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ANEXE 

Anexa 1. Informaţie pentru pacient cu laringita cronică 

Laringita cronica este un proces inflamator banal nespecific, cu evoluţie cronică, prelungită,care 

se manifestă prin răguşeală veche, continuă sau intermitentă . 

De cele mai dese ori cauzele apariţiei laringitei cronice sunt: frigul şi umezeala, schimbările 
bruşte de temperatură, atmosferă impură, suprasolicitarea vocală, fumatul, alcoolismul, 

amigdalita cronică, inflamaţiile rinosinusale cronice etc. 

Ca factori favorizanţi pot fi: diabetul zaharat, tulburările endocrine, avitaminozele, afecţiunile 

gastroenterologice cronice, hepatice, cardiorenale, alergia.  

Afecţiunile cronice ale laringelui prezintă o problema atît pentru bolnavi cit, si pentru medici 
prin faptul ca bolnavii cu laringite cronice de cele mai multe ori nu se adresează la medic la 

timp. 

Atenţie! Orice pacient cu răguşeala care depăşeşte 3-4 săptămîni trebuie să fie consultat de către 

medicul otorinolaringolog. 

Tratamentul laringitei cronice poate fi medicamentos sau chirurgical în funcţie de forma 
laringitei cronice. 

In unele cazuri, dacă se exclude acţiunea factorilor favorizanţi ai bolii, şi se efectuează 
tratamentul medicamentos şi foniatric (exerciţii speciale pentru vorbire corectă) se rezolvă cazul 

fără operaţie. 

Tratamentul chirurgical se indică pacienţilor cu forme hipertrofice de laringită cronică şi se 
efectuează pe cale endoscopica cu anestezie generală, utilizîndu-se instrumente 

microchirurgicale şi microscopul operator. 

Este foarte important ca pacienţii să nu neglijeze această patologie deoarece pot fi complicaţii 

care pun viaţa pacientului în pericol: transformarea treptată a bolii in cancer laringian,stenoza 
laringiană cu dispnee de diferite grade şi diminuarea sau pierderea funcţiei corzilor vocale . 

 

 

Anexa 2 Fișa standardizată de audit medical bazat pe criterii pentru laringita    

cronică la adult 

  
FIȘA STANDARDIZATĂ DE AUDIT MEDICAL BAZAT PE CRITERII PENTRU 

LARINGITA CRONICĂ LA ADULT  
  

   DOMENIUL PROMPT  DEFINIŢII ŞI NOTE CAZ 

1 Denumirea IMSP evaluată prin audit denumirea oficială   

2 
Persoana responsabilă de completarea 
fişei 

nume, prenume, telefon de contact   

3 Numărul fişei medicale     

4 
Ziua, luna, anul de naştere a 
pacientului/ei 

ZZ-LL-AAAA sau necunoscut = 9   

5 Sexul pacientului/ei bărbat = 1; femeie = 2; necunoscut = 9   

 6 Mediul de reşedinţă urban = 1; rural = 2; necunoscut = 9   

7 Numele medicului curant nume, prenume, telefon de contact   

 
 INTERNAREA 

 
  

8 Data şi ora internării în spital data (ZZ: LL: AAAA); ora (00:00); necunoscut = 9   

9 
Starea pacientului/ei  la internare 

(gravitatea) 
uşoară = 2; medie = 3; gravă = 4; necunoscut = 9   
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