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Rezumat: Cardiostimularea electrică permanentă (CEP) reprezintă stimularea cardiacă de lungă 
durată (ani), realizată cu ajutorul unui pacemaker ce are generatorul de impulsuri în interiorul corpului 
bolnavului (implantat sub piele). Scopul lucrării este analizarea atribuţiilor asistentului medical în 
nursingul pacienţilor cu pacemakere, precum şi calitatea îngrijirilor acordate acestei categorii de 
pacienţi. Studiul a fost efectuat la Spitalul General C.F. Sibiu pe un lot de 20 de pacienţi internaţi pe 
secţia Medicină Internă pe o perioadă de 6 luni la care s-a aplicat un chestionar conţinând 8 întrebări 
cu mai multe variante de răspuns. În urma analizării răspunsurilor pacienţilor s-a concluzionat că 
gradul de satisfacţie al pacienţilor implantaţi este foarte ridicat, eventualele obiecţii adresându-se unor 
deficienţe minore, care de cele mai multe ori nu sunt din vina asistentului medical. Intensificarea 
educaţiei sanitare a populaţiei privind regimul igieno-dietetic, medicaţie, evoluţie, complicaţii şi 
controale medicale este necesară, precum şi implicarea mai intensă a tuturor cadrelor medicale (medic, 
asistent medical, personal auxiliar) în educaţie cu cooperarea şi sprijinul familiei. 
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Abstract: Permanent cardiac pacemaker represents the long term (years) cardiac stimulation, 
performed with a pacemaker pulse generator placed inside the patient’s body (implanted under the 
skin). The aim of this study is to analyze the duties of the nurse in nursing the patients with pacemakers 
and the quality of care of these patients. The study was made at the Railway General Hospital Sibiu on a 
group of 20 patients hospitalized in the Internal Medicine department for a period of 6 months. In this 
group, there was applied a questionnaire containing eight questions with multiple choice answers. After 
analyzing the responses of patients, it was concluded that the implanted patients’ satisfaction is very 
high, the objections addressing some minor deficiencies, which often are not the nurse’s fault. 
Enhancing health education of the population on hygienic-dietary regime, medication, evolution, 
complications and medical checks is necessary. Intense involvement of all health professionals (doctors, 
nurses and support staff) in health education with the cooperation and support of the family is also 
necessary. 
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INTRODUCERE 
Datorită progresării continue a medicinii, media de 

vârstă a populaţiei a crescut continuu și, ca urmare, a crescut şi 
rata îmbolnăvirilor specifice vârstei a treia. Scăderea frecvenţei 
cardiace datorată blocurilor atrioventriculare sau bolii de nod 
sinusal este în general o suferinţă a celor peste 60 ani. Aceste 
afecţiuni sunt urgenţe medicale relative, întrucât pacienţii pot 
deceda brusc. Până la apariţia pacemakerelor nu exista un 
tratament adecvat al acestor afecţiuni, pacienţii beneficiind doar 
de un tratament farmacologic ineficient şi cu multe efecte 
secundare, care nu le oferea o calitate mai bună a vieţii.(1)  

Cardiostimularea electrică permanentă a reprezentat o 
revoluţie în lumea medicală. Este o tehnică medicală relativ 
recentă, modernă, cu tendinţă spre perfecţionare continuă, 
esenţială pentru supravieţuirea acestor bolnavi. Speranţa de viaţă 
şi evoluţia pacienţilor cu bradi- sau tahiaritmii a fost schimbată 
fundamental de introducerea stimulatoarelor, fiind comparabilă 
cu cea a persoanelor de aceeaşi vârstă (dacă nu suferă de 
afecţiuni cronice care să influenţeze negativ prognosticul).(1)  

 
SCOP 

Scopul lucrării este analizarea atribuţiilor asistentului 
medical în nursingul pacienţilor cu pacemakere, precum şi 

calitatea îngrijirilor, în contextul unui număr din ce în ce mai 
mare de pacienţi diagnosticaţi cu astfel de afecţiuni.  

 
MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 

Studiul a fost efectuat la Spitalul General C.F. Sibiu 
pe un lot de 20 de pacienţi internaţi pe secţia Medicină Internă 
în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 la care s-a aplicat un 
chestionar conţinând 8 întrebări cu mai multe variante de 
răspuns. Conţinutul chestionarului este: 

     1. Cât ştiţi despre boala dumneavoastră şi tratamentul necesar ?  
a) foarte mult 
b) mult 
c) prea puţin 
d) nimic 

    2. V-au fost oferite informaţii privind afecţiunea de care suferiţi 
şi necesitatea implantului ? 

a) foarte multe 
b) câteva 
c) prea puţine 
d) nu 

3. Cine v-a furnizat aceste informaţii ? 
a) medicul de salon 
b) medicul rezident 
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c) asistentul medical 
d) familia 

4. Sunteţi mulţumit/ă de calitatea serviciilor medicale oferite în 
clinica noastră ? 

a) da 
b) nu 
c) oarecum mulţumit/ă 

5. În ce măsură consideraţi că asistenţii medicali şi-au îndeplinit 
atribuţiile în privinţa bolii dumneavoastră ? 

a) în totalitate  
b) parţial  
c) mult prea puţin 

6. Aţi fost dezamăgit/ă vreodată pe parcursul spitalizării de 
prestaţia unui asistent medical? 

a) da 
b) adeseori 
c) foarte rar 
d) nu  

7. Asistenţii medicali v-au explicat pe înţelesul dumneavoastră 
tot ce aveţi de făcut în vederea reuşitei depline a actului 
medical? 

a) da, foarte clar 
b) vag 
c) am înţeles 
d) nu am înţeles  

8. Ce aţi avea de reproşat asistenţilor medicali care v-au îngrijit? 
        a) absolut nimic 

b) lipsă de solicitudine 
c) mici întârzieri în administrarea medicaţiei 
d) o uşoară afectare a nevoii de odihnă a pacientului, 

printr-o trezire prea bruscă în momentul administrării 
medicaţiei nocturne 

e) nu aplică întotdeauna personal punga cu gheaţă sau 
săculeţul cu nisip pe locul implantului, ci solicită 
pacientul sau personalul auxiliar 

f) lipsă de profesionalism (puncţionare venoasă 
defectuoasă etc.) 

g) lipsă de politeţe. 
Numărul de pacienţi de sex feminin a fost aproximativ 

egal cu cel de sex masculin, ca şi raportul pacienţilor din mediul 
urban – rural. Nivelul de instruire al pacienţilor a fost selectat să 
fie diferit, de la studii primare până la studii superioare. 
 

REZULTATE 
La întrebarea referitoare la gradul de informare, cinci 

pacienţi au răspuns că ştiu foarte mult, adică 25 %, zece pacienţi 
au declarat că ştiu mult, adică 50 %, iar cinci au susţinut că ştiu 
prea puţin (25 %). Este relevant că nici un pacient nu a susţinut 
că nu are nici o informaţie. Cantitatea de informaţie 
corespunzătoare grupelor de vârste studiate este prezentată în 
figura nr.1: 
 
Figura nr. 1 Repartiţia lotului în funcţie de gradul 
informare 
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La întrebarea „V-au fost oferite informaţii privind 
afecţiunea de care suferiţi şi necesitatea implantului?”, proporţia 
răspunsurilor a fost: 25 % au răspuns foarte multe; 65 %, adică 
13 persoane au răspuns câteva şi doar 2 persoane, adică 10 % au 
susţinut că li s-au oferit prea puţine informaţii, aceste persoane 
fiind o femeie de 87 de ani şi un bărbat de 89 de ani. Nici o 
persoană nu a susţinut că nu a fost informată. (figura nr. 2) 
 
Figura nr. 2. Repartiţia lotului în funcţie de informaţiile 
primite despre afecţiune şi necesitatea implantului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La întrebarea nr. 3 „Cine v-a furnizat aceste 
informaţii?”, opt pacienţi au răspuns medicul de salon (40 %), 
şase pacienţi au răspuns medicul rezident (30 %), patru pacienţi 
au spus asistenta medicală (20 %) şi doar doi pacienţi au primit 
aceste informaţii de la familie (10 %). (figura nr. 3) 

 
Figura nr. 3 Repartiţia lotului în funcţie de persoana care a 
furnizat informaţiile despre afecţiune şi necesitatea 
implantului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De calitatea serviciilor medicale oferite s-au declarat 
total mulţumiţi 17 pacienţi (85 %), doar 3 s-au declarat oarecum 
mulţumiţi (15 %), dar nu au dorit să detalieze motivele lipsei 
parţiale de satisfacţie.  

La întrebarea „În ce măsură consideraţi că asistenţii 
medicali şi-au îndeplinit atribuţiile în privinţa bolii 
dumneavoastră ?” majoritatea pacienţilor chestionaţi, 18 
persoane (90 %) au considerat că asistenţii medicali şi-au 
îndeplinit atribuţiile în totalitate. Doar 2 persoane (10%), au 
considerat că îndatoririle au fost îndeplinite doar parţial. 
Motivele pentru care aceşti pacienţi  au ales să răspundă astfel 
sunt minore, nu ţin de conduita asistentului medical, ci mai 
degrabă de unele deficienţe, imposibil de evitat în condiţiile 
actuale (personal insuficient) şi de subiectivismul celor doi 
repondenţi. Dezamăgiţi de prestaţia unui asistent medical au fost 
doar două persoane, iar 18 pacienţi (90 %) nu au fost 
dezamăgiţi.  

La întrebarea „Asistenţii medicali v-au explicat pe 
înţelesul dumneavoastră tot ce aveţi de făcut în vederea reuşitei 
depline a actului medical?”, majoritatea pacienţilor chestionaţi 
(75 %) au răspuns că asistenţii medicali le-au explicat foarte clar 
ce au de făcut în vederea reuşitei actului medical. Restul de 5 
persoane, adică 25 % au declarat că doar au înţeles. Nu au fost 
repondenţi care să susţină că nu au înţeles sau au priceput doar 
vag ce au de făcut, ceea ce conduce la ideea că asistenţii 
medicali au ştiut să se facă înţeleşi (figura nr. 4).  

10%

25%

65%

Prea pu?ine Foarte multe Câteva

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

M edicul de salon M edicul reziden t Asistentul 
medical

Familia



ASPECTE CLINICE 
 

AMT, vol. II, nr. 1, 2014, pag. 97 

Figura nr. 4. Repartiţia lotului în funcţie de gradul de 
înţelegere al informaţiilor furnizate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reproşuri la adresa asistenţilor medicali aduc doar 
două persoane şi se referă la mici întârzieri în administrarea 
medicaţiei şi faptul că asistenţii medicali nu aplică întotdeauna 
personal punga cu gheaţă sau săculeţul cu nisip. Din discuţiile 
purtate în particular cu aceşti doi pacienţi a reieşit că întârzierile 
în administrarea medicaţiei au fost de 5 – 15 minute, deci 
nesemnificative, iar aplicarea şi menţinerea sistemelor 
antihematom n-au implicat lipsă de confort pentru pacient. 
Ambele motive de nemulţumire erau rezultate din insuficienţa 
de personal, deficienţă datorată situaţiei economice actuale. 
Standardele înalte ale muncii echipei medicale din această secţie 
reiese în mod evident din absenţa reproşurilor privind lipsa de 
solicitudine, de politeţe sau de profesionalism. 
 

DISCUŢII 
Cardiostimularea electrică permanentă (CEP) 

reprezintă stimularea cardiacă de lungă durată (ani), realizată cu 
ajutorul unui pacemaker ce are generatorul de impulsuri în 
interiorul corpului bolnavului (implantat sub piele). 
Pacemakerele au apărut la începutul anilor 1960. Deşi au suferit 
modificări importante în privinţa dimensiunilor sau greutăţii, 
principiul lor de acţiune a rămas acelaşi. Primul dispozitiv de 
acest fel a fost inventat în 1960 de către Leon Abrams şi produs 
apoi de Lucas Industries. Acesta a fost folosit pentru tratarea 
unor pacienţi timp de 20 ani, fiind ulterior înlocuit de dispozitive 
mai sofisticate deoarece bateria avea o durată de viaţă scurtă şi 
circuitele sale nu erau foarte sigure. Ulterior au apărut noi 
dispozitive care să asigure condiţii de siguranţă şi performanţă 
mult mai bune, urmărindu-se o calitate mai bună a vieţii 
pacienţilor implantaţi.(1) 

În prezent s-au dezvoltat dispozitive electronice 
implantabile care pot fi utilizate atât în tratamentul 
bradiaritmiilor, cât şi în cel al tahiaritmiilor. Cele mai frecvente 
indicaţii ale CEP sunt reprezentate de boala de nod sinusal (45 – 
58 %) şi de blocurile atrio-ventriculare (34 – 47 %). Mai rare 
sunt acelea din sindromul de sinus carotidian sau sincopa neuro-
cardiogenă (3 – 4,5 %).(2) 

Stimularea permanentă la nivelul apexului 
ventriculului drept (VD) este cea mai utilizată, fiind accesibilă, 
având o poziţie a electrodului şi prag de stimulare stabile. S-au 
studiat efectele comparative ale stimulării la nivelul apexului 
VD cu ale stimulării la nivel septal. Efectele pe termen scurt şi 
mediu asupra funcţiei ventriculare stângi şi asupra 
sincronismului au fost similare, neexistând diferenţe majore. De 
aceea, situsul de implantare adecvat ar putea depinde de 
caracteristicile individuale ale pacienţilor.(2) 

În ultimul deceniu, şi în paralel cu tendinţa mondială, 
medicina cardiovasculară din România s-a dezvoltat exploziv, 
afirmându-se continuu ca o specialitate de avangardă, astfel că 
personalului medical angajat în combaterea flagelului bolilor 
inimii i-a devenit tot mai necesar un instrument de lucru care să-
i obişnuiască cu posibilităţile, riscurile sau limitele metodelor 
noi de tratament ale cardiologiei şi să le ofere un model actual şi 
operativ de organizare a strategiei terapeutice şi a planurilor de 

îngrijiri în confruntarea dramatică cu cea mai mare provocare 
medicală a noului secol, patologia cardiovasculară.(3) 
 

CONCLUZII 
1. Gradul de satisfacţie al pacienţilor implantaţi este foarte 

ridicat, eventualele obiecţii adresându-se unor deficienţe 
minore, care de cele mai multe ori nu sunt din vina 
asistentului medical. 

2. Gradul de informare al pacienţilor cu pacemaker mai poate 
fi ridicat. 

3. Este necesar intensificarea educaţiei sanitare a populaţiei 
privind regimul igieno-dietetic, medicaţie, evoluţie, 
complicaţii şi controale medicale, precum şi implicarea mai 
intensă a tuturor cadrelor medicale (medic, asistent 
medical, personal auxiliar) în educaţie cu cooperarea şi 
sprijinul familiei. 
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