-un program de 
reabilitare cardiacă (clasă de indicaţie IIa conform 
ghid ESC (1). Mai mult medicul curant este res-
ponsabil de efectuarea unor teste fi e de provocare a 
ischemiei reziduale post-infarct, fi e de viabilitate 
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miocardică, la o anumită categorie de pacienţi (de 
exemplu cei multivasculari, cu stenoze restante 
etc.). De asemenea, el recomandă şi urmăreşte 
efec tuarea de analize biologice periodice. În funcţie 
de toate acestea sunt necesare ajustări periodice a 
schemei terapeutice la pacientul sechelar de infarct, 
care va rămâne la risc crescut pe toată durata vieţii 
sale. 

Cum pacientul cu STEMI este consultat de mai 
mulţi doctori care au cunoştinţe evidente în trata-
mentul bolii sale – medicul cardiolog de spital, 
medicul cardiolog de policlinică, medicul de fa-
milie, în fi nal pacientul alege cel pe care îl consideră 
de încredere. Cercetarea efectuată a indicat cardio-
logul din spital ca principalul factor care stabileşte 
strategia tera pe utică a acestor pacienţi, singur sau 
în colaborare cu medicul de familie. Doar o mi-
noritate din pacienţi au ales doar medicul de familie 
să le stabilească tratamentul. 

Două lucruri sunt de subliniat – complianţa ex-
trem de mare declarată de pacienţi la administrarea 
tratamentului medicamentos şi numărul redus care 
au efectuat un program de reabilitare cardiacă. Este 
drept că implicarea cardiologului creşte, deşi nu 
semnifi cativ numărul pacienţilor care au intrat în 
programe de recuperare, dar evident este loc de mai 
bine, iar faptul că peste 20% din pacienţi nu au 
auzit de astfel de programe reprezintă o problemă 
ce va trebui rezolvată în viitor.

Efectuarea analizelor periodice şi a controalelor 
medicale au fost declarate de către pacienţi în pro-
cente mulţumitoare, ceea ce denotă o preocupare 
reală a acestora faţă de evenimentul cardiac prin 
care au trecut. Este importantă realizarea lor pentru 
că modulează tratamentul şi cresc aderenţa la trata-
mentul medicamentos şi în fi nal cu îmbunătăţirea 
prognosticului (4). 

Cât priveşte efectuarea testelor de ischemie/via-
bilitate miocardică, în condiţiile în care nu toţi pa-
cienţii au indicaţie pentru astfel de teste, se remarcă 

importanţa prezenţei cardiologului şi a colaborării 
dintre acesta şi MF. Este însă greu de apreciat câţi 
dintre pacienţi au avut indicaţie pentru astfel de 
testări speciale.

De remarcat este şi aprecierea pacientului în 
referitor la medicul curant, marea lor majoritate 
fi ind mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de serviciile me-
dicale primite, observându-se un plus la MF, ceea 
ce denotă o relaţie mai strânsă cu acesta. 

Cercetarea efectuată şi-a propus să evalueze 
evoluţia pacienţilor ce au suferit un infarct tratat 
intervenţional, după externarea acestora din spital. 
Fiind bazat pe opiniile pacienţilor, studiul a răspuns 
la anumite întrebări (umplând un gol informaţional 
existent) şi a evidenţiat anumite probleme (cum ar 
fi  cea a reabilitării cardiace) care vor trebui urmărite 
cu atenţie sporită. Considerăm acest studiu ca o 
bază de pornire, studii mai ample şi, dacă este 
po sibil, periodice fi ind necesare în viitor.

CONCLUZII

În managementul pacientului post-infarct tre-
buie implicaţi atât cardiologul, cât şi medicul de 
familie, în urma colaborării dintre aceştia obţi nân-
du-se cele mai bune rezultate. De asemenea, este 
importantă implicarea pacientului în strategia tera-
peutică. Complianţa la tratamentul medica mentos 
este satisfăcătoare, existând un defi cit în participarea 
pacienţilor în programele de reabilitare cardiacă.
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