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G. Rezultatele studiului:
După aplicarea laserterapiei cu parametrii sus menţionaţi la cei 95 de pacienţi cuprinşi în
cele 2 loturi de studiu, efectele terapeutice au fost net favorabile
·
3;

cu ameliorarea fenomenelor algice locale – scorul pe scala durerii situându-se sub

Lotul I:
· Pentru 36 pacienţi care aveau scala 3 şi 4 pe scala durerii, durerea a scăzut la 2 şi 1 –
aceasta reprezentănd 78,2 %.
· Pentru 9 pacienţi care aveau valoare a 2 şi 3 durerea a scăzut la 1 sau 0 – 19,5%.
· Pentru un pacient cu valoare iniţială 5 intensitatea durerii ascăzut la 3 – 2,3%.

Practic durerea a scăzut la toţi pacienţii cu 1 sau 2 trepte pe scala durerii.
Rezultate pentru mobilitatea articulară după tratament la lotul I:
* pentru 42 pacienţi abducţia a crescut peste 90 grade 91,3 %;
* pentru 2 pacienţi abducţia s- asituat între 70 şi 90 grade 4, 35 %;
* pentru 2 pacienţi abducţia a fost între 50 şi 70 grade 4,35%.
La sfârşitul tratamentului toţi pacienţii au avut o abducţie crescută cu minim 20 grade.
Lotul 2 :
· Pentru 30 pacienţi cu intensitatea durerii pe scala durerii 3 şi 4 , durerea a diminuat la 2
sau 1 – 72,1 %;
· Pentru 10 pacienţi care aveau valoare a 2 şi 3 durerea a scăzut la 1 - 23,2%;
· Pentru 2 pacienţi cu valoare iniţială 5 intensitatea durerii ascăzut la 4- 4,7%.

În ceea ce priveşte lotul II rezultatele pentru mobilitatea articulară , au fost următoarele:
* pentru 34 pacienţi abducţia a crescut peste 90 grade- 81,3%;
* pentru 7 pacienţi abducţia s- asituat între 70 şi 90 grade –16,2%;
* pentru 1 pacient abducţia a crescut la 70 grade -2,5%.
·
determinând implicit ameliorarea ADL-ului pentru articulaţia scapulohumerală la
aproximativ 80% din pacienţii trataţi, aceasta determinând
·

ameliorarea calităţii vieţii, cu:

*creşterea tonusului psihic şi
*bună reinserţie socio-profesională şi reintegrare familială.
H.Concluziile studiului

·
Aplicarea laserterapiei de joasă putere în afecţiunile posttraumatice ale aparatului
locomotor la pacienşii de vârsta a treia cu polipatologie asociată a evidenţiat efectele
benefice antialgice, antiinflamatorii la pacienţii care au urmat tratament cu laser +
antiinflamatoare + fizioterapie superioare celor care au urmat tratament cu fizioterapie +
antiinflamatoare.
·
În acest context recomandăm cu căldură laserterapia de joasă putere în tratarea
afecţiunilor posttraumatice şi a complicaţiilor lor la pacienţii vârstnici atât în regim de
spitalizare cât şi ambulator.

