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O DILEMĂ MEDICO-LEGALĂ: SINDROMUL MUNCHAUSEN BY
PROXI. PREZENTARE DE CAZ
Anca Adam1, Oana Elena Crenganiș1, V.E. Roșu1, Solange Tamara Roșu1,2
1
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria”, Iași, România
2
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România
Cuvinte cheie: Munchausen by proxi, copil, abuz

Introducere: Sindromul Münchausen prin transfer (by proxy) (SMBP) reprezintă o
tulburare psihiatrică severă din categoria tulburărilor “închipuite” (factitious
diseases) în care părintele sau îngrijitorul încearcă să-i convingă pe cei din jur că
persoana aflată în îngrijirea sa este bolnavă, fără scopul obţinerii unor beneficii.
Material și metodă: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 14 ani cu multiple
prezentări la camera de gardă U.P.U. și Ortopedie pentru traume recurente prin
cădere de la același nivel sau agresiune fizică (declarativ).
Rezultate: Rezultatele investigațiilor paraclinice sunt în discrepanță cu istoricul
relatat de mamă și simptomatologia pacientei, infirmând în mod repetat acuzele
acesteia. Reținem insistențele mamei asupra efectuării a cât mai multe consulturi și
investigații, dar și atitudinea recalcitrantă în momentul în care personalul medical
suspicionează o afecțiune medicală imaginară. Diagnosticul este unul dificil și
implică atât excluderea unor afecțiuni somatice cât și evaluarea în dinamică a
pacientei și a familiei.
Concluzii: Sindromul Munchausen by proxi este o formă de abuz asupra copilului
mascată de o afecțiune excesivă din partea familiei. Aspectele etice și legale aduc în
discuție și consecinţele actului medical asupra copilului prin implicarea activă a
cadrelor medicale în producerea comorbidităților, ca urmare a falsificării realităţii de
către părinte.
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MANIFESTĂRI ALE URGENŢELOR METABOLICE LA COPIL
Dana-Teodora Anton-Păduraru, Delia Bizim
Disciplina Pediatrie - Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, România
Secţia Clinică Pediatrie III - Spitalul de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi, România
Cuvinte cheie: boli metabolism, copil, urgenţă, manifestări

Frecvent, bolnavii cu afecţiuni metabolice prezintă simptome similare cu ale altor
urgenţe, în particular în perioada de nou-născut şi sugar. Afecţiunile metabolice se
pot manifesta prin: hipoglicemie, insuficienţă cardiacă, hiperlactacidemie primară,
insuficienţă hepatică, convulsii netratabile, deteriorare neurologică. Hipoglicemia
acută este manifestarea multor boli. Hipoglicemia după o perioadă scurtă de post
semnifică o boală a metabolismului cardohidraţilor, iar după o perioadă lungă de
post o tulburare a oxidării acizilor graşi. Hipoglicemia cetozică este întâlnită în
deficitul de glicogen sintetază şi deficitul de succinil-CoA 3-oxoacid CoA-transferază.
Concentraţii crescute ale amoniacului apar în diferite boli înăscute de metabolism:
tulburări în ciclul ureei, acidurii organice şi tulburări ale oxidării acizilor graşi. Acidoza
însoţită de cetoză severă semnifică o acidurie organică (exemplu: acidurie
propionică, acidurie metilmalonică şi isovalerică) sau deficit de carboxilază.
Acidemiile lactice reprezintă un grup de afecţiuni ale metabolismului piruvatului.
Anomaliile înăscute caracterizate prin acidemie lactică se împart în două categorii:
anomalii ale gluconeogenezei şi defecte de oxidare. Cetoza severă la nou-născut sau
sugar este cheia diagnosticului pentru aciduria organică. Acidoza metabolică poate
fi cauzată de acumularea acidului carboxilic (în acidemia lactică, aciduria
piroglutamică) sau de cetoacidoza severă în care acidul acetoacetic şi 3hidroxibutiric se acumulează în sânge. Acestea reprezintă urgenţe metabolice
clasice. Atacurile acute sau recurente de comă, ataxie sau de comportament anormal
sunt caracteristici majore în special ale bolilor înăscute de metabolism cu debut
tardiv.
Concluzii: Recunoaşterea şi tratarea imediată a acestor manifestări este foarte
importantă în vederea unui prognostic cât mai bun.
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MENINGOCOCCEMIA PROBLEMĂ DE DIAGNOSTIC
Anca Avîrvărei, Lăcrămioara Fodor
U.P.U. Spitalul “Sfânta Maria”, Iași, România
Cuvinte cheie: copil, meningococcemie, urgență, mortalitate ridicată

Boala meningococică produsă de Neisseria meningitidis reprezintă o serioasă
problemă de diagnostic de aproximativ 200 de ani. Mai mult de 99% din infecții sunt
cauzate de serogrupurile A,B,C, 29 E sau W135. Manifestările clinice ale infecției
meningococice sunt extrem de diverse. În mod particular la sugari sau copiii mici
infecția poate avea o evoluție insidioasă, subacută pe parcursul câtorva zile.
În continuare prezentăm cazul unui copil în vârstă de 4 ani, sex feminin adus de
ambulanţă în șoc septic: flasc, cianotic, cu erupții cutanate multiple. Anamneza
dificilă relevă un debut insidios, de câteva zile, care a îmbrăcat aspectul unei
pneumopatii tratate la domiciliu de către medicul de familie, cu degradare
progresivă a stării pacientului. Apariția erupției cutanate este interpretată inițial de
către medicul de familie ca o reacție alergică cutanată. La 5 minute de la prezentarea
în spital pacientul intră în stop cardio-respirator. Se încep manevrele de resuscitare
cardio-respiratorie timp de o oră fără reluarea circulației spontane. Este declarat
decesul. Ulterior la necropsie se stabilește diagnosticul de infecție meningococică.
Majoritatea pacienților cu meningită meningococică se recuperează complet dacă
boala este recunoscută precoce și antibioterapia instituită prompt. Cu toate acestea
la sugar și copilul mic boala este încă asociată cu o mortalitate ridicată precum și cu
o frecvență crescută de apariție a sechelelor neurologice.
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ȘOCUL ANAFILACTIC LA COPIL - PREZENTARE DE CAZ
A. Azoicăi1,2, B. Stana1,2, P. Popovici1,2, I. Ioniuc1,2, M. Alexoae1,2, I. Crișcov1,2,
A. Murgu1,2, M. Hogaș1,2, A. Rugină1,2, R. Chihaia1
1
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ʺSf. Mariaʺ Iași
2
U.M.F. ʺGrigore T. Popaʺ Iași
Cuvinte cheie: șoc anafilactic, copil, urgență

Introducere: Anafilaxia se definește ca o reacție de hipersensibilitate gravă,
amenințătoare de viață, sistemică, apărută brusc și care poate fi letală. Incidența
mondială a anafilaxiei, declanșată de toți triggerii în populația generală este
discutabilă, datorită subdiagnosticării rapide și complete a acesteia.
Șocul anafilactic este un sindrom clinic reprezentat de o reacţie alergică severă,
brutală, acută, IgE mediată sau nu, declanşată de factori etiologici multipli și se
produce atunci când sistemul imunitar reacţionează violent la contactul cu un
alergen. Sintetizarea de mediatori chimici în timpul anafilaxiei determină scăderea
bruscă a tensiunii arteriale şi îngustarea bronhiilor, provocând dificultăţi respiratorii
sau chiar pierderea constienţei până la moarte subită.
Material și metodă: Băiat, în vârstă de 7 ani, din mediul urban, se internează în
urgență în Terapie Acută (adus cu ambulanța de pe terenul școlii unde învăța, după
ce a fost înțepat de o albină), fiind găsit de colegi în stare de inconștiență.
Clinic la prezentare: hipotensiv, bradicardic, leziune maculo-papulo-eritematoasă
3/2cm, cu edem perilezional, localizată cervical lateral stâng (post-înțepătură de
insectă-posibil albină).
Anamnestic reținem șoc anafilactic în antecedentele personale (încă 2 episoade, la
veninul de albină, din declarațiile mamei), cât și în antecedentele parentale (mama
cu aceeași simptomatologie la veninul de albină). Biologic se decelează valori
patologice ale IgE totale-crescute, precum și IgE specific la veninul de albină pozitiv
crescut.
Rezultate: Evoluția a fost favorabilă sub administrare de adrenalină, corticoterapie,
antihistaminice.
Concluzii: Șocul anafilactic reprezintă o urgență pediatrică majoră, cu potențial de
agravare rapidă și cu evoluție nefavorabilă în absența tratamentului prompt. Terapia
constă în primul rând în măsuri profilactice (evitarea alergenului cunoscut/bănuit a
determina reacția anafilactoidă), tratamentul de urgență (inclusiv trusa de urgență a
pacientului alergic), precum și terapia de desensibilizare.
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TPSV LA SUGARUL MIC
Simona Baciu, Irina Efrosă
Spitalul ”Sf. Maria” Iaşi
Cuvinte cheie: tpsv, sugar mic, adenozina

Introducere: Tpsv reprezintă cea mai frecventă tulburare de ritm la copil.
Material şi metodă: Vă prezentăm cazul unui sugar care până la vârsta de 6 luni a
ajuns în U.P.U. ”Sf. Maria” Iaşi, lunar pentru crize de tpsv. În urgenţă s-a administrat
adenozină şi pacientul intră în ritm sinusal. Consultul cardiologic şi ecocardiografia
transtoracică nu pun în evidenţă modificări patologice şi se instituie tratament
cronic cu bisoprolol. După continuarea episoadelor de tpsv sub bisoprolol se trece
la administrare de propranolol.
Concluzie: Tpsv reprezintă o urgenţă medicală iar recunoaşterea la timp a semnelor
clinice şi managementul acut este esenţial deoarece prelungirea peste 24 ore de
fenomene de insuficienţă cardiacă.
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ASISTENTUL SOCIAL ÎN CONTEXTUL URGENŢELOR PEDIATRICE
Oana Lăcrămioara Bădărău
Unitatea de Primire Urgenţe, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi,
România
Cuvinte cheie: asistent social, unitatea de primire urgenţe, rol profesional

Asistentul social îndeplineşte în practica de specialitate diverse roluri profesionale
centrate pe individ şi pe mediul său de viaţă, în funcţie de domeniul sau grupul social
pe care-l deserveşte, de specificul obiectivelor stabilite în cadrul intervenţiei.
Prezenta lucrare aduce în discuţie câteva apecte privind activitatea şi rolurile
exercitate de asistentul social în unităţile de primire a urgenţelor pediatrice, cu
impact asupra creşterii calităţii serviciilor medicale.
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INTOXICAȚIA CU SUBSTANŢE PSIHODISLEPTICE LA COPIL
Valentina Bita, Maricica Atodiresei
Unitatea de Primire Urgențe, Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii “Sfânta Maria”, Iași,
România
Cuvinte cheie: autonom, psihodislepticele, copil, test toxicologic

Definiţie: Psihodislepticele reprezintă un amestec de prafuri sau plante uscate
stropite cu diferite substanţe chimice. În componenţa lor se pot găsi amfetamine,
methamfetamine, pseudoefedrină, mefedronă, cocaină, heroină, canabinoizi
sintetici (care imită acţiunea THC-ului, dar efectul lor este de trei-patru ori mai
puternic).
Asistentul medical efectuează triajul cazurilor prezentate spontan sau cu ambulanța,
iar pe baza anamnezei și a manifestărilor clinice extrapiramidale ridică suspiciuni de
intoxicație acută cu substanţe psihodisleptice. Atribuțiile autonome constau în:
monitorizare, poziționare. Atribuțiile delegate sunt: instituire abord venos periferic
și administrare medicație (reechilibrare hidroelectrolitică, piv cu ser glucozat 10% +
vitamine), investigaţii de laborator (AVL - ce relevă hipokaliemie, hipocalcemie), test
urinar toxicologic, test de sarcină eventual. Supravegherea clinică și monitorizarea
sunt continue pe durata staționării în unitatea de primire urgențe apoi pe durata
spitalizări în clinica de toxicologie.
Concluzii: Pacienții care ajung în unitatea de primire urgențe datorită intoxicației cu
substanţe psihodisleptice, sunt de vârste > 12 ani.
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ROLUL ASISTENTULUI MEDICAL ÎN MANAGEMENTUL
PACIENTULUI PEDIATRIC CU POLITRAUMATISM
Valentina Bita, Valentina Goldan, Gabriela Parasca
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Sfânta Maria” Iaşi, U.P.U. România
Cuvinte cheie: politrauma, resuscitare, investigații, copil

Politraumatismele reprezintă stări acute severe survenite în urma unor accidente de
natură mecanică, termică sau electrică și caracterizate prin leziuni multiple ce
afectează organe, aparate, sisteme sau regiuni diferite (cel puțin două) ale
organismului din care cel puțin una este cu risc vital. Politraumatismele reprezintă
aproximativ 50% din totalul traumatismelor.
Studiul s-a desfăşurat în Unitatea de Primire Urgențe, Spitalul Clinic de Urgență
pentru Copii “Sf. Maria” Iași, în anul 2017 s-au înregistrat 91 de pacienţi cu
politraumatisme cu diverse etiologii. Leziunile ce puneau viaţa în pericol au fost
tratate imediat și au fost efectuate investigaţii de laborator, imagistice. După
stabilizarea funcțiilor vitale pacienții au fost internați în Clinica de Chirurgie
Pediatrică/Ortopedie/A.T.I. din cadrul spitalului. Politraumatismele sunt cauză
majoră de mortalitate pentru pacientul pediatric. CAUZE: 60% ACCIDENTE RUTIERE,
30% CĂDERI DE LA ÎNALȚIME, 10% ALTE CAUZE. 80% asociază TCC/TCF. Politrauma
la pacientul cu vârstă pediatrică este un subiect de actualitate care necesită abordare
metodologică, multidisciplinară conform standardelor în vigoare.
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MANAGEMENTUL DURERII ACUTE
Mihaela Blaj
U.M.F. Iaşi
A.T.I. Spitalul Judeţean de Urgenṭe ”Sf. Spiridon” Iaşi
Durerea acută este un simptom instalat în situaṭii clinice acute precum infarctul
miocardic, embolia pulmonară, infecṭii, etc. precum şi în traumă, arsuri, chirurgie sau
proceduri minim invazive. În funcṭie de severitatea injuriei dar şi de particularităṭile
individuale nociceptive şi de modulare a durerii, aceasta poate avea intensităṭi
variabile şi se poate solda cu un răspuns funcţional complex care poate avea
consecinṭe negative. Durerea este definită ca fiind o experiență senzorială și
emoțională neplăcută, asociată cu leziuni reale sau potențiale ale țesuturilor
(Asociația internațională pentru studiul durerii, 1994). Tratamentul adecvat al durerii
este considerat un drept fundamental al omului (Declaraṭia de la Montreal, 2010), iar
importanṭa analgeziei în pediatrie este o problemă recunoscută, deoarece analgezia
indecvată la copil are efecte negative în dezvoltarea sa ulterioară (Academia
Americană de Pediatrie). Intensitatea durerii este apreciată cu diverse metode: scala
numeric vizuală (SNV), scala analog vizuală a durerii (SAV),etc.; la copilul mic 0-4 ani
durerea este dificil de cuantificat, utilizându-se scale observaționale de tipul FLACC
(Face, Legs, Arms, Cry, Consolability) sau CHEOPS, iar pentru copiii de 4–12 ani, scala
Faces Pain (scală cu expresii faciale desenate) care permite copilului să indice faṭa
corespunzătoare stării lui. Datele din literature relevă că în practică evaluarea durerii
nu se efectuează constant iar managementul durerii este suboptimal. În chirurgie şi
în cazul procedurilor minim invazive este important conceptul de anticipare a
durerii și iniṭierea unui tratament antalgic înainte de stimulul dureros (incizie
chirurgicală, puncṭii, endoscopii, cardioversie, reducere luxaţii, mobilizare pacient cu
fracturi, etc). Terapia antalgică presupune o schemă multimodală, prin folosirea
simultană de medicaṭie şi tehnici de analgezie locoregională care pot acționa prin
mecanisme variate, la diferite niveluri ale sistemului nervos (nociceptori, căi de
conducere, central). În funcție de intensitatea durerii antalgicele folosite sunt
recomandate astfel: pentru durerea uşoară SNV 1-3 - paracetamol, nefopam și AINS;
pentru durerea medie SNV 4-6 - tramadol, codeină; în cazul durerii severe SNV 7-10
- opioide. Tratamentul inadecvat al durerii acute poate conduce la durere cronică,
hiperalgezie sau dependenṭă de opiode. Educaṭia medicală continuă şi instituirea de
protocoale în domeniul managementului durerii sunt obligatorii pentru abordarea
corectă a durerii în practica medicală.
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URGENŢE ONCOLOGICE, O PROVOCARE PENTRU O ABORDARE
HOLISTICĂ – STUDIU RETROSPECTIV ÎN CLINICA III PEDIATRIE
TIMIȘOARA
E. Boeriu1, M. Cucuruz2, C. Petrescu1, A. Oprișoni1, A.I. Boeriu, C. Zaica2, S. Țapu2,
R. Opriș2, P. Urtila1, S. Argirescu1
1
Universitatea de Medicină și Farmacie “V. Babeș” Timișoara
2
Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii “Louis Țurcanu”
Introducere: Urgențele oncologice (UO) sunt stări critice extreme deteminate de
procesul malign care pot pune viața în pericol. Acestea impun o intervenție rapidă
pentu a preveni decesul și instalarea unei disfuncții severe ireversibile. De aceea
abordarea holostică multisiciplinară se impune încă de la diagnostic.
Obiective: Am dorit să efectuăm o analiză retrospectivă a urgențelor metabolice
(UM) incluzând: liza tumorală și leucostazie cerebrală, hipoNa, SIADH, a celor
obstructive (UO): sindromul mediastinal (SM), sindromul de venă cavă superioară
(SVCS), sindromul de compresiune medulară (SCM), în ce măsură evaluarea
multidisciplinară au influențat evoluția și calitatea vieții pacientului.
Material: Lotul de studiu a cuprins 162 de pacienți care au fost selectați din 684 de
pacienți diagnosticați cu cancere și hemopatii maligne în perioada 2006-2016 în
Clinica III Pediatrie a Spitalului de Urgență pentru copii ”Louis Țurcanu”, cu vârsta
cuprinsă între 3 luni - 20 de ani, cu o predominanță masculină (raportul m-62%/f38%) și care au provenit 66% din mediu rural, față de 34% din mediu urban.
Metodă: Lotul a fost analizat pe baza datelor anamnestice, clinice și paraclinic care
au permis încadrarea diagnosticului și stadialitatea. S-a analizat statistic și s-a
efectuat calculul de procente, medii aritmetice și s-a urmărit supraviețuirea în
evoluție.
Rezultate: Analizând lotul studiat, UM au fost cele mai frecvente, astfel:
hiponatremia moderată și severă s-a gasit la 64,1% (104 cazuri), urmate de SIADH la
18,5% (30 cazuri), liza tumorală a fost la 4,3% (4 cazuri). UO s-au aflat pe locul doi ca
frecvență: SM și SVCS la 4,3% (7 cazuri), urmate de SCM la 2,4% (4 cazuri),
lecucostazia cerebrală a fost la 1,85% (3 cazuri) însoțind leucemiile forme
hiperleucemice. SVCS a a fost prezent însoțind LMNH st iv în (4 cazuri), LH st iv 1 caz
și LAL forma limfomatoasă la 1 caz sarcom de părți moi st iv. Evoluția a fost
nefavorabilă spre deces la 60% din cazuri în mai puțin de 1 lună și la 1 an la 1 caz și
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s-au înregistrat 2 recidive la > 1 an de evoluție în cazuri de LMNH. SM a însoțit
hemopatiile maligne, iar 60% din cazuri au avut evoluție favorabilă. SCM a fost
prezent însoțind neuroblastomul intratoracic cu evoluție favorabilă, cu
supraviețuire, dar sechele și sarcoame ewing și de părți moi în care evoluția a fost cu
recidivă și deces la 66% din cazuri. Sindromul de liză tumorală a însoțit formele
hiperleucemice de LAM și LAL, iar decesul a survenit precoce la 3 cazuri după 5 zile
de evoluție a bolii, iar în cazurile de LMNH leucemizat s-a înregistrat recidivă la peste
1 an de evoluție. Leucostazia cerebrală a însoțit LAL și LAM forme hiperleucemice și
cu toate manevrele de intervenție a dus la deces în toate cazurile. HipoNa a însoțit
cel mai frecvent LMNH st IV în 53,7% din cazuri și recăderea LAL în 35,7% din cazuri,
iar ca efect secundar post chimioterapie a fost prezent după protocoale de HR în
57,14% din cazuri, după HD MTX în 25% din cazuri, dar a avut o evoluție favorabilă
spre vindecare în 7 zile la 65% din cazuri.
Concluzie: UO deși sunt rare în practica medicală ele reprezintă situații în care
intervenția în echipă se impune, iar promtitudinea și calitatea actului medical poate
influența calitatea vieții și supraviețuirea. În UO echipa trebuie să abordeze holistic
copilul cu cancer.
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ATRIBUȚIILE AUTONOME ȘI DELEGATE ALE ASISTENTULUI
MEDICAL ÎN ABORDUL VASCULAR INTRAOSOS
Marcela Diana Buche, Crina Maria Grigoriu
U.P.U. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Sfânta Maria” Iaşi, România
Cuvinte cheie: abord intraosos, resuscitare, autonom, delegat, asepsie

Abordul intraosos reprezintă o alternativă rapidă și sigură pentru administrarea
de fluide, medicamente chiar și de transfuzii sangvine necesare resuscitării, când
abordul intravenos este dificil sau imposibil. Principiul acestei tehnici este de a
puncționa cu ajutorul unui ac sinusurile medulare osoase de obicei de la nivelul
membrelor inferioare. Deși metoda este extrem de sigură, pot exista o serie de
complicații și de aceea procedura trebuie realizată doar de personal medical pregătit
(medic asistat de asistent medical). Se vor lua măsuri de asepsie prin antiseptizarea
zonei și prin efectuarea manevrei cu mănuși sterile, apoi se localizează locul de
puncție, în funcție de situația practică întâlnită. Asistentul medical participă la
efectuarea abordului vascular intraosos îndeplinind atribuții autonome (pregătește
pacientul, asigură poziția pacientului, supraveghează funcțiile vitale, pregătește
materialele pentru abordul intraosos) și atribuții delegate (recoltează probe
biologice și administrează tratamentul recomandat de medic). Lucrarea de faţă trece
în revistă aspecte ale dezvoltării acestei tehnici de acces vascular rapid şi aplicaţiile
ei actuale în medicina de urgenţă, prin prisma noilor ghiduri de resuscitare la copil,
apărute sub egida European Resuscitation Council.
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CORELAȚIA ÎNTRE VALORILE ALCOOLEMIEI ȘI
SIMPTOMATOLOGIA CLINICĂ ÎN INTOXICAȚIILE CU ALCOOL
ETILIC LA COPIL ȘI ADOLESCENT
L. Cernahoschi, Tamara Solange Roșu, V.E. Roșu
U.P.U. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Sf. Maria” Iași, România
Cuvinte cheie: alcoolemie, corelație, simptomatologie

Introducere: Intoxicația acută cu alcool etilic la copil este frecvent întâlnită în
departamentele de urgențe pediatrice. Se consideră că există o corelație între nivelul
alcoolemiei și manifestările clinice: faza de excitație între 50-150 mg/dl; faza medicolegală între 150-250 mg/dl; comă cu alcoolemii peste 250 mg/dl; deces la alcoolemii
peste 400 mg/dl.
Material și metodă: Obiectivul studiului este de a stabili corelația între valorile
alcoolemiei măsurate la admisia pacientului în U.P.U. și manifestările clinice, în
special cu gradul de conștiență. Au fost selectate cazurile de intoxicație cu alcool
etilic admise în U.P.U. în anii 2016, 2017 și primele 5 luni din 2018. Toate cazurile
selectate au avut alcoolemii peste 20 mg/dl, recoltarea făcându-se chiar la admisia
în U.P.U.. Au fost excluse cazurile care prezentau și alte intoxicații simultan.
Rezultate: În perioada menţionață au fost admise în U.P.U. un număr de 242
pacienţi. În ceea ce priveşte gradul de conștiență s-a constatat că 80% dintre pacienţi
erau conștienți și 20% în diferite grade de comă. S-a constatat o corelație de doar
80% între valorile alcoolemiei și starea de conștiență. Din cele 20% cazuri de
necorelare, în 11.7% din cazuri pacienții aveau o alcoolemie de sub 250 mg/dl și erau
inconștienți şi 8,3% erau conștienți dar aveau alcoolemii peste 250 mg/dl.
Concluzii: În general valorile alcoolemiei se corelează cu starea de conștiență, dar
există și un număr notabil de cazuri în care nu există această corelație, mai precis în
20% din cazuri. Acest lucru dovedeşte că intervin în această ecuație şi alți factori,
precum rezistența individuală, consumul concomitent de alimente s.a.
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HIPERLEUCOCITOZA ȘI NEUTROFILIA ASOCIATE SINDROMULUI
DE DESHIDRATARE ACUTĂ
Irina-Elena Ciobotaru, Irina Efrosă, Anca Avârvarei, Maria Magdalena Florea,
Solange Tamara Roșu
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
Cuvinte cheie: deshidratare, neutrofilie, leucocitoză

Un aspect practic remarcat în cadrul sindroamelor de deshidratare acute este
asocierea parametrilor biologici care descriu deshidratarea: uree crescută,
bicarbonate seric și rezerva alcalină (RA), scăzute cu o hemoleurogramă modificată
(leucocitoză cu neutrofilie) în absența sindromului imflamator.
Din pacienții prezentați în perioada 1.05 - 30.06.2018 în Unitatea de Primire Urgențe
(U.P.U.) a Spitalului ”Sfânta Maria” au fost selectați pacienții care se încadrau clinic şi
paraclinic în sindromul de deshidratare acută fără a fi asociată unui proces infecțios
(care să justifice leucocitoza şi neutrofilia).
Pentru o cuantificare cât mai corectă au fost selectați pacienții cu bicarbonat seric și
RA scăzute, cu sindrom inflamator absent.
La pacienții selectați au fost urmăriți parametrii clinici: vărsături, diaree, febră, durata
de la debut și biologici: uree, rezerva alcalină, bicarbonat seric, leucocite, PMN
(procentual și în valoare absolută), viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) și
proteina C reactivă.
Din cei 374 de pacienți cu deshidratare acută 214 au prezentat hiperleucocitoză
(57,2%), 196 au asociat și neutrofilia (52,4%).
Ureea crescută a fost remarcată la 42 de pacienți (11,4%) și s-a asociat cu valori de L
peste 25.000/mmc și PMN peste 80%.
În concluzie, în cadrul unui sindrom de deshidratare acute hiperleucocitoza cu
neutrofilie în absența sindromului inflamator trebuie interpretată cu precauție.
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CAPCANE DE DIAGNOSTIC ÎN CONVULSIILE FEBRILE
Irina Mihaela Ciomaga1,2, Amira Ali2
1
Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași
2
Secția Clinică Pediatrie I - Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sf. Maria” Iași, România
Cuvinte cheie: convulsii febrile, hematom subdural, encefalopatie anoxică

Convulsia febrilă este definită ca o criză epileptică, de obicei cu manifestări motorii,
asociată cu tulburări respiratorii, care apare în context febril, în primele 24-48 de ore
ale unei boli acute infecţioase extracerebrale, la un copil cu vârsta cuprinsă între 3
luni şi 5 ani.
Efectuarea unui CT sau RMN cerebral este necesară la pacienții cu deteriorarea stării
neurologice.
Material și metodă: Descrierea unui pacient internat în urgență în urma unei
convulsii febrile, la care în urma investigațiilor paraclinice se decelează un hematom
subdural cu traiecte de fractură.
Rezultate şi discuţii: Prezentăm cazul unui sugar de 5 luni, care se internează pentru
pierderea stării de conștiență prin agitație psihomotorie + criză tonică, ulterior comă
gr.III, apărută în urma unei convulsii febrile la domiciliu.
Concluzii: În evoluție prin investigațiile paraclinice, CT cranio-cerebral decelează un
hematom subdural în fază acută fronto-parieto-temporo-occipital cu traiecte de
fractură temporo-parietal şi occipital, care a necesitat tratament neuro-chirurgical
decompresiv şi de evacuare asociat cu tratamentul medicamentos de susținere.
Prognosticul fiind afectat de encefalopatia anoxică şi de leziunile cerebrale
ireversibile.
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COPILUL NEGLIJAT - PACIENT ÎN U.P.U.
Florentina Ciornea
Unitatea de Primire a Urgenţelor, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi,
România
Cuvinte cheie: copil, asistenţă socială, neglijare, abuz

Neglijarea nevoilor fizice şi psiho-emoţionale ale copilului, de către adultul
responsabil de creşterea sa, este cea mai frecventă formă de abuz şi de violenţă
asupra copiilor. Acest fapt este demonstrat şi de numărul mare de copii neglijaţi ce
ajung în spital şi necesită îngrijiri medicale de urgenţă sau de specialitate. Asistentul
social din Unitatea de Primire a Urgenţelor identifică situaţiile de neglijare în rândul
pacienţilor minori şi apoi printr-un proces de analiză și sinteză a informaţiilor, pe care
le obţine prin metodele și tehnicile specifice profesiei (consiliere, anamneză,
interviu, observaţie, documentare, analiza câmpului de forţe ş.a.) va facilita
planificarea intervenţiei pentru fiecare caz în parte. În U.P.U. se prezintă frecvent
pacienţi în situaţii de risc, cauzate de neacordarea intenţionată, de către aparţinătorii
legali, a protecţiei şi îngrijirilor necesare copiilor. Au fost identificate cazuri de
neglijare alimentară, vestimentară, a igienei, medicală, educaţională, emoţională şi
chiar de abandon al minorului în unitatea sanitară. Asistenţii sociali din U.P.U. au un
rol deosebit în soluţionarea acestor cazuri şi reprezintă veriga de legatură dintre
pacienţi/aparţinători legali şi personalul medical, Direcţiile Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţie a Copilului, Serviciile Publice de Asistenţă Socială din cadrul
primăriilor, poliţie, alte unităţi sanitare. Specialiştii în asistenţă socială au şi rolul de a
informa şi conştientiza părinţii şi autorităţi locale cu privire la riscurile la care sunt
expuşi copii neglijaţi.
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MEDICAȚIA INHALATORIE ÎN URGENȚELE PEDIATRICE
Oana Elena Crenganiș1, Anca Adam1, E.V. Roșu1, Solange Tamara Roșu1,2
1
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria”, Iași, România
2
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România
Cuvinte cheie: copil, terapie inhalatorie, dispozitive medicale inhalatorii

Introducere: Patologia respiratorie este răspunzătoare de cele mai multe prezentări
în departamentul de urgențe pediatrice.
Scop: Evaluarea bolilor respiratorii care necesită medicație de tip inhalator,
prescrierea și administrarea corectă a medicației cu ajutorul dispozitivelor medicale
inhalatorii. Medicația inhalatorie are un efect terapeutic rapid la doze mult mai mici
față de administrarea sistemică și cu efecte secundare minime.
Rezultate: În ultimii ani, terapia inhalatorie a devenit din ce în ce mai importantă în
menținerea funcției respiratorii în ceea ce privește urgențele medicale pediatrice.
Principalele medicamente administrate inhalator sunt: corticosteroizii, beta 2
agoniștii, epinefrina, soluția salină hipertonă, oxigenul. Pe lângă terapiile clasice este
acceptată și terapia adjuvantă cu Heliox. Nebulizarea eficientă este condiționată de
numeroase particularități clinice, tehnice, farmacologice. Tipul de dispozitiv medical
inhalator este utilizat în funcție de farmacocinetica medicației utilizate, de urgența
respiratorie și de vârsta pacientului. European Respiratory Society (ERS) precizează
în ghidul din 2014 revizuit în 2017 liniile directoare ale nebulizării. Prima linie de
terapie inhalatorie se bazează pe intervențiile neinvazive.
Concluzii: Bolile respiratorii sunt afecțiuni pediatrice comune care adesea necesită
tratament de urgență. Implementarea unui protocol de nebulizare sau a unei
proceduri operaționale standardizate, cu redefinirea sistemului de nebulizare este
absolut necesar în departamentele de urgență pediatrice.
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TRAUMATISMUL CRANIO CEREBRAL MINOR LA COPIL
M.M. Cufner Mihalache, G. Parasca, D.M. Buche
Unitate Primire Urgenţe, Spitalul ”Sfânta Maria” Iaşi, România
Cuvinte cheie: traumatism, cefalee, copil

Prin traumatism cranio cerebral se înțelege totalitatea fenomenelor clinice şi
paraclinice care apar ca urmare a acțiunii unui agent traumatic asupra cutiei
craniene şi a conținutului acesteia. Traumatismul cranio cerebral poate fi închis sau
deschis. Mecanismele traumatice fizice în traumatismul cranio cerebral minor pot
determina: leziuni ale scalpului (excoriații, echimoze, plăgi). Cauzele cele mai
frecvente sunt: căderile (cele de la înălțimi mai mari de 1m), accidente rutiere,
accidente în cadrul activităților fizice şi sporturilor. Statistica pe 6 luni în anul 2018
arată că este afectat mai mult sexul masculin.
Sopul lucrării: Evaluarea incidenței traumatismului cranio cerebral minor la copil în
cazuistica prezentată în Unitatea Primire Urgențe a Spitalului de Copii ”Sfânta Maria”
Iaşi în perioada 01.01.2018 - 01.07.2018.
Material şi metodă: Analiza cazurilor cu traumatism cranio cerebral minor la care sau urmărit parametrii: total prezentări 400 pacienți, din care: 27% aduşi de serviciul
ambulanță județeană sau echipaj de prim–ajutor: spontani - 73%; masculin 62% feminin 38%, urban 26% - rural 74%, 1 lună - 1an - 11,25%, 1 an - 16 ani - 86,25%, 17
ani - 2,5%, 7,5% au necesitat sutură plăgii, 31,25% au plecat la domiciliu cu
recomandările chirurgului şi neurochirurgului, 65,25% au fost dirijați către consult
neurochirurgical, 5% au necesitat radiografii craniu, 5,25% computer tomograf
nativ, 7,5% ecografie transfontanelară, 100% scor glasgow 13 -15.
Discutii, propuneri, concluzii: Majoritatea cazurilor pot fi lăsate la domiciliu sau
internate pe perioade scurte pentru urmărire, cei care dezvoltă manifestări
secundare necesită intervenție promptă pentru a evita agravarea leziunilor
cerebrale primare.
În concluzie, nu treceți cu vederea niciun traumatism cranian al copilului
dumneavoastră (oricât de minor ar părea!) mai ales dacă este însoțit de marca
traumatică (escoriație, plagă contuză sau deschisă).
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STATUSUL EPILEPTIC LA COPIL – URGENȚĂ NEUROLOGICĂ
MAJORĂ
Georgeta Diaconu, Ioana Grigore, Alexandra Mania
Secția de Neurologie Pediatrică, Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sfânta Maria”, Iași
Cuvinte cheie: status epileptic, diagnostic, tratament, copil

Statusul epileptic (SE) este o urgenţă medicală majoră care necesită diagnostic şi
tratament prompt pentru a minimaliza sechelele neurologice şi riscul de deces.
Etiologia SE variază în funcţie de vârsta pacientului. La copilul nonepileptic, la mai
mult de jumătate din cazuri, crizele recurente sunt secundare unei cauze infecţioase.
La copiii epileptici etiologia SE este reprezentată în special de modificarea sau
întreruperea tratamentului, infecţiile intercurente, consumul de alcool sau privarea
de somn. În aproximativ 10%-30% din cazuri, cauza declanşatoare rămâne
necunoscută, în special la bolnavii cu epilepsie. Mecanismul fiziopatologic al SE este
multifactorial şi poate implica factori genetici şi de mediu. SE poate fi convulsiv sau
non-convulsiv, iar monitorizarea electroencefalografică continuă este utilă pentru
diagnostic și evaluarea răspunsului la tratament. Tratamentul implică măsuri
generale şi farmacologice, obiectivele sale fiind suprimarea imediată a activităţii
epileptice clinice şi electrice pentru a preveni distrucţia neuronilor şi tulburările
metabolice secundare. Prognosticul depinde de etiologie, vârsta pacientului, tipul şi
durata statusului epileptic.
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CIRCUITUL PACIENTULUI DECEDAT
E. Donisă, L. Ungureanu, M. Rotariu
U.P.U. Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
Cuvinte cheie: circuit, pacient decedat, securitate, confidențialitate

Pacientul decedat în unitatea de urgențe nesesită respect și demnitate. Medicul
curant declară și consemnează în Fișa U.P.U., data și ora decesului. Pacientul decedat
are funcțiile vitale oprite definitiv și ireversibil, se deconectează de la aparat, se
toaletizează, se aplică brățara de identificare și timp de două ore este supravegheat
de familie și personalul auxiliar desemnat, în încăpere special destinată. Transportul
la serviciul de anatomie patologică este făcut de brancardieri, în condiții de siguranță
pentru mediu și pacienți. Pacientul decedat este însoțit de un bilet de identificare
conform legislației (anexa 2, Legea 104/2003). Pacienții neidentificați, cetățeni străini
sau cazurile cu implicații medico-legale sunt dirijați la Institutul de Medicină Legală
pentru expertiză medico-legală. Circuitul pacientului decedat garantează
confidențialitatea medicală.
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MUȘCĂTURA DE VIPERĂ - O URGENȚĂ MAJORĂ
E. Donisă, L. Ungureanu, M. Ciobanu
U.P.U. Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
Cuvinte cheie: mușcătură, prim ajutor, ser antiviperin

Vipera este o reptilă veninoasă cu o arie mare de răspândire pe teritoriul țării noastre.
Cea mai periculosă este vipera cu corn. Mușcătura de viperă determină manifestări
locale (distrucție tisulară), precedate sau nu de manifestări generale. Frecvent
manifestările generale apar la 30 minute de la mușcătură și sunt agravate de
mișcarea membrului respectiv. Pacientul poate deveni inconștient, hipotensiv, cu
manifestări de insuficiență respiratorie. Pacientul mușcat de viperă trebuie
monitorizat atât în prespital cât și în spital. Principalele măsuri sunt: de a poziționa
membrul mai jos față de cord, imobilizarea și aplicare de bandaj elastic, susținerea
funcțiilor vitale. Administrarea antidotul – ser antiviperin poate fi salvatoare de viață.
Se efectuează toaleta chirurgicală primară a plăgii, profilaxia tetanosului, se
echilibrează hemodinamic.
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DIFICULTĂȚI DE DIAGNOSTIC LA UN COPIL CU PLEUREZIE DE
MARE CAVITATE PLEURALĂ STÂNGĂ
Irina Efrosă, Lavinia Gorgan
U.P.U. Spitalul de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași, România
Cuvinte cheie: copil, pleurezie, atelectazie, chilotorax

Introducere: Pleurezia reprezintă acumularea intrapleurală de lichid, fie liber (în
marea cavitate), fie închistat (în pleură compartimentată), consecutiv unui
dezechilibru între producerea de lichid la nivel pleural şi rezorbţia acestuia.
Prezentăm cazul unui copil în vârstă de 10 ani, care se adresează Serviciului U.P.U.
pentru dispnee, tuse productivă şi asimetrie toracică. Radiologic se confirmă
diagnosticul de Pleurezie masivă de mare cavitate pleurală stângă cu atelectazie de
compresie la nivelul plămânului stâng. Este transferat în secția de Terapie Acută
pentru puncţie evacuatorie şi diagnostică. Evoluția clinică ulterioară sub
antibioterapie ȋn dublă asociere şi administrare de Somatostatin este trenantă,
lichidul se reface după evacuare, iar cauza nu este obiectivată. În timp, după
toracocenteze repetate, bolnavul devine denutrit și este compromis imunologic,
ȋntrucât pierde grăsimile, proteinele și limfocitele conținute în exsudat.
Concluzii: Chilotoraxul reprezintă o acumulare de limfă în cavitatea pleurală, ca
urmare a afectării ductului toracic (obstructiv, postraumatic sau congenital).

34 |

Volum de rezumate

CAPCANE DIAGNOSTICE ÎN DEPARTAMENTUL DE URGENŢE
Mihaela Carmen Fermeşanu, Cătălina Maria Ionescu
Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi
Cuvinte cheie: anamneza, examen clinic, investigaţii paraclinice

Prin specificul specialităţii precum şi al legislaţiei în vigoare, activitatea în urgenţă
poate induce capcane diagnostice datorită timpului scurt afectat pacientului.
Anamneza ţintită pe motivele prezentării şi nereluată ulterior, examenul clinic
focusat pe zona lezată în cazul traumelor minore sau minimalizat în cazul pacienţilor
cronici cu acutizare, pot eluda o patologie asociată mai gravă. Pe de altă parte
investigaţiile paraclinice, prin rezultatele lor, pot modifica uneori în totalitate
prioritatea terapeutică. Comunicarea de faţă doreşte să ilustreze, prin prezentarea
câtorva cazuri clinice, importanţa fiecărei etape în stabilirea diagnosticului, astfel
încât să se realizeze tratarea urgenţei reale şi nu numai a celei care a determinat
adresarea în Unitatea de Primire Urgenţe. Ea se constituie într-o pledoarie pentru
respectarea tuturor acestor etape, chiar în condiţiile timpului limitat de rezolvare a
unui caz în urgenţă.
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MANAGEMENTUL AFLUXULUI MASIV DE CAZURI DE URGENŢĂ
MAJORĂ ÎN UNITATEA DE PRIMIRE URGENŢE
Mihaela Carmen Fermeşanu, Solange Tamara Roşu
Spitalul Clinic De Urgenţe Pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi
U.M.F. "Grigore T. Popa" Iaşi
Cuvinte cheie: calamitate, incident cu victime multiple, plan alb

Fluxul rapid al victimelor de la scena unui dezastru sau accident colectiv poate
depăşi rapid resursele umane şi materiale ale unui departament de urgenţă.
Deficientele de comunicare sau un răspuns tardiv şi incoordonat cresc numărul
victimelor. La nivel naţional este însă creat cadrul unui răspuns adecvat. Legislaţia în
vigoare stabileşte structura cadru a Planului roşu de intervenţie al tuturor structurilor
cu atribuţii de intervenţie în cazul producerii unor accidente colective şi/sau
calamităţi. La nivelul fiecărui spital este stabilit şi aprobat Planul alb pentru
managementul incidentelor cu victime multiple, pornind de la definirea nivelului de
rutină, a nivelului de declanşare 1 (cod galben) şi a nivelului de declanşare 2 (cod
roşu). În departamentul de urgenţă, Protocolul privind gestionarea cazurilor de
urgenţă majoră sosite concomitent detaliază aspectele operative la acest nivel. Sunt
precizate procedura de alertare, declanşare, de organizare a primirii victimelor, de
triaj, de organizare a echipelor şi atribuţii, de mobilizare gradată a resurselor umane
suplimentare, sunt detaliate mijloacele de comunicare precum şi comunicarea cu
rudele victimelor şi mass media. La nivelul fiecărui departament de urgenţă este
esenţială şi vitală cunoaşterea de către toţi angajaţii a legislaţiei în vigoare şi a
protocoalelor interne privind gestionarea afluxului masiv de victime. La fel de
importanţa este pregătirea practică, prin exerciţii periodice. Dezideratul este
tratamentul optim al pacienţilor, în condiţiile date.
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EFICIENȚA UTILIZĂRII “ALGORITMULUI DE MANAGEMENT ÎN
URGENȚĂ AL PACIENTULUI CU TCC” ÎN POPULAȚIA PEDIATRICĂ
ÎN VEDEREA SCĂDERII EXPUNERII NEJUSTIFICATE LA
INVESTIGAȚII RADIOLOGICE
Maria Magdalena Florea
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Sfânta Maria” Iaşi, U.P.U., România
Cuvinte cheie: traumatism cranio cerebral minor, algoritm, PECARN

Introducere: Investigația prin tomografie computerizată (CT) la copiii cu traumatism
cranio-cerebral (TCC) implică creșterea riscului de malignitate la adult. Scopul
studiului a fost de a evalua algoritmul pus la dispoziție de Ministerul Sănătății în
reducerea numărului de recomandări CT inutile.
Material şi metodă: Studiu a cuprins copiii cu TCC minor, cu vărsta sub 7 ani
prezenți în Unitatea de Primire Urgențe (U.P.U.) a Spitalului de Copii ”Sf. Maria” în
perioada 1.04 - 30.06.2018. Au fost excluși copiii cu TCC prin mecanism sever.
Rezultate: 9798 pacienți au fost înregistrați în U.P.U., 227 (2,3%) au fost cu TCC
minor, 79 (34,8%) cu vărsta sub 2 ani, 148 (65,2%) cu vărsta peste 2 ani, 141 (62,1%)
băieți, 86 (37,9%) fetițe, 151 (66,5%) din mediul urban, 76 (33,5%) cazuri din mediul
rural. Toți au beneficiat de examen de specialitate neurochirurgical. 31 (13,7%) cazuri
au necesitat efectuare CT, 33 (14,5%) cazuri au efectuat radiografie craniană, 24
(10,8%) cazuri au efectuat ecografie transfontanelară. Doar 2 copii (6,4%) au
prezentat leziuni traumatice cerebrale, 9 copii (3,9%) au efectuat CT după evaluare
neurochirurgicală în afara Spitalului de Copii ”Sf. Maria”.
Concluzii: Algoritmul folosit în U.P.U. este eficient dar perfectibil. Pentru copii
propunem folosirea ghidului PECARN (Pediatric Head Injury/Trauma Algorithm) care
permite identificarea pacienților care pot fi eliberați în siguranță la domiciliu fără a
efectua CT.
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ABUZUL ŞI NEGLIJAREA COPILULUI
Lăcrămioara Fodor, Simona Baciu
Cuvinte cheie: abuzul sexual, fizic, emoţional la copil

Introducere: Maltratare copilului este din păcate un eveniment obişnuit, în
departamentul de urgenţă şi se estimează între 2% şi 10% victime ale abuzului sau
neglijenţei.
Caz clinic: Prezentăm cazul unui copil în vârstă de 6 ani, de sex masculin adus de
bunic (parinţii fiind plecaţi în străinătate la muncă), acuzând că în urmă cu 4 zile a
fost agresat sexual de un băiat în vârstă de 16 ani în timp ce erau la câmp. Copilul
prezintă tulburări de vorbire şi posibil retard minor.
Rezultate: La examenul chirurgical fără mărci traumatice la nivelul organelor
genitale externe sau orificiul anal.
Concluzie: Dacă istoricul implică îngrijorări comportamentale sau emoţionale
semnificative o redirecţionare către profesionişti din domeniul sănătăţii medicale
poate fi indicat fie în regim de urgenţă fie în funcţie de starea curentă a copilului.
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MANAGEMENTUL DURERII LA COPIL ÎN URGENȚELE PEDIATRICE
Otilia Frăsinariu1,2, Aniela Rugină1,2, Izabela Loghin1,3, N. Nistor1,2,
Violeta Ștreangă1,2
1
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași
2
Clinica I Pediatrie, Spitalul de Copii ”Sf. Maria” Iași
3
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași
Durerea este un simptom frecvent de prezentare a copiilor în departamentele de
urgență datorate unor boli episodice, leziuni acute și exacerbări ale tulburărilor
cronice. Administrarea exactă a analgeziei are repercursiuni de lungă durată asupra
copiilor raportat la experiența unei îngrijiri medicale și afectează reacția viitoare a
părinților și copiilor în departamentele de urgențe. Durerea trebuie recunoscută și
evaluată după o scală dureroasă adecvată dezvoltării copilului, aplicată repetitiv
pentru a aprecia eficiența terapiei antialgice.
Metodele de tratament ar trebuie să includă atât administrarea de antialgice, cât și
strategii non-farmacologice, cum ar fi distragerea atenției, imobilizarea. Terapia
medicamentoasă ușoară și moderată constă în administrarea de ibuprofen și
paracetamol. Opioidele orale sau intravenoase pot fi necesare în cazul durerilor
severe sau a durerilor ce nu au cedat la medicația de primă linie. Fentanylul
intranazal este medicația de noua generație folosită în unitățile de urgență, ce
permite un debut mai rapid al ameliorării durerii și poate fi administrat la sosire, și
continuat ulterior în terapie intravenoasă. Terapia specific trebuie să includă și
profilaxia durerii asociată manevrelor invazive. Ne propunem să discutăm
managementul farmacologic al durerii și anxietății acute, examinând căile de
administrare invazive și neinvazive, farmacologia și efectele adverse.
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URGENȚA PEDIATRICĂ: SE RESPECTĂ ACELEAȘI PRINCIPII
ETICE?
Cristina Gavrilovici
U.M.F. ”Grigore T. Popa”
Etica medicală se sprijină pe patru piloni ai moralității medicale: respectul
autonomiei pacientului, datoria de a face bine, a nu face rău, respectul dreptății și
echității. Acestea formează un cadru etic (numit și principialism) de analiză a
deciziilor medicale, la care se adaugă și alte teorii etice de bază (ex: deontologie,
utilitarism) menite să faciliteze sau să argumenteze luarea unei decizii. Aceste repere
etice sunt greu de ierarhizat în două circumstanțe: în pediatrie (când luarea deciziilor
implică cel puțin triada medic – pacient minor – părinte) și în urgență (când salvarea
vieții este dominantă iar timpul nu permite evaluări etice profunde). Lucrarea de față
va aborda principiile etice din prisma medicului urgentist punând în balanță valorile
medicului deopotrivă cu ale pacientului şi familiei spre a ajunge la cea mai bună
decizie medicală. Se va insista asupra consimțământului informat în pediatrie, un
concept care, și acesta, capătă valențe noi atunci când este realizat sub presiunea
unei boli/unor manifestări ce pot altera cursul normal al vieții.
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HEMORAGIA DIGESTIVĂ SUPERIOARĂ LA COPIL - CAZ CLINIC
Ramona Graur
U.P.U. Spitalul ”Sf. Maria” Iaşi
Cuvinte cheie: hemoragia digestivă superioară

Hemoragia digestivă superioară rămâne una dintre cele mai mari şi mai importante
urgente gastrointestinale pediatrice, atât din punct de vedere diagnostic cât şi
terapeutic. Hemoragiile gastrointestinale severe sunt rare în sfera pediatrică, şi prin
urmare încă nu sunt bine documentate. Aproximativ 6%-20% din populaţia
pediatrică generală prezintă un episod de sângerare gastrointestinală superioară, iar
incidenţa celor inferioare încă nu a fost bine stabilită. Hemoragia digestivă la copil
poate evolua de la forma ocultă până la manifestări majore cu risc vital. Endoscopia
digestivă în urgenţă are rol diagnostic şi terapeutic de primă linie.
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MIGRENA – ASPECTE PARTICULARE LA COPIL
Ioana Grigore, Georgeta Diaconu, Alexandra Mania
Secția de Neurologie Pediatrică, Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sfânta Maria”, Iași
Cuvinte cheie: migrenă, diagnostic, tratament, copil

Migrena reprezintă la copil un motiv frecvent de consultaţie neurologică şi
constituie cauza majoră a cefaleelor recurente la vârsta pediatrică. Migrena este o
condiție neurologică cronică caracterizată prin episoade cefalalgice recurente și
simptome asociate cu o durată variabilă cuprinsă între 4-72 ore. Particularitățile
migrenei la copil sunt reprezentate de caracteristicele cefaleei, durata episodului și
asocierea unor fenomene particulare. Cefaleea are de multe ori intensitate
moderată, la copilul mic fiind localizată frecvent bilateral și rar are caracter pulsatil
care poate fi întâlnit frecvent la adolescenți. Semnele vegetative asociate sunt în
general reprezentate de grețuri, vărsături, foto/fonofobie și au intensitate mare,
uneori afectând copilul mai mult decât durerea. Dorința de a dormi este un fenomen
caracteristic migrenei pediatrice, fiind un criteriu de diferențiere față de alte tipuri
de cefalee la copil. Diagnosticul se bazează în principal pe semnele clinice.
Explorarea neuroimagistică este utilă pentru evidențierea posibilelor modificări
cerebrale care se asociază cu migrena, dar și pentru excluderea unor cauze
neurologice severe. Tratamentul cuprinde măsuri non-farmacologice și
farmacologice. Tratamentul farmacologic este reprezentat de tratamentul atacului
acut și de cel profilactic atunci când atacurile sunt frecvente și/sau grave.
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RESUSCITAREA CARDIORESPIRATORIE INTRASPITALICEASCĂ
Maria Crina Grigoriu, Magda Lenuţa Mardare
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Sfânta Maria” Iaşi, U.P.U., România
Cuvinte cheie: resuscitare cardiorespiratorie, intraspitalicească, echipă, “lanțul supraviețuirii”

Ghidul de Resuscitare Cardiorespiratorie elaborat de Consiliul European de
Resuscitare în 2015, cu aplicabilitate până în 2020 include recomandări privind
resuscitarea cardiorespiratorie intraspitalicească. Fiecare spital, în funcție de specific
elaborează propria procedură operațională, de intervenție în cazul unui pacient
critic, cu scopul prevenirii instalării stopului cardiorespirator și de intervenție în
momentul instalării acestuia. Calitatea compresiunilor toracice, cu întrerupere
minimă pe toată durata resuscitării cardiorespiratorii este esențială. Implementarea
procedurii de management în stopul cardiorespirator intraspitalicesc reprezintă
standard de acreditarea a spitalelor, cu scopul promovării și îmbunătățirii îngrijirilor.
Abilitățile practice, comunicarea între membrii echipei, medicația și echipamentele
medicale fac parte din “lanțul supraviețuirii”. Ne-am propus să prezentăm procedura
de intervenție în cazul stopului cardiorespirator intraspitalicesc, la pacientul internat
și neinternat. Procedura este cunoscută și aplicată într-un spital clinic de urgență
pentru copii, cu statut de spital regional, cu o medie de admisie a pacienților de
vârstă pediatrică de aproximativ 40.000 cazuri/an în Unitatea de Primire Urgențe, din
care ~ 50% beneficiază de internare de tip continuu. Resuscitarea cardiorespiratorie
intraspitalicească este un subiect de actualitate care necesită abordare
metodologică, conform standardelor în vigoare.

43 |

Volum de rezumate

PUNCȚIA LOMBARĂ - O TRECERE ÎN REVISTĂ A IMPORTANȚEI
DIAGNOSTICE ÎN EVALUAREA COPILULUI FEBRIL
Alexandra Guță
Secția V, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului ”Alessandrescu-Rusescu”,
București, România
Cuvinte cheie: meningită, puncție lombară, diagnostic

Introducere: Infecțiile acute ale sistemului nervos central reprezintă o urgență
medicală, prodromul fiind nespecific, semnele clinice căpătând importanță doar
dacă se asociază cu unul sau mai multe semne de iritație meningeană. Pentru
diagnostic este necesară efectuarea puncției lombare.
Material și metodă: Au fost studiate 30 de studii publicate între anii 1973-2018.
Rezultate: Diagnosticul de meningită este dificil prin prisma similitudinii cu alte boli.
În România există indicații de efectuare a puncției lombare în 3 protocoale separate.
Puncția lombară trebuie evitată la pacienții care prezintă semne de hipertensiune
intracraniană, la care se recomandă efectuarea unei tomografii computerizate. În
cazul infecției sistemului nervos central creșterea presiunii intracraniene este o
regulă, cea mai mare presiune a lichidului cefalo-rahidian (LCR) fiind în ziua
spitalizării. Identificarea agentului patogen este importantă, diagnosticul diferențial
între meningita bacteriană și cea aseptică este efectuat pe baza analizei LCR. Atât
concentrația proteinei C reactive cât și nivelul prolactinei sunt crescute în meningita
bacteriană însă procalcitonina este mult mai sensibilă și mai specifică. Antibioterapia
intravenoasă determină negativarea culturilor în funcție de agentul patogen însă
biochimia și citologia LCR își păstrează ”caracterul bacterian”. Meningita trebuie
inclusă în diagnosticul diferențial al oricărui copil febril, inclusiv la copiii cu imunizări
complete. În cazul nou-născuţilor cu febră fără focar, valoarea predictivă negativă
pentru meningită a unui sumar de urină anormal este de 98,2%.
Concluzii: Scopul acestui review a fost de a prezenta multiplele fațete ale
diagnosticului de meningită, de la decizia de efectuare a puncției lombare la modul
de integrare a rezultatului în funcție de situații specifice întâlnite în practica zilnică.
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MANAGEMENTUL URGENŢEI HIPERTENSIVE - PREZENTARE DE CAZ
Ana Maria Halip, Daniela Dobândă, Georgeta Mihai
Clinica IV Secţia Nefrologie, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Sf. Maria” Iaşi
Cuvinte cheie: urgenţă hipertensivă, management, importanţa anamnezei, intervenţii

Introducere: Hipertensiunea arterială este definită ca acea valoare medie a presiunii
arteriale sistolice şi/sau diastolice ce este egală sau depăşeşte percentila 95 pentru
sex, vârstă şi talie după cel puţin trei determinări obţinute în momente diferite.
Scopul: Elaborarea planului de îngrijiri ce se impune în caz de urgenţă hipertensivă,
care necesită intervenţii rapide şi prompte, pentru evitarea complicaţiilor ce pot
surveni, care de obicei prin gradul lor de severitate pot lăsa sechele importante.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui copil de 6 ani, care se adresează serviciului
nostru pentru o afecţiune intercurentă. La internare nu a prezentat nici un semn
particular ce ar fi condus la apariţia ulterioară a HTA însoţită de encefalopatie
hipertensivă şi sindrom convulsiv, urgenţe care trebuie abordate cu promptitudine
de întreaga echipă medicală. Evaluarea precisă şi rapidă în detectarea instabilităţii
hemodinamice, asociată cu stabilizarea funcţiilor vitale şi iniţierea conduitei
terapeutice specifice au condus la un rezultat pozitiv, obţinându-se astfel
recuperarea completă a copilului.
Concluzii: O bună abordare a pacientului în momentul confruntării cu situaţiile de
urgenţă, în cazul de faţă urgenţa hipertensivă, poate contribui decisiv la
prognosticul bolii şi de asemeni la minimalizarea sechelelor ce pot apărea datorită
complicaţiilor asociate HTA.
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DROGURI RECREATIVE REPETITIVE – URGENȚĂ TOXICOLOGICĂ
ȘI NEUROCHIRURGICALĂ - PREZENTARE DE CAZ.
Gianina Hamza-Lalău, D. Hamza, Solange Tamara Roșu
Cuvinte cheie: etnobotanice, copil, urgență

Introducere: Etnobotanicele reprezintă un amestec de plante uscate, măcinate
“îmbunătățite” cu substanţe chimice psihoactive (amfetamine, methamfetamine,
pseudoefedrină, mefedronă, cocaină, heroină, canabinoizi sintetici).
Material și metodă: Prezentăm un pacient de sex masculin, în vârstă de 11 ani, din
mediul urban, consumator cronic de etnobotanice.
Rezultate: Pacientul este admis în urgență cu tulburări de echilibru, somnolență
alternând cu perioade de agitație psihomotorie, fotofobie, escoriații regiune
mentonieră. La domiciliu copilul și-a pierdut starea de conștiență și a suferit un
traumatism caraniocerebral prin cădere de la același nivel. Tatăl copilului a declarat
că fiul său este fumător (țigări obișnuite și etnobotanice), alocația de elev fiind sursa
achiziției on-line pentru etnobotanice. Consultul neurochirurgical stabilește
diagnosticul de TCC în condiții neprecizate, cu pierderea stării de conștiență. CT
craniocerebral și Rx cervicală confirmă absența leziunilor traumatice. S-a inițiat
terapie suportivă cu evoluție favorabilă. Particularitatea cazului: copil de vârsta mică,
consumator cronic de etnobotanice, care prezintă un traumatism cranio-cerebral
intracritic.
Concluzii: Etnobotanicele au generat dependență de la vârstă mică. Copilul necesită
consult psihiatric pentru drogodependență, iar familia pentru neglijență în îngrijirea
copilului, are nevoie de suport social și psihologic.

46 |

Volum de rezumate

TAHICARDIE PAROXISTICĂ SUPRAVENTRICULARĂ (CRIZĂ).
PREZENTARE DE CAZ
Gianina-Georgiana Hamza-Lalău, D. Hamza, Alina-Costina Luca
Cuvinte cheie: tahicardie, copil, urgență

Introducere: Tahicardia paroxistică supraventriculară este cea mai frecventă
tulburare de ritm la copil (1,2%), ce se caracterizează prin alură atrială rapidă şi fixă,
cu debut şi sfârşit brusc și o frecvență medie de 230 bătăi/min.
Material și metodă: Pacient de sex feminin, în vârstă de 11 ani, se prezintă în U.P.U.
”Sf. Maria”, prin transfer de la U.P.U. Humor, pentru dureri precordiale și palpitații cu
debut brusc, fără efort fizic sau psihic anterior. În U.P.U. Humor prezenta AV= 200
bătăi/min. Până ce a ajuns în U.P.U. ”Sf. Maria” i s-a administrat Amiodarona, fără
răspuns și ulterior Betaloc ½ fiola în 2 prize. Clinic prezenta stare generală influențată
(U.P.U.), țesut conjunctiv-adipos: bine reprezentat, aparat cardio-vascular in limite
normale. Consultul de chirurgie vasculară (I.B.C.V.-Iaşi) denotă Tahicardie paroxistică
reintrare atrio-ventriculară joncționată cu recomandarea aplicării de Manevre vagale
în criză și este pe lista de așteptare pentru ABLAȚIE IBCV. Particularitatea cazului este
reprezentată de vârsta mică și apariția tahicardiei fără efort fizic sau psihic.
Concluzii: Am prezentat cazul unei fetițe, în vârstă de 11 ani, care se prezintă în
urgență pentru dureri precordiale şi palpitații, apărute brusc, fără efort fizic sau
psihic, având o frecvență cardiacă de 200 bătăi/minut.
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TRATAMENTUL ÎN URGENȚĂ A TAHICARDIEI PAROXISTICE
SUPRAVENTRICULARE LA NOU NĂSCUT: PREZENTAREA A DOUĂ
CAZURI CLINICE
Oana Emma Horhotă2, Irina Mihaela Ciomaga1,2, Ana Maria Ragoșcă2,
Alina Costina Luca1,2
1
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași
2
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sfânta Maria” Iași
Cuvinte cheie: tahicardie paroxistică supraventriculară, nou născuți, urgență, cardioversie
electrică

Tahicardia paroxistică supraventriculară este cea mai comună aritmie la copii.
Aceasta are două perioade maxime de distribuție, prima fiind până într-un an iar cea
de-a doua între 8 și 12 ani. TPSV este dificil de diagnosticat la nou născut din cauza
simptomatologiei nespecifice. Dacă tahicardia paroxistică supraventriculară este
descoperită în timp util majoritatea pacienților vor avea o viață normală ulterior, dar
dacă nu este tratată poate progresa spre insuficiență cardiacă și șoc cardiogenic.
Vă prezentăm tratamentul în urgență a tahicardiei paroxistice supravntriculare la doi
nou născuți. Aceasta nu s-a remis la niciunul dintre pacienți cu ajutorul manevrelor
vagale, astfel încât a fost necesară metoda de cardioversie chimică reprezentată de
adenozină, amiodaronă, betablocante iar la unul dintre nou născuți chiar
cardioversia electrică.
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PERSPECTIVA SUPORTULUI SOCIAL ÎNTR-UN CAZ CU SINDROM
WILLIAMS
Ana-Maria Raluca Păuna, Ilona Alina Ilie, Mihaela Ionela Sîrbu, Alina Costina Luca
Secţia cardiologie pediatrică, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa”
Spitalul de Copii ”Sf. Maria”, Iaşi, România
Cuvinte cheie: Sindrom Williams, cardiomiopatie hipertrofică septală, retard mintal

Introducere: Integrarea copiilor cu dizabilități în educația din România reprezintă
una dintre problemele majore cu care se confruntă societatea noastră. Nu de puține
ori această categorie vulnerabilă este supusă discriminării pe motive ce țin de
limitarea unor capacități funcționale ale acestora fiind subestimați cu privire la
performanțele pe care aceștia ar putea să le atingă.
Prezentarea cazului: Vom prezenta un pacient în vârstă de 12 ani, admis la Spitalul
”Sf. Maria” pentru un control periodic, prezentând următoarele: murmur sistolic III/6,
BP 125/70 mm/Hg, HR 80 b/min şi semnul Chewostek pozitiv. Anterior diagnosticat
la vârsta de 3 luni, cu sindromul Williams bazat pe aspectul fizic, faţă dismorfică,
sindactilie, obraji plini, nas scurt, buze pline, barbă mică, urechi jos implantate și
hiperacuzie. Cariotipul, ecocardiografia și consultul psihologic sunt necesare pentru
o bună monitorizare a pacientului.
Discutii: Analiza cariotipului a fost efectuată la vârsta de 11 ani, utilizând metode de
banding standard trypsină-Wright (GTW). Ecocardiografia evidenţiază
cardiomiopatie hipertrofică septală, stenoză aortică operată cu gradienți de
regurgitare minimă și coarctație aortică mare. Consultarea psihologică relevă o
întârziere mentală severă. Leziunile cardiace sunt frecvent observate în sindromul
Williams. Incluziunea acestor copii cu dizabilități ar trebui să constituie o prioritate
pentru societatea, urmărindu-se să se asigure o diagnosticare cât mai timpurie a
acestora pentru o integrare imediată. Considerăm că societatea este de fapt cea care
contribuie la agravarea acestor dizabilităţi pentru aceste persoane cu diverse.
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ASISTENTUL MEDICAL – VERIGĂ IMPORTANTĂ ÎN ECHIPA U.P.U.
T. Ilucă, A. Bărbosu
U.P.U., Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Sfânta Maria” Iași, România
Cuvinte cheie: asistentul medical verigă importantă

Introducere: Dragostea față de profesie, empatia, umanitatea, profesionalismul,
integritatea fizică și psihică sunt câteva dintre caracteristicile asistentului medical
din întregul sistem sanitar și mai ales în echipa U.P.U, unde se adaugă conceptul
ACUM...
Material şi metode: Enciclopedia activității asistentului medical particularizată prin
nursingul pacientului comatos de etiologie neprecizată. Conduita terapeutică a
pacientului pediatric comatos necesită resurse materiale și numeroase aptitudini
profesionale având ca scop prognosticul favorabil al actului medical.
Rezultate: Valențele profesionale ale asistentului medical U.P.U., implică rezistență,
dragoste, dedicare specială profesiei, într-un cuvânt competență profesională.
Coma reprezintă patologia multidisciplinară care implică intervenţia rapidă a întregii
echipe medicale.
Concluzii: Asistentul medical primul colaborator al medicului în relația cu pacientul,
un om în slujba altor oameni, un prim diagnostic în echipa pluridisciplinară, deci
persoana indispensabilă în echipa U.P.U.
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MANIFESTĂRI ATIPICE ÎN INTOXICAȚIA CU ORGANOFOSFORATE
Ionescu Cătălina Maria1, Theodora Daniela Ionescu2, Irina Ciomaga1
1
Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
2
U.M.F. Iași
Cuvinte cheie: hemoragie digestivă, intoxicație, organofosforat

Toxidromul tipic în intoxicația cu organofosforate este reprezentat de SLUDGE
Syndrome. Prezentările atipice pot să apară, fiind atribuite adesea unei alte patologii,
în special în absența unei anamneze certe și impun diagnostic diferențial. Cazul
prezentat este al unui băiat de 17 ani care s-a prezentat pentru vărsături bilioase și
hematemeză. Anamneza indică consumul de alcool, cu negarea altei ingestii, dar cu
o colaborare limitată. Evaluarea clinică, hemodinamică și biologică indică un pacient
relativ stabil, cu ușoare modificări ale ionogramei, iar alcoolemia ușor crescută.
Imagistica nu aduce date suplimentare. Evolutiv se înregistrează persistența
hematemezei, transpirații profuze reci la nivelul extremității cefalice, degradarea
progresivă a stării generale cu hipotensiune și bradicardizare. În baza datelor de la
acel moment, se consideră un caz de hemoragie digestivă superioară de cauză
neprecizată şi este internat în Terapie acută. La aproximativ 6 ore de la prezentare
apar fasciculații musculare, mioză, tulburări de echilibru static și dinamic, ridicânduse suspiciunea unei intoxicații cu organofosforate, confirmată ulterior. Se inițiază
tratamentul specific cu antidot, atropinizarea obținându-se după 6 ore. Cu toate
acestea, după o inițială ameliorare clinică, starea pacientului se degradează cu
aspect de edem pulmonar acut, impunându-se protejarea căilor respiratorii.
Normalizarea biologică și clinică s-a înregistrat în 12 zile, durata de spitalizare fiind
de 19 zile. Particularitatea cazului derivă din modul de debut, în literatură existând
puține cazuri publicate, recăderea după obținerea atropinizării cu necesitatea de
ventilație mecanică, precum și perioada necesară normalizării colinesterazei serice.
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PROTOCOL DE TRANSFER INTERCLINIC AL PACIENTULUI CRITIC UP DATE
Cătălina Maria Ionescu, Mihaela Fermeşanu
Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii ”Sf. Maria”, U.P.U. Iaşi
Cuvinte cheie: protocol, interspitalicesc, pacient critic

Asistenţa medicală de urgenţă se adresează în primul rând, pacientului cu funcţii
vitale instabile sau celui cu afecţiuni care pot evolua nefavorabil, cu complicaţii
ireversibile şi care implică îngrijiri speciale. Pentru o cât mai bună funcţionare,
Ministerul Sănătăţii a aprobat în septembrie 2006 Ordinul 1091 privind Protocolul
de transfer interspitalicesc al pacientului critic. Plecând de la definiţia pacientului
critic, prezentarea este completată cu documentaţia necesară transferului,
organizarea acestui proces, personalul implicat în acest mecanism. Transferul
pacientului critic reprezintă o intervenţie de urgenţă şi în consecinţă, trebuie să se
supună unor reglementări care să fie cunoscute de toţi cei implicaţi în acest proces.
Prezentarea de faţă doreşte readucerea în atenţia medicilor a acestui protocol,
pentru a nu exista disfuncţionalităţi şi pentru o colaborare cât mai bună şi eficientă
în folosul pacientului.
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UTILIZAREA OFF-LABEL A MEDICAȚIEI ÎN URGENȚELE
PEDIATRICE
Cătălina Maria Ionescu1, Theodora Daniela Ionescu2
1
Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
2
U.M.F. Iași
Cuvinte cheie: off-label, urgențe, pediatrie

Limitarea trialurile clinice la copil au consecință o documentare insuficientă a
dozelor, eficacității și siguranței medicației. De aceea, utilizarea off-label la copil este
extrem de extinsă, studiile efectuate indicând procente crescute până la 75%-80%.
Off-label este definit ca ”ce nu este inclus în recomandări” sau utilizarea unei
medicații în maniere diferite (indicație pentru vârstă, dozaj, frecvență, ruta de
administrare) de cele indicate de producător. În urgențele pediatrice, utilizarea offlabel acoperă toate categoriile de medicamente. Raportările privind aceste utilizări,
precum și reacțiile adverse sunt limitate. Costurile crescute și reglementările impuse
producătorilor, limitează studiile diverselor medicamente la copil și de aceea, este
importantă raportarea experienței fiecărui practician. Reglementările din S.U.A. și
cele din Europa, având ca suport studii extinse, au concluzionat că indicațiile offlabel să fie legiferate, obligând producătorul să aprofundeze studiile specifice vârstei
pediatrice. Indicațiile finale se referă la utilizarea off-label în situațiile în care nu există
tratament disponibil, în condiții amenințătoare de viață și nu în ultimul rând, lasă la
latitudinea medicului practician cu bază literatura de specialitate, protocoale sau
ghiduri. În paralel, trebuie apreciată eficacitatea și siguranța utilizării, pentru un
echilibru risc/beneficiu. Trecerea în revistă a ceea ce înseamnă off-label, întrebări și
răspunsuri legate de etica acestei practici, legislația existentă, ca și o prezentare
succintă a celei mai frecvente medicații off-label în urgențele pediatrice se dorește a
fi un punct de plecare pentru o practică medicală corectă, scopul final fiind alinierea
practicii pediatrice în ceea ce numim off-label la standardele internaționale.
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CE ESTE NOU ÎN TRAUMATOLOGIA PEDIATRICĂ 2018
G. Ionescu
Chirurgie Pediatrică Iaşi România
Pretoria RSA, Al-Ain EAU
Introducere: Autorul sintetizează principalele aspecte ale traumei pediatrice aşa
cum au evoluat în perioada 1970 - 2017, cu specific pentru trei continente
(Experienţa personală).
Principalele probleme discutate sunt:
1. Cauzele traumei la copil diferă de ale adultului.
2. Trauma pediatrică în lumea actuală este în veşnică schimbare. Cauzele
traumatismelor la copii diferă cu vârsta, globalizare şi gradul de civilizaţie.
3. Evaluarea iniţială şi resuscitarea imediată (expunere şi comentarii :1st golden rule).
4. Obiectivul esenţial este tratamentul şocului. Rolul scorului de severitate a traumei.
5. Accesul vascular în urgenţele traumatice la copil.
6. Tratamentul fazei acute: în majoritatea cazurilor este conservator; rolul crucial al
echipei multidisciplinare.
7. Comentariu: rolul CT scan şi radiologia intervenţională în tratamentul iniţial.
8. Profilul complex şi insulator al “copilului abuzat” în 2018 (Battered child
syndrome).
9. Este posibilă prevenţia traumei pediatrice incluzând child abuse?
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DIAGNOSTICUL ȘI TRATAMENTUL TAHICARDIEI VENTRICULARE
LA COPIL
C. Iordache1, Alina Costina Luca1,2
1
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sfânta Maria” Iași
2
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
Cuvinte cheie: tahicardie ventriculară, copil, aritmie

Tahicardia ventriculară este extrem de rară la vârsta pediatrică. Caracteristicile clinice
și prognosticul tahicardiei ventriculare diferă în funcție de tipul acesteia, afecțiunile
subiacente și vârsta de debut. Simptomatologia clinică este dominată de alterarea
stării generale, sincopă, instabilitate hemodinamică sau semne de insuficiență
cardiacă. Deoarece evoluția tahicardiei ventriculare poate fi spre fibrilație
ventriculară, necesită recunoaștere imediată și intervenție terapeutică promptă, încă
din Unitatea de Primire Urgențe.
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DIFICULTĂȚI DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ÎN SINCOPĂ LA
COPIL ȘI ADOLESCENT
C. Iordache1, Alina Costina Luca1,2
1
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sfânta Maria” Iași
2
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
Cuvinte cheie: sincopă, copil, cardiac

Sincopa este reprezentată de pierderea bruscă a stării de cunoștință și a tonusului
postural, urmată de recuperare spontană. Deși rar întâlnită la vârsta pediatrică, este
un factor de adresare în Unitatea de Primire Urgențe. Frecvent este un episod izolat
cu prognostic bun, dar există situații în care poate fi o manifestare a unei afecțiuni
subiacente grave. Din acest motiv, o anamneză amănunțită, un examen clinic
complet, cu o atenție deosebită asupra examenului neurologic și cardiovascular sunt
necesare încă de la primul episod și pot indica etiologia sincopei. Diagnosticul
diferențial include în special sincopa neurocardiogenă, sincopa cardiacă, crizele
epileptice. Sincopele cardiace sunt asociate cu un prognostic nefavorabil și cu un
risc crescut de moarte subită.
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ROLUL ASISTENTULUI SOCIAL CLINICIAN. LIMITE ȘI CADRE DE
INTERVENȚIE
Gabriela Irimescu
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Departamentul de Sociologie și Asistență Socială
Cuvinte cheie: asistența socială clinică, competențe, limite, nevoi, colaborare interdisciplinară

În lucrările de specialitate asistenţa socială clinică este definită în termeni de
tratament şi de prevenire a disfuncţiilor psihosociale, a dizabilităților şi a tulburărilor
mentale, ale persoanelor, familiilor și grupurilor mici. (NASW, 1999) Termenul de
asistenţă socială clinică (clinical social work) aduce în prim plan, la o primă
documentare, termenii precum: sănătate mentală, tulburări psihice şi emoţionale,
servicii terapeutice, dizabilităţi, asistenţă pentru bolnavi, formare clinică,
supervizare, instrumente de evaluare, intervenţie, cod deontologic, resurse.
Specialiștii, asistenţi sociali clinicieni, răspund nevoilor persoanelor, deservite de o
mare varietate de servicii sociale și medicale, publice sau private, precum: spitale,
centre de îngrijire paliative, adăposturi, centre de recuperare a persoanelor
dependente, centre pentru vârstnici, centre de sănătate mentală şi de reabilitare
psihosocială. Care sunt obiectivele asistenței sociale clinice? Modul în care asistenții
sociali clinicieni colaborează în echipa interdisciplinară? Care le sunt competențele?
Ce nevoi are un asistent social clinician? Ce schimbări trebuie realizate pentru a
crește domeniul sunt câteva din întrebările la care voi oferi răspuns în lucrarea de
față.
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SINDROMUL SILVERMAN - REALITATE ŞI URGENŢĂ PEDIATRICĂ
Carmen Isac, Maria Vasiliu
U.P.U., Spitalul ”Sf. Maria” Iaşi
Cuvinte cheie: copil, bătut, leziuni

Sindromul copilului bătut se referă la lezunile şi rănile suferite de un copil în urma
unui abuz fizic, leziunile traumatice existente având diferite vechimi.
Material şi metodă: Studiu de caz. Semnele clasice ale copilului cu Sindrom
Silverman sunt: copil de vârstă mică (de obicei sub 5 ani), care prezintă fracturi,
hematoame epi- sau subdurale, hemoragii oculare, multiple echimoze, excoriaţii şi
plăgi. Copilul are un aspect ce denotă o îngrijire precară, hipotrofie ponderală şi un
decalaj important între vârsta biologică şi cea psihică.
Concluzii: Examinarea clinică a copilului bătut permite observarea prezenţei
leziunilor traumatice de diferite vechimi, acest element fiind esenţial în etichetarea
Sindromului Silverman.

58 |

Volum de rezumate

ROLUL PARTENERIATULUI INTERSECTORIAL ÎN ASIGURAREA
DREPTURILOR COPILULUI AFLAT ÎN DIFICULTATE
Niculina Karacsony
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Drepturilor Copilului Iași
Cuvinte cheie: intervenţie, actori sociali, colaborare, nevoile copiilor, drepturile copiilor

Cele mai multe situaţii de dificultate în care se regăsesc copiii la un moment dat, sunt
generate de o anumită formă de neglijare a nevoilor acestora în familie, în
comunitate sau în colectivitatea pe care o frecventează. Lipsa intervenţiei timpurii,
poate genera situaţii critice care impun separarea copiilor de familiile lor şi implicit,
preluarea temporară a responsabilităţilor părinteşti de către cei în grija cărora ajung.
Cunoaşterea mecanismelor ce trebuie declanşate, promtitudinea intervenţiei,
claritatea rolului pe care îl are fiecare actor social implicat, gradul de implicare,
modul în care se acţionează, atitudinea manifestată şi atenţia acordată opiniei,
nevoilor şi intimităţii copilului sunt elementele care pot da “reţeta” adecvată a unui
“tratament” securizant, coerent, eficient şi eficace. În această lucrare evidenţiem
rolul esenţial al colaborării strânse, deschise, între sectoarele responsabile de
educaţia, sănătatea şi funcţionarea socială a individului, care poate creea premisele
respectării/asigurării în condiţii optime a tuturor drepturilor copiilor.
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PARTICULARITĂȚI MEDICO-LEGALE ÎN PATOLOGIA
TRAUMATICĂ A COPILULUI
A. Knieling1,2, Gina Toma2, Diana Bulgaru Iliescu1,2
1
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași
2
Institutul de Medicină Legală Iași
Cuvinte cheie: leziuni traumatice, pediatrie, particularități medico-legale

Particularitățile morfologice și de dezvoltare ale copilului impun o colaborare între
specialistul pediatru și cel medico-legal în aprecierea gravității leziunilor traumatice,
a tratamentului acestora și a prognosticului evolutiv.
Cooperarea dintre specialistul pediatru și cel medico-legal sunt esențiale în cazul
abuzurilor asupra copilului și siguranței acestora (în cazurile de arsuri, fracturi,
traumatisme craniene), agresiunilor sexuale (examinare medico-legală, interviu
medico-legal), de neglijență asupra copiilor (cu incapacitatea de dezvoltare normală
a copilului), decesele în rândul copiilor și aprecierea standardelor medicale de
îngrijiri (malpraxisul medical). Ca expert în cazurile de abuz asupra copilului,
specialistul pediatru examinează și evaluează copilul, examineză în echipa
multidisciplinară pentru a determina dacă leziunile traumatice prezentate sunt ca
urmare a neglijenței, violenței sau agresiunilor sexuale. Împreună cu specialiștii
medico-legali cooperează cu autoritățile judiciare (poliția, parchete), cu autoritățile
sociale (Protecția Copilului) precum și cu justiția pentru a identifica, evalua și trata
victimele abuzului și neglijenței asupra copilului.
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ABORDAREA ÎN URGENŢĂ A SINDROMULUI FEBRIL ERUPTIV
Isabela Ioana Loghin1,2, Otilia Frăsinariu1,3, F. Roșu1,2, V. Dorobăţ4, Carmen
Mihaela Dorobăţ2
1
Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iaşi, România
2
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase ”Sfânta Parascheva” Iaşi, România
3
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi, România
4
Spitalul Universitar de Urgență, Bucureşti, România
Cuvinte cheie: erupție febrilă, urgență pediatrică, boală meningococică, rujeolă

Sindromul febril eruptiv reprezintă o expresie clinică comună la pacienții pediatrici,
cu adresabilitate în departamentul de primire urgență. Scopul lucrării de faţă constă
în evidenţierea profilului pacienţilor pediatrici cu diferite boli eruptive febrile
adresaţi clinicii de boli infecţioase. Am efectuat un studiu retrospectiv în perioada 01
ianuarie 2017 – 01 iunie 2018, incluzând 628 pacienți pediatrici cu sindrom eruptiv
febril, spitalizaţi în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sfânta Parascheva”, Iași, ce au
necesitat evaluare şi monitorizare în departamentul de terapie intensivă. S-au
înregistrat 376 cazuri de rujeolă, 49 cazuri de varicelă, 2 cazuri rubeolă, 197 pacienţi
cu exantem viral şi 4 cazuri de meningococcemie. Profilul pacientului pediatric s-a
conturat astfel: sex masculin, categoria de vârstă cea mai afectată: între 0-1 an, cu
provenienţă preponderent din mediul rural. Cazurile grave de meningococcemie,
cele de varicelă asociind encefalită variceloasă și rujeolă - formă complicată cu
bronhopneumonie și insuficienţă respiratorie acută, au necesitat monitorizare și
tratament în departamentul de terapie intensivă. Dintre cele 4 cazuri de
meningococcemie - doar un singur pacient a avut prognostic favorabil. Iar dintre
cazurile de rujeolă – formă complicată – 9 cazuri au decedat, fiind sugari cu vârsta
sub 1 an. Având în vedere faptul că, cele mai frecvente cauze de deces la pacienţii
pediatrici cu sindrom febril eruptiv au presupus implicarea meningococului și
respectiv a virusului rujeolic, cu asocierea de complicaţii severe ulterioare, se
impune, aşadar o abordare interdisciplinară, cu o bună colaborare între medicul
pediatru, infecţionist şi urgentist, pentru un management corect al cazurilor.
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MANAGEMENTUL URGENȚELOR HIPERTENSIVE LA COPIL ȘI
ADOLESCENT
Alina Costina Luca1,2, C. Iordache1
1
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sfânta Maria” Iași
2
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
Cuvinte cheie: hipertensiune, copil, urgență

Urgențele hipertensive, deși mai puțin frecvente la copil, sunt potențial
amenințătoare viață. Obiectivul constă în scăderea treptată a tensiunii arteriale până
sub percentila 90 pentru vârstă, sex și înălțime. Astfel, în absența unor simptome
severe, pot fi utilizați agenți orali cum ar fi nifedipină, clonidină, minoxidil,
hidralazină, labetalol, captopril.
Pentru administrarea intravenoasă continuă sunt utilizate antihipertensive cu
acțiune scurtă, cum ar fi nitroprusidul, labetalolul și nicardipina. Un management
eficient al urgenței hipertensive este util pentru a evita complicațiile grave asociate
atât hipertensiunii, cât și tratamentului.
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MENINGOCOCCIDIA - URGENȚA MEDICALĂ MAJORĂ ÎN
PEDIATRIE
Cătălina Luca1,2, Ioana Harja-Alexa1,2, Ștefana Luca1, Ioana Iordan1,
Carmen Manciuc1,2
1
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași
2
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
Cuvinte cheie: meningococcemie, copil, urgență

Meningococcemia reprezintă expresia cea mai dramatică a infecţiei cu
meningocococ la copil, cu evoluţie extrem de severă şi incidenţă crescută a
deceselor, fiind o mare urgență medicală. Prezentăm cazurile de meningococcemie
spitalizate în Clinica de Boli Infecţioase Iași în perioada 2010-2017. Ȋn intervalul
studiat au fost internaţi 133 pacienţi cu infecţie meningococică, 43 cazuri de
meningococcemie și 16 cazuri de purpură fulminans. Din cele 133 cazuri de infecţie
meningococică, 90 (67,66%) au fost meningite meningococice, doar 43 (32,33%)
fiind cu meningococcemie şi 16 cazuri (12 %) cu purpură fulminans. Sindromul
eruptiv a fost reprezentat de exantem purpuro - peteşial necrotic localizat iniţial pe
trunchi şi membre şi având caracter rapid extensiv. Se poate corela momentul
apariţiei erupţiei cu debutul afecţiunii: la toţi pacienţii erupţia apărând în primele 12
ore (constituindu-se în element de prognostic grav). Șocul endotoxic a fost prezent
în toate cazurile, fiind însoţit de coagulare intravasculară diseminată. Criteriile de
gravitate Stiehm-Damrosch-Nichlsson au arătat scor prognostic deosebit de grav în
toate cazurile. Terapia etiologică de elecţie a fost Penicilina G (în zona noastră
meningococul păstrându-şi încă sensibilitatea la Penicilină). Ȋn ciuda terapiei
etiologice şi de susţinere, prognosticul meningococcemiei rămâne foarte sever, cu
o rată crescută a mortalităţii.

63 |

Volum de rezumate

ULCERUL DUODENAL PERFORAT - CAUZĂ RARĂ DE ABDOMEN
ACUT LA COPIL
Livia Lupu1, Simona Gavrilescu1,2, Elena Hanganu1,2, B. Savu1,2
1
Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sfânta Maria” Iași, România
2
Disciplina de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică, Departament Chirurgicale II, Universitatea
de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi, România
Cuvinte cheie: ulcer duodenal copil, ulcer perforat, complicaţii ulcer duodenal

Ulcerele peptice reprezintă discontinuități ale mucoasei gastrice sau duodenale cu
penetrarea muscularei mucoasei și cu expunerea submucoasei. În România,
prevalența generală este estimată la 1,7% în populația pediatrică și la 3,4 din 10000
din internări. O cauză frecventă a ulcerului peptic la vârsta pediatrică este infecția cu
H. pylori, urmată de utilizarea de AINS. În ceea ce privește ulcerele determinate de
ingestia de AINS, incidența perforării este de aproximativ 0,3% pe an, iar incidența
obstrucției este de aproximativ 0,1% pe an. Atunci când este tratată cauza ulcerului
gastroduodenal, prognosticul este excelent. În continuare vom prezenta cazul unei
paciente D.A. în vârstă de 14 ani, fără antecedente personale patologice
semnificative, care s-a adresat Serviciului de Primire Urgențe a Spitalului “Sf. Maria”,
Iași (iulie 2018) pentru un sindrom dureros abdominal care a debutat în urmă cu
aproximativ 2 săptămâni prin dureri abdominale difuze cu maximum de intensitate
în epigastru, pentru care pacienta a urmat la domiciliu tratament cu IPP, dar și AINS
(Ketonal); simptomatologia accentuându-se în ultimele 3 zile prin acutizarea durerii
abdominale și prezența grețurilor și a vărsăturilor.
S-a efectuat ecografie abdominală în urgență, examinarea fiind dificilă, cu
observația: “abdomen de lemn” și aspect infiltrat al grăsimii din FID și radiografie
toraco-abdominală care evidenția un pneumoperitoneu subdiafragmatic cu
grosimea de 27mm - dreapta şi 18mm - stânga. În urma investigații clinic-paraclinice
și imagistice, completate cu o anamneză repetată amănunțită (s-a declarat
consumul de AINS) și EDR (examen digital rectal) s-a stabilit diagnosticul prezumtiv:
Ulcer gastric perforat.
Astfel, sub AG s-a practicat laparotomie mediană supra și subombilicală, liza
aderențelor peritoneale, identificarea unui ulcer duodenal perforat pe fața
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anterioară a D2, rezecția marginilor perforației, sutură în 2 planuri, lavaj peritoneal,
drenaj cu 3 tuburi. Sondaj uretrovezical (Foley 16 Ch).
Evoluția postoperatorie a fost relativ favorabilă sub antibioterapie și îngrijirea zilnică
a pansamentelor; cu suprimarea sondei UV prima zi postoperator și a tuburilor de
dren în a 4-a și respectiv a 6-a zi postoperator. Pe perioada internării pacienta a
beneficiat de consult în clinica de Gastroenterologie a spitalului și luată în evidență.
La o săptămână postoperator s-a efectuat o ecografie abdominală de control cu
evidențierea de lichid liber transsonic în hipogastru cu grosimea de 22mm, cu
parametrii clinico-paraclinici în limite normale. A fost externată ameliorat, cu regim
de protecție gastrică. Pacienta se prezintă cu stare generală bună, ecografie
abdominală fără modificări patologice la o lună postoperator.
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RUJEOLĂ – ANALIZA CAZURILOR INTERNATE ÎN CLINICA DE
BOLI INFECȚIOASE IAȘI ÎN PERIOADA IANUARIE-IUNIE 2018
Carmen Manciuc1,2, Ioana Iordan2, V.E. Roșu3, Alexandra Lăcătușu2,
Alice Cîșlariu2, Cătălina Luca1,2
1
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
2
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași “Sfânta Parascheva” Iași
3
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași
Cuvinte cheie: rujeolă, copil, epidemie

Scopul studiului este de a releva amploarea epidemiei de rujeolă în județul Iași.
Material și metodă: Am analizat retrospectiv foile de observație ale pacienților
spitalizați în Clinica de Boli Infecțioase Iași în perioada ianuarie-iunie 2018.
Rezultate: În perioada menționată au fost internați 369 de pacienți cu diagnosticul
de rujeolă, 89,2% au avut complicații respiratorii (pneumonie interstițială, laringită
acută) remise complet în 36-72 h cu antibioterapie. Un caz a prezentat semne de
meningoencefalită intrainfecțioasă, puncția lombară relevând 15 elemente/mmc cu
98% limfocite. Vârsta cea mai afectată a fost 0-12 luni cu 139 cazuri (38,3%).
Repartiția pe grupe de sex a fost egală. În luna iunie se constată o deplasare a
morbidității spre grupa de vârstă a adultului tânăr, 45 de cazuri (12,36%) având
vârsta peste 25 de ani. Majoritatea pacienților provin din mediul rural 224 cazuri
(57%), la 22% din cazuri s-au înregistrat valori ale TGP crescute de până la 20 de ori,
cea mai mare valoare fiind de 780 UI. S-au înregistrat 5 decese. Terapia a constat în
asocieri de antibiotice, perfuzii de reechilibrare și simptomatice. Durata medie de
spitalizare a fost de 7,17 zile.
Concluzii: Lipsa aderenței la programul național de vaccinare face să existe o
epidemie trenantă de rujeolă.
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PARTICULARITĂŢI ALE INTOXICAŢIEI CU CO LA COPIL
Cristina Mandric, Solange Tamara Roşu, Ingrith Miron
Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii ”Sf. Maria” Iaşi
Cuvinte cheie: monoxid de carbon, copil, intoxicaţie

Intoxicaţia cu monoxid de carbon (CO) reprezintă o problemă de sănătate public, un
procent important din decese raportat la toate tipurile de intoxicaţii fiind atribuit
acesteia. Mortalitatea şi morbiditatea acesteia este cu mult mai mare, însă
nediagnosticată şi neraportată din varii motive. Nediagnosticarea intoxicaţiei cu CO
se datorează de obicei unui spectru larg şi vag al simptomelor, cel mai frecvent
putând fi atribuite unei afecţiuni virale. Simptomele frecvent întâlnite sunt cefaleea
(37%), ameţeală (18%) şi greaţă (17%). Alte simptome în acest caz: oboseala, dispnee,
palpitaţii, dureri toracice, dureri abdominale, confuzie, agitaţie, halucinaţii, convulsii,
comă, deces. Pentru a induce un diagnostic prezumtiv, este de obicei necesară
menţionarea unei posibile expuneri. Evaluarea acestor cazuri şi stabilirea precoce a
diagnosticului în departamentele de urgenţă, cu excepţia celor clare de expunere,
necesită calităţi de diagnostician şi un înalt grad de professionalism. Diagnosticul
clinic poate fi confirmat prin evidenţierea unor valori crescute ale HbCO. Nivelul
HbCO nu reflectă întotdeauna aspectul clinic. Decesul precoce are în mod obişnuit
cauză cardiacă, intoxicaţia severă determinând hipotensiune, aritmii letale.
Expunerea pe termen lung sau o expunere acută severă determină frecvent sechele
neuropsihiatrice, în special la pacienţii de vârstă pediatrică, datorită anumitor
particularităţi metabolice. Implicaţiile pe termen lung a acestor cazuri sunt mari. În
concluzie, intoxicaţia cu CO are o frecvenţă cu mult mai mare decât cea din literatura
de specialitate. În acelaşi timp, are implicaţii multiple severe, inclusiv deces şi în
acelaşi timp o posibilitate mare de ratare a diagnosticului. Sunt necesare eforturi
suplimentare în ce priveşte educaţia medicală şi a întregii societăţi.
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SINDROMUL CONVULSIV LA COPIL - ASPECTE CLINICTERAPEUTICE ÎN DEPARTAMENTUL DE URGENŢĂ
Cristina Mandric, Solange Tamara Roşu, Ingrith Miron
Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii ”Sf. Maria” Iaşi
Cuvinte cheie: convulsii, copil, urgenţe

Crizele convulsive constituie cea mai frecventă urgenţă neurologică pediatrică şi
reprezintă ~2% din prezentări. Prevalenţa epilepsiei este de 1%, iar ~5% din copiii
sub 6 ani prezintă măcar un episod de convulsii febrile. Din pacienţii cu convulsii, 7%
se află în status epilepticus, cu o mortalitate până la 22%. Diagnosticul de epilepsie
şi clasificarea crizelor este esenţial în stabilirea prognosticului şi stabilirea
tratamentului adecvat. Investigarea începe cu istoricul medical şi evaluarea clinică.
Deşi există progrese mari în neuroimagistică, diagnosticul rămâne în mare parte
clinic. Convulsiile sunt afecţiuni grave ce necesită atenţie imediată. Oprirea rapidă a
crizei are o importanţă excepţională, cu cât este mai lungă criza, cu atât afectarea
cerebrală este mai serioasă. 50% din copii cu crize multiple au dificultăţi de învăţare,
30%-50% probleme comportamentale.
Rezultatele obținute în tratarea convulsiilor pot fi considerate destul de bune,
inclusiv în cazul copiilor cu status epilepticus. Cu toate acestea, în grupul de copii cu
crize severe, tratamentul poate fi ineficient, cu risc de deces.
Concluzii: Date concrete despre incidenţa, etiologia şi modul de răspuns la
tratament nu sunt bine stabilite încă în literatura de specialitate. Gravitatea crizelor
convulsive variază în funcţie de etiologie şi momentul adresabilităţii, cât şi de modul
de răspuns la tratament. Deşi majoritatea crizelor convulsive au un prognostic bun,
impactul psihologic asupra părinţilor este major. În general, nu există o educaţie a
populaţiei în ce priveşte primul ajutor care îl putem oferi în spaţiul public/acasă. Sunt
necesare protocoale şi ghiduri standardizate de tratament al crizelor convulsive,
pentru ca pacientul pediatric să rămână cu cât mai puţine sechele neurologice.
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SUPORTUL VITAL DE BAZĂ LA COPIL
Magda Lenuța Mardare, Crina Maria Grigoriu
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sfânta Maria” Iaşi
Cuvinte cheie: resuscitare, copil, compresiuni, ventilaţii

Suportul vital de bază (SVB) este reprezentat de un ansamblu de manevre și
proceduri efectuate de orice persoană (instruită în prealabil), pentru menținerea
libertății căilor aeriene, suportul ventilației și circulației fără ajutorul echipamentelor
specifice cu excepția dispozitivelor de protecție, în cazul unui stop cardiorespirator.
Recomandarea de a efectua ventilație și masaj cardiac în cazul stopului cardiac
survenit la copil atât în spital cât și înafara spitalului.
Dacă salvatorul nu dorește sau nu poate să asigure respirația artificială, cel puțin să
efectueze masaj cardiac: 5 ventilații/15 compresiuni apoi 2 ventilații/15 compresiuni
SAU 30 compresiuni/2 ventilații (1 resuscitator), 15 compresiuni/2 ventilații (2 sau
mai mulți resuscitatori).
Ideal toți cetățenii ar trebui să aibă cunoștințe de RCP.
Suportul Vital Pediatric (SVP) se aplică diferenţiat la sugar şi copil, până la
adolescenţă când se aplică protocolul de la adulţi.
SVP are componentă esenţială ventilaţia, deci succesiunea etapelor în resuscitare
fiind clasică: A,B,C după efectuarea celor 5 “ventilaţii salvatoare de viaţă”.
Raportul compresiunilor toracice: ventilaţii la sugar şi copil este de 15:2, frecvenţa
compresiunilor fiind de 100-120/minut.
Raportul compresiuni toracice: ventilaţii la adolescent şi adult este de 30:2 în SVB
efectuat de persoane instruite, inclusiv specialişti.
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COPILUL ÎN UNIVERSUL/LUMEA DEPENDENȚEI DE ALCOOL A
PĂRINȚILOR
Ioana Măriu
Asociaţia Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare/Centrul Rezidenţial de Recuperare în
Alcoolism Iaşi
Cuvinte cheie: copil, dependență, consum de alcool, familie, educație

Dezvoltarea biopsihosocială a copilului este strâns legată de mediul familial și orice
perturbare a homeostaziei acestui microclimat poate avea consecințe pe termen
lung. Consumul de alcool de către unul sau ambii părinți poate influența în mod grav
relațiile intrafamiliale și copiii sunt cei care obiectivează simptomatologia acestor
disfuncții.
În universul familiei dependente, educația copilului este neglijată, părintele alcoolic
oferind un exemplu negativ, copilul fiind predispus la a deveni dependent la rândul
său. Viața profesională poate fi compromisă ca urmare a scăderii performanțelor
școlare sau a riscului crescut de abandon școlar.
Consumul de alcool în societatea românească este un factor des invocat în analizele
privind traumele suferite de copii încă din perioada intrauterină și orice demers de
evaluare, prevenire și intervenție pe acestă problematică poate aduce un plus de
comprehensiune în rândul actorilor sociali.
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DISTRUCŢIA ALVEOLARĂ DIFUZĂ - URGENŢĂ PEDIATRICĂ
Doina Mihăilă1, P. Plamădeală1, Mioara Trandafirescu2, Elena Cojocaru2
1
Laboratorul de Anatomie-Patologică, Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii ”Sf. Maria”
Iaşi, România
2
Departamentul de Ştiinţe Morfo-Funcţionale I, U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iaşi, România
Cuvinte cheie: distrucţie alveolară difuză, detresă respiratorie acută, copil

Introducere: Distruţia alveolară difuză (DAD) reprezintă un complex de leziuni la
nivelul pulmonului asociat de obicei cu o infecţie şi exprimată clinic prin sindrom de
detresă respiratorie acută (DRA).
Material şi metodă: 11 cazuri de deces la Spitalul de Urgenţă pentru Copii “Sf.
Maria” cu DAD la examenul microscopic, în perioada ianuarie - iunie 2018.
Rezultate: Repartiţia pe sexe a fost de 7F/4M cu vârsta cuprinsă între 7 zile şi 13 ani.
Patologia clinică întâlnită în aceste cazuri a fost în 3 cazuri exclusiv pulmonară, în 2
cazuri malformaţii congenitale de cord (MCC) complexe, 2 cazuri de alte malformaţii
congenitale (megacolon şi hernie diafragmatică), 2 cazuri patologie tumorală
(meduloblastom şi limfohistiocitoză eritrofagocitară cu contact rujeolă), 2 cazuri de
rujeolă confirmate serologic. DRA a fost semnalată în 6 cazuri cu diagnosticul clinic
de deces.
Aspectele macroscopice în DAD au fost de: stază pulmonară într-un caz de MCC
complexă, 4 cazuri de bronhopneumonie cu arii de hemoragie şi 6 cazuri de
pneumonie congestivă.
Microscopic pe lângă aspectele de DAD am mai întâlnit în 4 cazuri membrane hialine
şi în 3 cazuri celule gigante multinucleate, acestea din urmă în legatură cu infecţia
virală.
Concluzii: DAD este o leziune alveolară gravă asociată patologiei infecţioase
pulmonare dar şi altor afecţiuni (digestive, cardiace, tumorale), cauzatoare de deces.
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URGENȚE MAJORE ÎN AFECȚIUNILE HEMATO-ONCOLOGICE
PEDIATRICE
Ingrith Miron1,2, Mirabela Subotnicu1,2, Silvia Dumitraș2, Antonela Ciobanu2,
Cristina Gavrilovici1,2, Anca Ivanov1,2, Adriana Mocanu1,2, Magdalena Stârcea1,2
1
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
2
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
Cuvinte cheie: copil, urgență, hemato-oncologie

Diagnosticul unei afecțiuni hemato-oncologice la vârstă pediatrică poate fi
provocator datorită heterogenității semnelor clinice și tendinței acesteia de a imita
alte afecțiuni.
Urgența oncologică este o condiție acută a bolii de bază sau secundară
tratamentului chimioterapic și necesită măsuri prompte.
Sindromul de liză tumorală, hiperleucocitoză, trombopenia, coagulopatia de
consum întâlnită în leucemia acută mieloblastică M3, sindromul de compresiune de
venă cavă superioară din limfoame, tulburările metabolice și electrolitice din
statusul hiperleucocitar, febra/infecțiile severe datorate statusului imun compromis,
edemul și hipertensiunea intracraniană din tumorile cerebrale, șocul anafilactic
secundar administrării unor citostatice (L-asparaginază, VP-16), pancreatita acută
iatrogenă sunt printre cele mai frecvente situații de urgență întâlnite în această
specialitate.
Entitățile acestei patologii se pot constitui ca urgențe majore de prezentare în
Unitatea de Primiri Urgențe sau în cursul spitalizării în secția de profil. O atitudine
terapeutică energică este condiția necesară supraviețuirii bolnavului pentru a putea
aplica ulterior terapia specifică afecțiunii neoplazice ce oferă actualmente șanse mari
de supraviețuire.
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IDENTIFICAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ASOCIATE
TROMBOCITOPENIILOR LA COPIL
Adriana Mocanu1,2, Anca Ivanov1,2, Mirabela Subotnicu1,2, Camelia Ivănescu2,
Magdalena Stârcea1,2, Cristina Gavrilovici1,2, Ingrith Miron1,2
1
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
2
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sfânta Maria” Iași
Trombocitopenia este reprezentată de scăderea valorii plachetelor sub
100.000/mm³. Din punct de vedere etiologic este clasificată în trombocitopenie
imunologică și non-imunologică.
Identificarea situațiilor de urgență impune evaluarea numărului de trombocite și
stabilirea riscului de sângerare prin corelarea trombocitopeniei cu severitatea
manifestărilor clinice. O valoarea a trombocitelor sub 20.000/mm³ este asociată cu
risc spontan de sângerare, acesta fiind mai crescut la pacienții cu trombocitopenie
secundară deficitului de producție. Riscul de sângerare diferă și în funcție de vârstă.
Astfel, factorii de risc ce impun efectuarea hemoleucogramei la nou-născut sunt
istoricul matern de trombocitopenie de cauză imună (trombocitopenie imună, lupus
eritematos sistemic), copil afectat anterior (trombocitopenie neonatală autoimună),
modificări clinice sugestive pentru infecția congenitală cu citomegalovirus, rubeolă,
anomalii cromozomiale (trisomia 13, 18 și 21), precum și suspiciunea clinică (peteșii,
echimoze mari, cefalhematom, sângerări la nivelul cordonului ombilical sau la
locurile de puncție venoasă). În cazul copilului mare elementele de gravitate sunt
reprezentate clinic de prezența fenomenelor hemoragice: bule hemoragice,
hematurie, hemoragie retiniană, hemoragie meningocerebrală și biologic de
asocierea de anomalii ale hemostazei sau valori ale trombocitelor sub 10.000/mm3.
Pe lângă factorii de risc menționați, mai există o serie de alți factori care pot interveni
la pacientul cu trombocitopenie. Factorii de risc intrinseci, legați de creștere și
dezvoltare, instalarea pubertății cu apariția menarhei sau factorii extrinseci:
traumatismele, efectele adverse ale terapiei imunosupresoare (în special
corticoterapia prelungită) pot agrava evoluția bolii.
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MANAGEMENTUL LARINGITEI LA SUGAR
Anişoara Moglan, Lucia Natalia Moraru, Lucica Jigău
Unitatea de Primire Urgenţe, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Sf. Maria"
Cuvinte cheie: laringită, sugar, urgenţă

Lucrarea de faţă aduce informaţii utile privind managementul laringitei, care este o
urgenţă medicală. Populaţia ţintă este reprezentată de sugari. Adresabilitatea este
către întreaga echipă medicală U.P.U. (medici, asistenţi medicali, infirmieri şi
brancardieri), medici de specialitate ORL, dar şi aparţinătorilor legali ai copiilor.
Metodologia se bazează pe un studiu discriptiv retrospectiv în perioada 2008-2011
în Serviciul Primire Urgenţe. Analiza variabilelor calitative şi cantitative subliniază
incidenţa laringitei în sezonul rece şi calitatea serviciilor medicale indiferent de
modul de sosire al pacienţilor, mediul de provenienţă, sexul sau vârsta copilului. Se
remarcă indicele de calitate U.P.U., eficienţa corticoterapiei şi a oxigenoterapiei.
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ŞOCUL ANAFILACTIC/ANAFILACTOID, URGENŢĂ MAJORĂ ÎN
ALERGOLOGIE
Evelina Moraru
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria”, Iași
Anafilaxia este o reacţie alergică sistemică acută, potenţial ameninţătoare de viaţă,
mediată de mecanism immunologic sau neimunologic, exprimat la nivel celular şi
molecular dar cu implicare multisistemică: piele, tract respirator, sistem
cardiovascular, tract gastrointestinal, sistem nervos.
Este o reacţie de hipersensibilitate imediată ce implică răspuns sistemic la un
antigen specific
Anafilaxia – implică antigenul şi Ac de tip IgE; necesită sensibilizare anterioară la
antigen.
Reacţii anafilactoide – mediate de histamină – pot apărea odată cu prima expunere
la antigen.
Problemele de diagnostic, în condiţiile necesităţii evocării rapide pentru terapie,
constau în spectrul de severitate, varietatea manifestărilor şi caracterul evolutiv
monofazic, bifazic sau întârziat.
Incidenţa mondială este variabilă din cauza subdiagnosticării, evoluţia fatală impune
cunoaşterea manifestărilor şi aplicarea tratamentului cu precizie, în urgenţă. Factorii
declanşatori sunt de mare diversitate s I de-a lungul timpului au apărut riscuri
recente, medicamentoase, alimentare, toxice. Dintre anafilaxii, 30% sunt cu triggeri
necunoscuţi.
Definitorii sunt debutul brusc al unei suferinţe, cu afectarea tegumentelor,
mucoaselor sau ambelor (de exemplu, urticarie generalizată, prurit sau rash, edem
al buzelor, limbii, luetei), după expunerea la un anumit antigen, apariția bruscă a
semnelor respiratorii (dispnee, wheezing, tuse, stridor, hipoxie) şi scăderea bruscă a
tensiunii arteriale sau disfuncții organice grave (hipotonie, colaps, incontinență).
Edificatoare sunt: urticaria şi angioedemul, angioedem al căilor aeriene superioare
roşeaţă, dispnee şi wheezing, vertij, sincopa, hipotensiune. Frecvent apar simptome
gastrointestinale (greaţă, vărsături, diaree, crampe).
La sugari și copii afectarea respiratorie este mai probabilă decât hipotensiunea sau
șocul și se manifestă mai frecvent inițial ca tahicardie decât ca hipotensiune. Este
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necesară precizarea formei clinice de severitate ca şi efectuarea unui diagnostic
diferenţial minuţios.
Tratamentul include precocitate, precizie, acţiune cu medicaţie specifică.
Epinefrina rămâne tratamentul de primă intenţie şi trebuie administrat oricărui
pacient care prezintă criterii de anafilaxie. Metode de monitorizare, transport,
intervenţie intraspitalicească se impugn.
Agenţi de a doua linie ca antihistaminice anti-H1 şi anti-H2, corticosteroizi, medicaţie
anti inflamatorie sunt necesari în anumite secvenţe. Terapia imediată cu adrenalină
este esenţială pentru inhibarea eliberării PGE2 indusă de PAF.
Se respectă un protocol de urgență pentru recunoașterea și tratamentul anafilaxiei
și repetarea periodică a acestuia.
Se încearcă oprirea expunerii la trigger, pe cât posibil. Aprecierea clinică a
pacientului: sistem circulator, căi aeriene, respirații, status mental, aspectul
tegumentelor, greutate corporală, sunt obligatorii. Este o situaţie în care respectarea
protocoalelor salvează vieţi.
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ANAFILAXIA LA NOU-NĂSCUT - DIAGNOSTIC ȘI MANAGEMENT
Carmen Murărescu1, Cristina Gavrilovici1,2, Camelia Ivănescu1, Ingrith Miron1,2
1
2

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași
U.M.F. „Grigore T. Popa” Iași

Cuvinte cheie: nou-născut, reacție alergică, management

Introducere: Anafilaxia este o reacție de hipersensibilizare tip I, Ig E mediată.
Anafilaxia în perioada de nou-născut şi sugar apare secundar senzibilizării in utero a
fătului, prin transmiterea Ig E de la mamă la făt pe cale amniotică.
Prezentăm cazul unui nou-născut de sex feminin, în vârstă de 16 zile, internat în
Secția Pediatrie pentru sindrom de deshidratare acută. Nașterea a fost prin operație
cezariană, din sarcină gemelară, la 38 săptămâni de gestație, APGAR 9, alimentat
natural. Mama prezintă alergii medicamentoase. Clinic prezenta în mod patologic:
elasticitate cutatană diminuată, tranzit intestinal accelerat. Bilanțul biologic a fost
normal. S-a inițiat tratament simptomatic. În ziua a 3-a de spitalizare, deoarece curba
ponderală era staționară, a primit completare cu formulă de lapte. La 15-20 minute
a prezentat erupție maculo-eritematoasă generalizată, cianoză perioronazală şi a
extremităților, dispnee cu polipnee, edemul buzelor şi macroglosie. S-a administrat
inițial hemisuccinat de hidrocortizon, ulterior clorfeniramina, cu remiterea
simptomelor. Biologic s-a decelat creșterea valorii Ig E totale.
Concluzii: Deși rar citate în literatură, există cazuri de anafilaxie la proteina laptelui
de vacă (PLV) în perioada de nou-născut. Nu putem stabili dacă anafilaxia a fost
secundară expunerii la PLV sau la alți alergeni din alimentația mamei.
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COMPLICAŢII CU RISC VITAL ÎN BOLILE REUMATISMALE LA
COPIL
Alina Murgu
U.M.F. ”Grigore T. Popa”
Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sf. Maria”
Cuvinte cheie: copil, boală reumatismală, urgenţă

Bolile reumatismale ale copilului deşi au o incidenţă mai redusă pot afecta
prognosticul vital prin complicaţii în relaţie cu boala şi/sau cu terapia
imunosupresivă cronică. Aceste complicaţii fie se constituie în timpul îndelungat al
evoluţiei bolii fie au caracter acut, de urgenţă majoră, putând surveni oricând pe
parcursul bolii, de la debut sau mult mai târziu (ani). Cele mai frecvente evenimente
acute ale copilului cu boală reumatismală, soldate cu risc crescut de deces sunt:
sindromul antifosfolipidic (SAF), sindromul de activare macrofagică (SAM) şi infecţia
severă. În toate situaţiile stabilirea cât mai rapidă a diagnosticului şi introducerea
tratamentului specific este esenţială supravieţuirii. Cel mai frecvent SAF la copil este
secundar unor patologii precum lupusul sistemic, artrita juvenilă idiopatică (AJI),
vasculite, dermatomiozita şi se exprimă prin tromboembolie venoasă sau arterială
prioritar la nivelul membrelor, pulmonar sau cerebral. În forma sa ”catastrofală” cu
aspect de insuficienţă multiplă de organ, riscul de deces depăşeşte 50%.
Anticoagularea precoce asociată corticoterapiei şi/sau Igiv este de multe ori
salvatoare. În caz de rezistenţă terapeutică sau tromboză recurentă sunt benefice
plasmafereza, Ac monoclonali anti CD20 sau anti C5. SAM, este mai frecvent asociat
AJI sistemică refractară la tratament şi poate să aibă expresie clinico-biologică de
pseudosepsis ceea ce întârzie stabilirea diagnosticului şi tratamentului, rata
mortalităţii fiind peste 80%. Tratamentul de urgenţă presupune corticoterapie, Igiv,
plasmafereză, inhibitori de calcineurină, Ac anti TNF alfa sau IL1. Infecţia severă în
AJI este mai frecventă decât la adultul cu boală reumatismală, cu localizare frecvent
profundă (musculo-scheletal, sepsis, SNC, pulmonar). Paternul etiologic depinde de:
vârstă, durata bolii şi a terapiei imunosupresive.
În concluzie, recunoaşterea rapidă a evenimentelor de tip urgenţă din cadrul bolilor
reumatismale şi introducerea precoce a tratamentului specific minimalizează la
maximum riscul de deces. Este esenţială îngrijirea bolnavului în echipa
multidisciplinară.
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EFICIENȚA PUERICULTURII ÎN SITUAȚIILE DE CRIZĂ ALE
FAMILIILOR
Roxana Necula
Colegiul Național al Asistenților Sociali din România – Sucursala Teritorială Iași
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea
Afacerilor, Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor
Cuvinte cheie: copil, puericultură, familie, criză familială, prevenire

Creșterea unui copil este aparent foarte ușoară, dar cu toții știm că atunci când
copilul este mic, apar deseori conflicte și situații de criză, mai ales între părinți.
În lucrarea de față voi aborda o temă cu o importanță deosebită în domeniul sociomedical, și anume eficiența puericulturii în situațiile de criză ale familiilor, pornind
de la definiția dată puericulturii ca fiind “Ramura medicinei care se ocupă cu
metodele și mijloacele de creștere și de dezvoltare armonioasă a copiilor în primii
ani de viață”, până la dificultățile pe care le pot întâmpina proaspeții părinți.
Având în vedere că “sănătatea” nu înseamnă doar absenţa unei boli, ci o deplină
stare de bine fizică, mentală şi socială, voi accentua ideea de armonizare a relațiilor
intrafamiliale și voi sublinia importanța prevenirii și gestionării situațiilor de criză
care pot apărea în familie, prin importanța studierii domeniului puericulturii.
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INSUFICIENŢA RESPIRATORIE ACUTĂ LA PACIENTUL INTOXICAT
N. Nistor, Otilia Frăsinariu, Violeta Ştreangă
Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi, România
Clinica I Pediatrie, Spitalul de Urgenţe pentru Copii ”Sf. Maria” Iaşi, România
Cuvinte cheie: insuficienţă respiratorie acută, copil, intoxicaţii

Insuficienţa respiratorie acută (IRA) este un criteriu de internare în Terapie Intensivă
a copiilor cu diverse intoxicaţii acute accidentale sau voluntare. Există două
mecanisme fiziopatologice principale prin care toxicele (medicamentoase sau
nemedicamentoase) pot induce IRA. Primul constă într-o ventilaţie ineficientă
consecutivă fie unui efect deprimant central (barbiturice, opiacee etc), fie unei
afectări a muşchilor respiratori din intoxicaţiile cu organofosforate, carbamaţi,
miorelaxante, stricnină, toxinele din veninul muşcăturilor de şarpe, etc. Al doilea
mecanism constă într-o afectare respiratorie prin bronhoreea abundentă din
intoxicaţiile cu organofosforate, bronhopneumonia prin aspiraţie de conţinut
gastric, cărbune activat sau hidrocarburi şi în cazul inhalării de fum prin obstrucţia
căilor aeriene de debriurile rezultate prin arsurile produse de acidul cianhidric. Clinic,
iniţial se evidenţiază simptomele intoxicaţiei de fond .Odată instalată insuficienţa
respiratorie, apar simptomele caracteristice acesteia. Forma cea mai gravă de
manifestare este sindromul de detresă respiratorie acută (SDRA). Pe lângă măsurile
generale ± administrarea antidotului specific, terapia esenţială în această situaţie
vizează asigurarea unei oxigenări arteriale corespunzătoare. Asigurarea suportului
ventilator trebuie privită în dinamică. Dacă prin oxigenoterapie saturaţia în oxigen
nu creşte peste 90%, se impune ventilaţie mecanică. În cazul în care nici aşa nu
obţinem saturaţia scontată, se recomandă schimbarea ventilaţiei în sistem PEEP
(positive end expiratory pressure), asigurându-se astfel şi la sfârşitul expirului
presiuni pozitive. Odată asigurate o ventilaţie şi o oxigenare adecvată, IRA toxică are
în majoritatea cazurilor evoluţie favorabilă, însă în funcţie de tipul toxicului implicat
şi de mecanismul responsabil există riscul instalării de leziuni cerebrale hipoxice.

80 |

Volum de rezumate

ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ ÎN CAZURILE DE DEPRESIE
PEDIATRICĂ. PARTICULARITĂȚILE ASISTENȚEI SOCIALE
CONTEMPORANE
Petronela Polixenia Nistor
Teologie Ortodoxă Asistență Socială, U.A.I.C. Iași
Cuvinte cheie: asistență socială, interdisciplinaritate, pediatrie, depresie, suicid

Depresia, în cadrul populației pediatrice, constituie o cauză majoră de
vulnerabilitate prin suferința emoțională, dar și prin disfuncția socială și
educațională pe care o produce. Literatura de specialitate atrage atenția asupra
faptului că depresia pediatrică netratată corespunzător deteriorează profund viața
persoanei și atrage consecințe dintre cele mai nefaste, precum suicidul, care este
considerat a treia cauză de deces în rândul copiilor și adolescenților. Astfel, lucrarea
de față își propune să evidențieze rolul și contribuția asistentului social alături de
ceilalți specialiști din cadrul echipei multidisciplinare (medici, psihiatri, asistenții
medicali, consilieri, psihologi, educatori, psihoterapeuți) pentru un management
profilactic și terapeutic eficient în depresia pediatrică. De asemenea, lucrarea
abordează etiologia și interdependența factorilor bio-psiho-sociali în depresie și
propune unele metode de prevenție și intervenție ale asistentului social prin
serviciile sociale specializate. Ca modalități de intervenție profesionalizată și cu
eficacitate ridicată în cazurile riscului de depresie pediatrică sau a conduitei
autolitice specialiștii recomandă administrarea medicamentației corespunzătoare,
asociată cu expunerea copilului la un mediu educațional susținut, exersarea
abilităților sociale, favorizarea contactului cu alți copii din medii sociale diferite,
activități privind dezvoltarea de aptitudini și competențe pentru a face față
diverselor situații stresante de viață, antrenarea capacității de autogestionare a
emoțiilor, asigurarea unui suport familial și social adecvat și încurajarea continuă.
Pentru îndeplinirea acestora, prezența asistentului social în echipa multidisciplinară
și colaborarea între specialiștii de diverse domenii se impune cu necesitate, astfel
încât, reabilitarea și reintegrarea copiilor cu depresie în mediul familial, social și
educațional să se realizeze în condiții optime.
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ALGOCALMIN - PICĂTURI SAU MILILITRI?
Carmen Olaru, V. Olaru
Spitalul Clinic de Urgență ”Sf. Maria” Iași, România
Cuvinte cheie: intoxicații, Algocalmin, accidentale, mililitri, picături

Introducere: Intoxicațiile accidentale cu Algocalmin prin confundarea numărului de
picături cu ml au început să devină o problemă importantă de prezentare in serviciul
nostru.
Obiective: Obiectivul studiului a fost de a evidenția semnele şi simptomele
intoxicațiilor cu Algocalmin, de a stabili evoluția cazurilor, tratamentul eficient,
stabilirea unor măsuri de prevenire ale acestor situații.
Material şi metodă: Studiu este retrospectiv, în grupul de studiu fiind incluși 9 copii
admiși în U.P.U. în perioada ianuarie 2017 - iulie 2018.
Rezultate: Copiii au avut vârsta cuprinsă între 7 luni și 8 ani, acestora le-au fost
administrați în mod accidental un număr de ml din soluția de algocalmin egal cu
numărul de picături ce trebuiau administrate. Timpul scurs de la ingestie până la
admisia în U.P.U. a variat de la câteva minute (când parinții au realizat greșeala), până
la 72 ore, doza maximă fiind de 15 g. Simptomatologia a fost severă (convulsii,
somnolenţă, tulburări de echilibru), moderată (vărsături, grețuri, dureri abdominale,
purpură), 3 cazuri fiind asimptomatice. Investigațiile paraclinice au evidențiat
leucopenie (5 cazuri), trombocitopenie - 1, sindrom de hepatocitoloză - 3,
modificarea probelor renale - 3, în 3 cazuri au fost normale. Tratamentul a constat în
spălătură gastrică - 4 cazuri, forțarea diurezei, hepatoprotectoare, corticoterapie - 3
cazuri. Evoluția a fost favorabilă în toate cazurile, 3 copii au dezvoltat rash cutanat
nespecific și 2 bronhospasm după câteva zile.
Concluzii: Atenţie la dozarea Algocalminului!
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ALGORITMI PRACTICI PENTRU CONTROLUL DURERII
PEDIATRICE
C. Paiu¹,², V. Munteanu², O. Trifan², C. Ruginosu², L. Ionescu²
1
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași
2
Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
Cuvinte cheie: durere, scara durerii, analgezie, pediatrie

Introducere: Progresele importante din ultimul deceniu privind înțelegerea,
evaluarea și controlul durerii pediatrice au permis îmbunătățirea modalităților de
evaluare și tratament ale acestui simptom. Mai mult, asigurarea analgeziei de calitate
la copil a devenit un indicator sensibil și specific a calității asistenței medicale.
Material și metodă: Evaluarea durerii în pediatrie trebuie să devină parte integrată
în stabilirea diagnosticului complet și se bazează pe folosirea scalelor specifice.
Acestea generează un scor individualizat, tratamentul fiind selectat pe 3 paliere
conform recomandărilor Organizației Mondiale de Sănătate. Existența numeroaselor
instrumente de evaluare demonstrează tocmai imperfecțiunea lor. Astfel, s-au
identificat conform metaanalizelor publicate în literatură, scalele ce oferă informații
cât mai fidele, în concordanță cu aspectele clinice și grupele de vârstă la pacienții
pediatrici cu scopul de a ghida farmacoterapia.
Rezultate: Cele mai utilizate instrumente sunt: la nou-născut și sugar - Scorul CRIES,
PIPP - Premature Infant Pain Profile, NIPS - Neonatal Infant Pain Scale, NFCS Neonatal Facial Coding Scale; la copii și adolescenți - Scara Analog Vizuală sau Wong
Baker Faces. În plus o atenție deosebită trebuie acordată metodelor nonfarmacologice de control a durerii pentru a minimaliza efectele adverse ce însoțesc
sindromul dureros cu implicații: psihologice, senzoriale, afective, cognitive,
comportamentale și socio-culturale.
Concluzii: Planul de îngrijire trebuie să includă monitorizarea seriată a durerii
folosind mijloace individualizate. Metodele de evaluare trebuie să fie simple, sigure
accesibile atât copiilor, părinților și cât și personalului medical.
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CONSECINȚELE IMEDIATE ȘI TARDIVE ALE SUBMERSIEI
Mădălina-Elena Palcău, Doina Sula, Aniela Rugină
Clinica I Pediatrie, Spitalul Clinic de Urgență ”Sfânta Maria” Iași, România
Cuvinte cheie: submersie, encefalopatie hipoxică, comă

Submersia presupune aspiraţia unei cantităţi mari de apă în căile respiratorii,
conducând la dereglarea schimbului gazos din plămâni. Cea mai importantă și mai
gravă consecință a submersiei o reprezintă hipoxia, a cărei durată este factorul critic
în prognosticul victimei. De aceea oxigenarea, ventilația și circulația trebuie
restabilite cât mai rapid posibil, pentru ca funcțiile neurologice să nu sufere
modificări ireversibile. Hipoxia poate produce leziuni și complicații multisistemice
cum ar fi encefalopatia hipoxică, sindromul de detresă respiratorie și dezechilibre
metabolice.
Prezentăm cazul unui preșcolar, în vârstă de 5 ani care a fost lăsat nesupravegheat
în baie pentru aproximativ 5 minute, tatăl găsindu-l sub apă, i-a inițiat măsurile de
resuscitare și a anunțat serviciul de Ambulanță. A fost admis la Spitalul Focșani cu
cianoză generalizată, agitație psiho-motorie marcată și opistotonus, unde a fost
sedat și intubat oro-traheal, ulterior transferat la Spitalul ”Sfânta Maria” Iași, în Secția
Terapie Acută.
Investigațiile de laborator efectuate au aratat o valoare crescută a D-dimerilor (474
ng/ml), a CPK-ului (4821 U/L) și modificări în sensul creșterii a probelor de coagulare.
Particularitatea cazului o reprezintă evoluția favorabilă a statusului neurologic a
pacientului, de la comă grad II-III la internarea în Secția Terapie Acută la examen
neurologic normal la externare.
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PARADOXUL ETICII MEDICALE ÎN CONTEXTUL UNEI PACIENTE
CU EISENMENGER AFLATĂ ÎN PLASAMENT
Ilona Alina Ilie, Ana-Maria Raluca Păuna, Mihaela Ionela Sîrbu, Alina Costina Luca
Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi
Spitalul de Copii ”Sf. Maria”, Iaşi, România
Cuvinte cheie: etica, Eisenmenger, tratament

Introducere: Etica medicală se bazează pe toate aspectele medicale, juridice şi
morale benefice pacienților. Există zone situate în afara luării deciziilor legale unde
organizații speciale sunt create în vederea luării deciziilor în cazuri punctuale sau
politici. Exemplificarea următorului caz în instituționalizarea eticii medicale putem
spune că duce la erori juridice și morale, punând în pericol viața pecientei. Sindromul
Eisenmenger este definit printr-un proces de şunt stânga drepta, ducând la
hipertensiune pulmonară datorată malformațiilor cardiace congenitale. În zilele
noastre, aceste cazuri au scăzut drastic datorită ecocardiografiei fetale în primele
etape ale vieții, tratamentul chirurgical fiind singura soluție viabilă, bazându-se pe
valoarea hipertensiunii pulmonare.
Caz clinic: Fetița de nouă ani adusă la spitalul de copii ”Sf. Maria”, acuzând de tuse
uscată, febră și cefalee, la examenul fizic prezintă cianoză periorală, degete
hipocratice pe membrele superioare și inferioare, tensiunea arterială 90/55 mmHg,
ritmul cardiac 120 b/min, SaO2 = 52%, gradul IV/VI murmur sistolic pe întreaga
suprafață cardiacă, ecocardiografia a arătat o arteră pulmonară dilatată, un defect
septal ventricular cu șunt de la dreapta la stânga și ventriculul drept de evacuare
dublă.
Discuţii: Din păcate, în acest caz, datorate așteptarii îndelungate, operația nu este
luată în considerare din cauza hipertensiunii pulmonare severe, evidențiind
dezavantajul rolului copilului în societate. Ceea ce duce la o prognostic nefavorabil,
încălcându-se principiul egalității de șanse. Majoritatea pacienților decedează
ulterior datorită complicaţiilor. Tratamentul este simptomatic, încercând
îmbunătățirea calităţii vieții cât mai mult posibil.
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NURSING ÎN INTOXICAȚIA CU NITRIȚI LA COPIL
Roxana Gabriela Puiu, E. Chelariu, Maria Mirela Cufner
Unitatea de Primire Urgenţe, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sfânta Maria” Iași,
România
Cuvinte cheie: cianoza, autonom, antidot, copil, nitriți

Nitrații și nitriții sunt componenți naturali ai solului și fac parte din ciclul azotului.
Surplusul rămas în urma fertilizării solului contaminează pânză freatică. Nitriții sunt
un rezultat al transformării chimice a nitraților ce ajung în organismul copilului.
Această conversie este cauzată de contactul nitraților cu microfloră bacteriană a
stomacului. Ingerarea de nitrați se realizează în urma consumului de apă, cu sursă
directă din pânză freatică, contaminată cu îngrășăminte de azot și a legumelor cu un
nivel ridicat de nitrați.
Asistentul medical efectuează triajul cazurilor prezentate spontan sau cu ambulanță
în cadrul Unității Primire Urgență. Pe bază anamnezei: utilizarea apei din fântână și a
manifestărilor clinice: cianoza, pliu cutanat leneș, boală diareică şi vărsături,
asistentul medical ridică suspiciunea de intoxicație acută cu nitriți.
Atribuțiile autonome constau în: monitorizarea funcțiilor vitale, oxigenoterapie,
poziționare. Atribuțiile delegate sunt: administrarea de oxigen, instituirea abord
venos periferic, administrarea medicației (Albastru de Metilen soluție 1%, 1
mg/kg/doză i.v sau Vitamină C 30 mg/kgc i.v).
Supravegherea clinică și monitorizarea sunt continuate pe durată staționării în
Unitatea Primire Urgente și în Terapie Acută.
Intoxicația cu nitriți continue să reprezinte pentru țara noastră o problemă de
sănătate publică, reflectând nivelul scăzut economic și educația sanitară precară.

86 |

Volum de rezumate

NURSING ÎN INTOXICAȚIA CU METOCLOPRAMID
Elena Beatrice Putină, Aurica Isac
Cuvinte cheie: autonom, delegat, copil, metoclopramid, antidot

Metoclopramid este un medicament antiemetic eficace în combaterea vărsăturilor
postoperatorii, a stării de greață induse în unele medicamente, stimulează
motilitatea gastro-intestinală fără a modifica secreția gastrică biliară, pancreatică.
Asistentul medical efectuează triajul cazurilor prezentate spontan sau cu ambulanța,
iar pe baza anamnezei și a manifestărilor clinice extrapiramidale ridică suspiciuni de
intoxicație acută cu metoclopramid. Atribuțiile autonome constau în: monitorizare,
poziționare, efectuate de asistentul medical cu atribuții în unitate de primire
urgențe. Atribuțiile delegate sunt: instituire abord venos periferic și administrare
medicației (Diazepam intravenos, Romparkin per os, perfuzie intravenoasă).
Supravegherea clinică și monitorizarea sunt continue pe durata staționării în
unitatea de primire urgențe și în terapie acută. Pacienții care ajung în unitatea de
primire urgențe datorită intoxicației cu metoclopramid, sunt de vârste și de medii
diferite. La copii predomină intoxicațiile accidentale, producându-se sub vârsta de 5
ani, iar până la 1 an predomină intoxicațiile prin supradozaj sau utilizare
necorespunzătoare. În intoxicații, indiferent de natura lor, rolul important este
prevenția și calea de pătrundere.
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NOI DIRECȚII DE INTERVENȚIE ALE ASISTENȚEI SOCIALE ÎN
ROMÂNIA. ROLUL ASISTENTULUI SOCIAL ÎN INSTITUȚIILE
MEDICALE
Mihaela Rădoi
Universitatea ”Alexandru I. Cuza” din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice,
Departamentul de Sociologie și Asistență Socială
Cuvinte cheie: asistent social, sistem medical, formare continuă

Nevoia de asistenți sociali care să lucreze în spitale este o certitudine confirmată de
personalul medical, de persoanele care sunt spitalizate cât și de familiile acestora.
Există multe situații în care spitalele găzduiesc persoane pentru că acestea nu au
unde să meargă sau unde și la cine să se întoarcă (persoane fără adăpost, persoane
cu afecțiuni psihiatrice, persoane diagnosticate cu tuberculoză, persoane care nu au
acte de identitate, vârstnici, copii abandonați în maternitate etc). Acest fapt duce
atât la o supraîncărcare de roluri pentru personalul medical cât și la o creștere a
cheltuielilor instituției.
Rolul asistenților sociali este să evalueze nevoile imediate și pe termen lung pe care
pacienții le au, să pună în legatură familiile cu resursele de care au nevoie, să activeze
resurse acolo unde este necesar, să însoțească familiile și să faciliteze relația cu alte
instituții cu care trebuie să relaționeze, să pregătească pacientul și familia acestuia
pentru a-și relua activitățile sau să-și reconstruiască viața profesională și socială.
după spitalizare.
Deși s-au introdus demult în aria curriculară a facultăților de Asistență Socială,
discipline din sfera psihiatriei, psihopatologiei, deficiențelor, bolilor cronice nu se
poate vorbi de o specializare în sfera asistenței sociale în spitale.
Problemele sociale grave precum: abandonul copiilor în spitale, creșterea numărului
persoanelor infestate HIV, creșterea numărului de copii cu deficiențe a determinat
nevoia de angajare a asistenților sociali în spitale. Cu toate acestea la capitolul
costuri privind resursele umane, nu se conturează ”necesitatea” creării de posturi noi
(de multe ori aceștia sunt angajați pe posturi precum cel de registrator medical).
Legătura reală dintre sistemul de sănătate și serviciile sociale este în realitate slabă
și de multe ori, din păcate, neproductivă. Se impune așadar o revitalizare a profesiei
de asistent social, a echipei multidisciplinare, în care fiecare profesionist să intervină
rezultând o intervenție centrată pe pacient, raportată la nevoile și posibilitățile
acestuia.
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ATITUDINEA TERAPEUTICĂ ÎN CONVULSIILE FEBRILE
Alina Elena Radu, Ana Maria Nedea
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Sfânta Maria” Iaşi, U.P.U., România
Cuvinte cheie: convulsii, febră, copil, urgență

Convulsiile febrile reprezintă cea mai frecventă problemă a neurologiei pediatrice.
Convulsiile febrile sunt crize de tip epileptic care se produc în asociere cu febra, dar
în afara unei infecții a sistemului nervos (meningite, encefalite) în perioada de vârsta
3-5 ani.
Diagnosticul de convulsii febrile se pune după o anamneză riguroasă și un examen
clinic neurologic. Deși simptomatologia este extrem de dramamatică pentru părinți
prognosticul este de cele mai multe ori unul favorabil.
Convulsiile febrile reprezintă unul dintre principalele motive de prezentare la
camera de urgență a unui Spital de Pediatrie. Convulsiile copilului constituie o
urgență deoarece pot releva o maladie care cere tratament imediat și care, uneori
prin prelungirea lor pot pune în joc prognosticul vital sau să dea naștere la leziuni
cerebrale definitive. Aceste se întâlnesc frecvent în patologia copilului pana la 3 ani,
datorită imaturității funcționale a sistemului nervos. Sunt crize paroxistice de origine
cerebrală a cărui mecanism este asemănător cu cel din crizele epileptice și care se
traduc prin contracții musculare tonice sau clonice.
Material și metodă: Studiul se bazează pe analiza cazurilor prezentate în Unitatea de
Primiri Urgențe iar sursa de date o reprezintă registrul de consultații și Foaia de
observație clinică generală a pacienților cu convulsii.
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PARALIZIA FACIALĂ - CAPCANA DE DIAGNOSTIC!
Anamaria Răgoșcă, Georgiana Chiribuc, Solange Roşu, Mioara Trandafirescu,
Cristina Alexa, Cezarina Dragomirescu, Irina-Mihaela Ciomaga
Paralizia faciala este o afectiune a nervului cranian VII care apare în urma unei leziuni
pe traiectul nervului, de la originea sa din nucleul facial până la ramurile sale
terminale. Cauza cea mai frecventă la copii (60%) este idiopatică - paralizia Bell, însă
etiologia paraliziei faciale înglobează o multitudine de afecţiuni pornind de la cele
infecţioase, toxice, autoimune, metabolice până la cele traumatice şi iatrogene. Una
dintre cauzele rare care pot determina paralizia facială la sugar este reprezentată de
trombozele cerebrale care de cele mai multe ori nu fac parte din primele supoziţii de
diagnostic. Trombozele cerebrale prin complicaţiile care le pot determina pot
deveni reale urgenţe care pot agrava statusul şi prognosticul pacientului în decurs
de câteva ore.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui sugar de sex feminin în vârstă de 1 lună care
se internează pentru refuzul alimentaţiei, devierea comisurii bucale stângi şi
strabism divergent ochi stâng. La aproximativ 12 ore de la internare starea
pacientului se agravează prin prezenţa episoadelor de apnee prelungită (peste 10
episoade/minut) asociate cu gaspuri şi cu apariţia ulterioară a stopului respirator.
Pacienta a necesistat intubaţie mecanică şi ventilaţie mecanică de urgenţă. Dintre
analizele de laborator remarcăm prezenţa sindromului anemic Hb = 9,9 g/dl şi
prezenţa distrucţiei celulare ( LDH = 1051 UI/L) asociate cu sindrom de colestază,
probe de coagulare în limite normale.
Examenul CT Cranio-Cerebral Nativ relevă: sângerare acută masivă la nivel
infratentorial cerebelos median şi paramedian drept. Tromboza plexuri coroide şi
vene cerebrale profunde. Edem cerebral important cu angajare la nivelul
foramenului oval. În urma consultului neurochirurgical s-a stabilit că intervenţia
chirurgicală de decompresie nu ar mai putea ameliora prognosticul pacientului.
În concluzie, prin cazul prezentat aducem în atenţie faptul că paralizia facială la sugar
este un diagnostic complex, putând ascunde cauze cu implicaţii importante asupra
prognosticului pacienţilor şi care pot altera statusul general al acestora în doar
câteva ore.

90 |

Volum de rezumate

ACCIDENTOLOGIE TOXICOLOGICĂ – “LIQUID CAPS”: STUDIU
RETROSPECTIV 2013-2017
Solange Tamara Roșu1.2, N. Nistor1,2, Otilia Frăsinariu1,2, V.E. Roșu2,
Cristina Jităreanu2
1
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
2
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași
Cuvinte cheie: capsule, detergent, ingestie, copil, simeticonă

Introducere: Multicolore, albastre, verzi, roz, roșii, galbene sau albe, capsulele cu
detergent lichid pentru rufe au devenit alternative la detergenții tradiționali și sunt
utilizate zilnic de milioane de consumatori. Reprezintă un “brand nou” care
generează ingestii accidentale la copiii de vârstă mică.
Material și metodă: Studiul retrospectiv, 2013-2018, în departamentul de urgențe
al unui spital clinic regional de urgențe pentru copii include pacienții care au ingerat
capsule cu detergent lichid. Am utilizat baza electronică de date, fișa U.P.U., date
demografice pacient, simptome la prezentare, management; prelucarea datelor în
Excel.
Rezultate: 102 cazuri de ingestie, 89,21% accidentale, sub 6 ani vârstă (75,49% între
1-3 ani vârstă) și 10,79 % voluntare, la adolescenți, 67% din pacienți au prezentat cel
puțin un simptom: vărsături 78%, 56% tuse, odinofagie 22%, sialoree 33%, spume la
nivelul cavității bucale 33%. Managementul terapeutic a fost în funcție de
severitatea cazului: dexametazonă i.v. aerosoli cu epinefrină, simeticonă p.o.
Internare 100% pentru supraveghere, aborduri multidisciplinare: gastroenterologie,
ORL +/- endoscopie digestivă, bronhoscopie.
Concluzii: Simptomele digestive și respiratorii sunt cele mai frecvente manifestări
după ingestia de capsule cu detergent lichid. Copiii de 1-3 ani reprezintă grupul
populațional cu risc pentru ingestia de capsule lichide cu detergent. Simeticona
poate fi antidotul specific.
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ABORDUL VASCULAR INTRAOSOS (I.O.) – PRINCIPII PRACTICE
Solange Tamara Roșu1,2, V.E. Roșu2, Cătălina Maria Ionescu2
1
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
2
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași
Cuvinte cheie: abord vascular intraosos, procedură, copil, avantaje

Abordul vascular intraosos reprezintă o cale alternativă temporară, sigură, simplă la
administrarea clasică (intravenoasă, endotraheală) a medicației în condiții de risc
vital. Lucrarea oferă informații privind instituirea și utilizarea abordului intraosos la
copil. Ne-am propus actualizarea datelor din literatură privind accesul vascular
intraosos. Sunt incluse discuții privind utilizarea dispozitivului intraosos disponibil în
Unitățile de Primire Urgențe din România, avantajele și dezavantajele accesului
intraosos, față de metodele convenționale de abord vascular și recomandările
curente cu privire la utilizarea acestei proceduri. Particularitățile anatomice, clinice
ale pacientului și experiența medicului în abordul vascular intraosos dictează locul
de puncție și tipul de ac utilizat. Valorile de referinţă pentru interpretarea rezultatelor
de laborator identice cu rezultatele probelor de sânge recoltate clasic facilitează
interpretarea buletinelor de analiză și managementul terapeutic de caz.
Dispozitivele medicale actuale și farmacocinetica medicamentelor administrate
intraosos, în doze echivalente cu administrarea intravenoasă fac ca această
procedură să fie principala opțiune în condiții de abord vascular periferic dificil.
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“ACTORII” IATROGENIEI ÎN URGENȚELE PEDIATRICE
Solange Tamara Roșu1,2, V.E. Roșu2, Odetta Duma1
1
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
2
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria“ Iași
Cuvinte cheie: iatrogenie, iatrovigilență, urgențe pediatrice

Iatrogenia este o problemă de actualitate în urgenţa pediatrică, alături de patologia
medicală, chirurgicală şi socio-juridică. Abordarea acestei teme constituie o
provocare; este o trecere în revistă a datelor din literatura de specialitate.
Dimensiunea epidemiologică, economică, socială, etică este insuficient cunoscută,
deoarece patologia iatrogenă este neglijată din punct de vedere evaluativ.
Iatrogenia este inerentă practicii medicale în ansamblul ei și poate fi cauzată de toate
îngrijirile de sănătate, de toți profesioniştii din sănătate, doar calitatea îngrijirilor
făcând-o evitabilă. În urgențele pediatrice factorii de risc iatrogen sunt: severitatea
cazului, particularitățile anatomice ale copilului, dependența acestuia de adult,
abilitățile echipei medicale, erorile prin omisiune sau acțiune. Cauzele iatrogeniei
pot fi multiple: organizatorice, umane, tehnice. Frecvent întâlnită în practica
urgențelor pediatrice este iatrogenia medicamentoasă datorită numărului mare de
medicamente utilizate, formelor de prezentare multiple, diluțiilor, dozelor, ritmului,
căilor de administrare, compatibilităților/incompatibilităților și ordinii în
administrare. Urgențele pediatrice necesită numeroase proceduri tehnice care pot
genera iatrogenie. Prevenția prin sensibilizare, responsabilizare și utilizarea fișelor
standardizate de administrare a medicamente constituie măsuri elementare de
iatrovigilență. Simulările clinice cu participarea echipei medicale, medici și asistenți
medicali, familiarizarea cu medicația și dispozitivele medicale disponibile reprezintă
strategii educaționale care au rolul de a preveni erorile în situații de urgență. De
asemeni educația medicală continuă prin abordări relevante poate avea rol de
iatrovigilență.
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ALGORITM DE UTILIZARE FENTANYL (SUBLIMAZE) ÎN
URGENȚELE PEDIATRICE
Solange Tamara Roșu1,2, Cătălina Maria Ionescu1, V.E. Roșu1
1
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași
2
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
Cuvinte cheie: fentanyl, i.v., p.i.v., nebulizare

În vederea standardizării modului de utilizare Fentanyl în U.P.U. am elaborat un
algoritm pentru urgențele pediatrice. Algoritmul este destinat medicilor și
asistenților medicali din U.P.U. Scopul implementării algoritmului este de a asigura
calitatea actului medical și implicit calitatea vieții pacientului, durerea fiind
considerată al cincilea semn vital.
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CETOACIDOZA DIABETICĂ (CAD) LA COPIL – MANAGEMENT
TERAPEUTIC INIȚIAL
Solange Tamara Roșu1,2, Cătălina Maria Ionescu2, Carmen Olaru2, V.E. Roșu2
1
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
2
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași
Cuvinte cheie: PALS, CAD, ISPAD

Algoritmul actual de management în urgență al pacientului de vârstă pediatrică
diagnosticat cu cetoacidoză diabetică respectă liniile directoare PALS (Pediatric
Advanced Life Support) și ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent
Diabetes). Anamnestic, clinic, paraclinic se stabilește diagnosticul de cetoacidoză
diabetică și gradul de severitate. Obiectivele terapeutice: corectarea pierderilor de
lichide, hiperglicemiei, tulburărilor electrolitice, în special pierderile de potasiu,
tulburărilor de echilibru acidobazic, cu prioritizare secvențială. Cauza principală a
mortalității în cetoacidoza diabetică la copil este edemul cerebral acut (ECA).
Măsurile generale de terapie ale ECA sunt completate de măsuri specifice
intervenționale, cu monitorizare clinică continuă, ritmică a parametrilor vitali și
probelor biologice (gaze sanguine, glicemie, pH, bicarbonat, uree, electroliți,
cetone). Algoritmul subliniază intervențiile medicale care previn precipitarea
complicațiilor terapiei CAD, la sugari, copii și adolescenți.
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METODE ALTERNATIVE DE ANALGEZIE ÎN URGENŢELE
PEDIATRICE
Solange Tamara Roşu1,2, V.E. Roşu2
1
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi
2
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sfânta Maria” Iaşi
Cuvinte cheie: analgezie, opiacee, căi alternative

Durerea este o entitate multidimensională, care necesită abordare complexă.
Durerea acută prezintă o serie de particularităţi care ţin de procesul patologic, de
procedurile invazive de diagnostic, tratament, precum şi de măsurile de îngrijire.
Analgezicele opioide reprezintă clasa terapeutică frecvent utilizată în terapia durerii
acute. Analgezia intravenoasă prin reacţiile adverse pe care le generează este
înlocuită treptat de opoide administrate pe căi alternative (intranasal, transdermal,
nebulizare, intraosos, etc.). Absorbţia rapidă, durata mai mare de menţinere a
analgeziei şi absenţa reacţiilor adverse, satisfacţia pacientului evaluată cu ajutorul
scalelor fac ca aceste moduri de utilizare să fie din ce în ce mai frecvente în urgenţele
pediatrice. Prezentăm experienţa utilizării Fentanyl intranazal, la pacienţii cu vârsta
între 12–18 ani, cu traumă izolată de membre, cu durere severă (7/10 VAS). Am
evaluat eficienţa acestuia prin utilizare VAS şi parametrii vitali (FC, FR, TAS); am
cuantificat reactiile adverse; nu s-au putut face determinări cantitative Fentanyl în
sânge. Fentanylul administrat inhalator în durerea acută traumatică, forma severă
este un analgesic eficient.
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U.P.U. “SFÂNTA MARIA” IAȘI – ANALIZĂ SWOT (STRENGTHS,
WEAKNESS, OPPRTUNITIES, THREATS)
Solange Tamara Roșu1,2, Elena Donisă1, Anca Nichita1, Odetta Duma2
1
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași
2
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
Cuvinte cheie: SWOT, UPU, pediatrie

Am analizat punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările Unității de
Primire Urgențe din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași, cu
profil pediatric și statut de Unitate Funcțională Regională de Urgență. Este o evaluare
organizată a activității, în vederea identificării “găurilor negre”, cu scopul schimbării
și îmbunătățirii rezultatelor. Punctele forte: personal cu experiență clinică,
disponibilitatea personalului, echipamente medicale performante, relaționare 24 de
ore din 24 cu spitalul multidisciplinar, existența procedurilor specifice, protocolelor
clinice, legislației specifice. Punctele slabe: personal insuficient, spațiu de lucru
inadecvat, subdimensionat. Cercetarea științifică este limitată datorită activității
medicale solicitante, audit de calitate și training insuficient, în spațiu impropriu.
Oportunități: proiect aprobat de extindere spațiu U.P.U., implicit suplimentare
personal, circuite funcţionale corecte, imagine bună în mass-media, parteneriat
Universitatea de Medicină și Farmacie.
Amenințări: epidemii, accidente cu victime multiple, subfinanțare, adresabilitate
foarte mare pacienți, circuit laborios al documentelor medicale/nemedicale, sistem
informatic insuficient axat pe necesități. Absența unor specialități de suport (boli
infecțioase, neurochirugie, oromaxilofaciale) 24 de ore din 24 și implicit consulturi
interclinice interspitalicești, care generează eforturi suplimentare din partea echipei
U.P.U. și riscuri legate de transport pentru pacientul critic. Bolilele cotidiene pot
afecta activitatea echipei medicale în urgențele propriu-zise. Intervențiile eficiente
sunt influențate majoritar de sistemul actual de sănătate.
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CRIZA HIPERTENSIVĂ LA COPIL - EVALUARE ȘI MANAGEMENT
V.E. Roșu1, Cristina Gavrilovici1,2
1
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași
2
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
Cuvinte cheie: hipertensiune, criză hipertensivă, copil, abord multidisciplinar

Tensiunea arterială normală la grupa de vârstă 1-13 ani este definită de valori sub
percentila 90, iar ≥ 13 ani vârstă de valori sub 120/80 mmHg. Valori ale tensiunii
arteriale ≥ percentila 95 (1-13 ani) și ≥ 130/80 mmHg (> 13 ani) reprezintă stadiul de
hipertensiune arterială (Academia Americană de Pediatrie, 2017). Criza hipertensivă
este un sindrom clinic caracterizat prin creşterea bruscă şi persistentă a tensiunii
arteriale. Lucrarea de față va evidenția particularitățile clinice și managementul crizei
hipertensive la copil. Dintre multiplele cauze, cele mai frecvente patologii
responsabile de criza hipertensivă la copil sunt: renale, cardiovaculare, endocrine,
maligne, toxice, neurologice. În urgență explorările paraclinice de primă intenție
sunt țintite pe principalele etiologii. Obiectivele managementului în urgență sunt:
reducerea în siguranță a tensiunii arteriale, tratarea/minimalizarea efectelor asupra
organelor țintă și identificarea etiologiei. Gold standard-ul terapeutic îl reprezintă
scăderea treptată a tensiunii arteriale, nu mai mult de 25% din valoare în primele 8
ore și normalizare în 24-48 de ore, în vederea intervenției mecanismelor de
autoreglare și prevenirii ischemiei cerebrale și/sau miocardice. Tratamentul inițial
este în perfuzie endovenoasă. Principalele medicamente utilizate în criza
hipertensivă sunt: vasodilatatoarele, alfa și beta- adrenoblocantele, blocantele
canalelor de calciu, inhibitorii enzimei de conversie, diureticele. Criza hipertensivă la
copil reprezintă o urgență medicală și necesită abord multidisciplinar.
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SINDROMUL DE DISFUNCȚIE ORGANICĂ MULTIPLĂ.
PREZENTARE DE CAZ
V.E. Roșu1, Solange Tamara Roșu1,2, N. Nistor1,2, C. Iordache1,2, Irina Naumcieff1,3,
Gabriela Buhuș1, Doina Mihăilă1,2
1
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași
2
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
3
Spitalul Municipal Roman, Neamț
Cuvinte cheie: MODS, SOFA, AH1N1

Introducere: Sindromul de disfuncție organică multiplă/Multiple Organ Disfunction
Syndrome (MODS) reprezintă o disfuncție amenințătoare de viață, clinică și/sau
biochimică, a două sau mai multe organe sau sisteme în cadrul unei îmbolnăviri
acute.
Material și metodă: Prezentăm MODS produs de virusul gripal AH1N1, în context
epidemic, la o pacientă M.A., 8 ani vârstă, din rural, cu patologie preexistentă
(neurologică, cardiacă). Rezultate: Clinic, paraclinic, imagistic în momentul admisiei
se stabilește diagnosticul de șoc septic (bronhopneumonie, insuficiență respiratorie
acută, status mental alterat, oligurie, temperatură centrală 34,10C, TA 65/35 mmHg,
PAM 45 mmHg, FC 108/min, FR 28/min, globule albe 980/mm3, TR 45.000/mm3, CPK
1505 U/L, uree 127 mg/dl, TGO 147 U/l, lactat 2,9 mmol/l). Se instituie resuscitare
volemică, suport inotrop, vasotrop, ventilație, abord echipă multidisciplinară.
Primește antibioterape i.v. în triplă asociere, evoluția nefavorabilă, se confirmă
MODS, Sequential Organ Failure Assessment (SOFA), la 12 ore de la internare scor 13
(PaO2/FiO2 250, TR 19.000/mm3, GCS 7, bilirubină 0,31 mg/dl, creatinină 1,69 mg/dl,
PAM 45 mmH), risc de mortalitate 70%, în exudatul nazofaringian se izolează AH1N1.
Stop cardiorespirator ireversibil la 26 ore de la internare.
Concluzii: Evoluția a fost fulminantă, ireversibilă, punct de plecare pulmonar la un
pacient nevaccinat antigripal și cu, comorbidități preexistente.
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SUCCESIUNE DE INFECȚII VIRALE ANERGIZANTE ÎN CONTEXT
NOSOCOMIAL - PREZENTARE DE CAZ
V.E. Roșu1, Alexandra Lăcătușu2, Ramona Ilcu4, Alice Ștefania Cîșlariu2, Mihaela
Clapa1, Erica Rudnic2, Carmen Manciuc2,3
1
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași
2
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași
3
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
4
Spitalul Clinic Județean de Urgențe “Sf. Spiridon” Iași
Cuvinte cheie: rujeolă, mononucleoză infecțioasă, copil, nosocomial

Cea mai obișnuită manifestare a infecției primare cu Virusul Epstein Barr (EVB) este
mononucleoza infecțioasă. Replicarea EBV în limfocitele B induce sensibilizarea
limfocitelor T care prin răspunsuri citotoxice antrenează deficiență imună celulară,
cauză majoră de infecții mixte. Scopul lucrării este de a evidenția particularitățile
clinice ale infecției cu virus rujeolic, la o fetiță de 9 ani, în context nosocomial și de
infecție inițială cu EBV. Pacienta a fost internată în Secția de Pediatrie a unui spital
județean în 20.05.2018 pentru sindrom febril. Clinic și paraclinic s-a stabilit
diagnosticul de mononucleoză infecțioasă, a fost transferată în Secția de Boli
Infecțioase a spitalului. La 9 zile de la internare prezintă semnele clinice
patognomonice ale infecției cu virus rujeolic. Serologic se confirmă diagnosticul de
rujeolă. Evoluția nefavorabilă impune transferul către un spital de boli infecțioase
universitar. Bronhopneumonia obiectivată clinic și imagistic a evoluat favorabil sub
oxigenoterapie și antibioterapie (Imipenem). Contextul epidemiologic și
caracteristicile patogenice ale celor două virusuri au fost factorii determinanți ai
evoluției.
Particularitatea cazului: Succesiunea infecțiilor virale anergizante.
Concluzii: Evoluția cazului a fost favorabilă prin antibioterapie de ultimă generație,
carbapeneme, în contextul anergiei virale duble.
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ATENȚIE LA DEPOZITAREA SUBSTANȚELOR INHIBITOARE DE
COLINESTERAZĂ
Marcela Rotariu, Mihaela Ciobanu, Elena Donisă
U.P.U. Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
Cuvinte cheie: intoxicație, decontaminare, antidot

Inhibitorii de colinesterază sunt substanțe chimice (organo-fosforate) utilizate în
combaterea dăunătorilor plantelor și vectorilor biologici. Surse de compuși
organofosforici: șampoane pentru animale, insecticid, fertilizatori pentru grădinărit.
Pacienții care ajung în spital datorită intoxicației cu substanțe inhibitoare de
colinesterază sunt de vârste și din medii diferite. Manifestările clinice care ne
determină să punem diagnosticul de intoxicație cu inhibitori de colinestarază sunt:
mioza, hipersalivație, bronhospasm, lăcrimare, vărsături, diaree, hipotensiune,
bradicardie, insuficiență respiratorie, convulsii, comă. Indiferent de calea de
pătrundere a toxinei în organism se impune atitudine terapautică urgentă. Se
instituie tratament intravenos cu sulfat de atropină, Toxogonin și decontaminare a
tegumentelor/gastro-intestinală, în funcție de calea de pătrundere. Studiul
retrospectiv descriptiv pe o perioadă de 10 ani (2008-2018) a pacienților intoxicați
cu compuși organofosforici pe categorii de vârstă, sex, din mediul rural, calea de
patrundere a toxinei.

101 |

Volum de rezumate

MISTERELE DURERII TORACICE LA COPIL
Georgiana Russu, Georgiana Chiribuc
Clinica de Cardiologie Pediatrică, Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii ”Sf. Maria” Iaşi
Durerea toracică este frecventă la vârsta pediatrică şi îngrijorează familia,
determinând prezentarea la serviciul de urgenţă. Majoritatea cauzelor sunt benigne
şi autolimitate, dar există şi etiologii ameninţătoare de viaţă care, din fericire, sunt
rare, dar reprezintă o provocare pentru medicul practician (infarct miocardic,
disecţie de aortă, embolie pulmonară). Diagnosticul diferenţial este bogat şi
pediatrul trebuie să cunoască principalele cauze, pentru a stabili investigaţiile
necesare şi metodele de tratament.
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MANAGEMENTUL INSUFICIENȚEI RENALE ACUTE ÎN URGENȚĂ
LA COPIL
R. Russu1, Mihaela Munteanu1, Magdalena Stârcea1,2
1
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sfânta Maria” Iași
2
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
Cuvinte cheie: copil, insuficiență renală acută, urgență

Insuficiența renală acută (IRA) produce o creștere a morbidității la copiii în stare
critică, afectarea rinichiului stând la baza modificării homeostaziei organismului.
Definiția IRA a cunoscut o mare variabilitate, standardizându-se în 2002, potrivit
criteriilor RIFLE, și ulterior în 2007, folosind criteriile AKIN. După criteriile RIFLE
pediatrice, aproximativ 50% din pacienții pediatrici din terapie intensivă dezvoltă un
grad de afectare renală pe parcursul internării. Lucrarea de față își propune să
prezinte strategiile de management și tratament abordate până în prezent în IRA,
insistând asupra reperelor importante din abordarea IRA în serviciul de primire
urgențe precum și asupra utilității folosirii biomarkerilor predictivi (ex: cistatina C
serică, NGAL urinar) pentru IRA.
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GLOMERULONEFRITA POSTSTREPTOCOCICĂ - DIAGNOSTIC ŞI
MANAGEMENT ÎN URGENŢĂ
Paula Gianina Rusu1, Carmen Murărescu1, Andreea Holoc1, Cristina Gavrilovici1,2,
Ingrith Miron1,2
1
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi
2
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gigore T. Popa" Iaşi
Cuvinete cheie: glomerulonefrita, hipertensiune, convulsii

Introducere: Glomerulonefrita acută poststreptococică – afecţiune glomerulară
acută apărută la distanţă de 1-4 săptămâni de la o infecţie respiratorie sau 3-6
săptămâni de la debutul unei afecţiuni cutanate cu Streptococ β hemolitic de grup
A.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui copil de sex masculin, în vârstă de 6 ani şi
4 luni internat în Secţia Pediatrie Generală pentru o afecţiune acută a căilor
respiratorii superioare cu debut insidios situat cu 2 zile anterior internării. Din
istoricul medical recent menţionăm un episod de erupţie generalizată, în afebrilitate,
la care a asociat şi edeme. Examenul sumar de urină ridică suspiciunea unei infecţii
de tract urinar. În a 4-a zi de internare prezintă stare generală influenţată, cefalee
frontală intensă, nocturnă, edeme la nivelul extremităţii cefalice şi membrelor
inferioare, 2 vărsături alimentare, abdomen mărit de volum, în tensiune, nedureros
spontan şi la palpare, hepatomegalie (ficat la 5 cm sub rebord) cu agravarea rapidă
a stării generale, dispnee marcată (SaO2 (-) - 79%), convulsii clonice localizate la
nivelul hemicorpului stâng cu generalizare ulterioară, cu durată de aproximativ 5
minute, hipertensiune arterială. La examenul de urină în evoluţie se constată urina
hipercromă, tulbure, spumoasă cu aspect macroscopic de "spălătură de carne", cu
proteinurie şi hematurie macroscopică. Completarea bilanţului biologic pentru o
afectare glomerulară aduce date noi, precum fracţiile complementului C3, C4 cu
valori scăzute, ASLO cu valori mult crescute, ceea ce indică o glomerulonefrită
poststreptococică (GNAPS). Iniţierea în urgenţă a tratamentului etiopatogenic, a
afectării cardiace şi a encefalopatiei hipertensive a generat o evoluţie clinică şi
biologică rapid favorabilă.
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RECUNOAŞTEREA ŞI MANAGEMENTUL COMPLICAŢIILOR
SUNTULUI VENTRICULO-PERITONEAL - PREZENTARE DE CAZ
Natalia Stratu, Solange Tamara Roşu
Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii ”Sf. Maria” Iaşi
Cuvinte cheie: sunt VP, complicaţii, urgenţă

Prezentăm un pacient de 2 ani, de sex feminin, din mediul rural; motivele admisiei:
vărsături incoercibile. Antecedentele personale patologice: paralizie cerebrală
infantilă, tetrapareză spastică, retard psihomotor sever, hidrocefalie – sunt
ventriculo-peritoneal. Pacientul internat într-o secţie de pediatrie, terapie intensivă
pentru reechilibrare hidroelectrolitică, acidobazică, susţinerea funcţiilor vitale. După
7 zile de spitalizare se decide transferul într-o clinică de specialitate neurochirugicală
datorită deteriorării stării clinice generale. Pe durata transportului medical asistat se
instalează stopul cardiorespirator; se instituie măsurile de resuscitarea
cardiorespiratorie; se continuă resuscitarea în U.P.U., dar fără rezultat. Se ridică
suspiciunea de malfuncţie sunt ventriculo-peritoneal. Pacientul este dirijat catre
Institutul de Medicină Legală pentru expertiză.
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LIMFOHISTIOCITOZA HEMOFAGOCITARĂ - URGENȚĂ DE
DIAGNOSTIC
Mirabela Subotnicu1,2, Silvia Dumitraș2, Carmen Murărescu2, Anca Ivanov1,2,
Cristina Gavrilovici1,2, Ingrith Miron1,2
1
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
2
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sfânta Maria” Iași
Cuvinte cheie: limfohistiocitoză hemofagocitară, copil, urgență

Limfohistiocitoza hemofagocitară (HLH) este afecțiune severă, potențial letală și este
caracterizată prin sindrom febril prelungit, citopenie, hepatosplenomegalie,
adenopatie, nivel crescut al feritinei și al trigliceridelor, coagulopatie. Constă în
activarea haotică și proliferarea nemalignă a limfocitelor T și macrofagelor, cu
hiperproducție de citokine proinflamatorii și diminuarea activității citotoxice a
celulelor NK și limfocitelor T citotoxice. Infecțiile, bolile autoimune, malignitățile,
chimioterapia sau medicația imunosupresoare pot fi implicate în declanșarea HLH
secundare.
Prezentare de caz: Vom prezenta cazul a unui copil în vârstă de 3 ani de sex
masculin internat în Clinica de Hematologie și Oncologie Pediatrică din cadrul
Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași pentru sindrom febril
prelungit și bicitopenie. Tabloul clinic, investigațiile biologice și imagistice au
orientat diagnosticul spre HLH fiind îndeplinite 6 din cele 8 criterii de diagnostic:
febra persistentă peste 38.3°C, splenomegalia, pancitopenia, hipertrigliceridemia,
nivel crescut al feritinei serice peste 500 ng/ml și prezența hemofagocitozei atât la
nivel medular cât și ganglionar. S-a inițiat corticoterapia, dar evoluția pacientului a
fost nefavorabilă, instalându-se decesul la scurt timp de la diagnostic.
Diagnosticul precoce al HLH și tratamentul prompt cu glucocorticoizi în doză mare
pot îmbunătăți prognosticul acestor pacienți. Pacienții cu HLH pot prezenta
episoade recurente necesitând urmărire periodică.
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ASPECTE ETIOLOGICE ALE DURERII ABDOMINALE LA COPIL
Elena Ţarcă
Disciplina de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică, Departament Chirurgicale II, Universitatea
de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi
Cuvinte cheie: durere abdominală, copil, anamneză, examen clinic

Printre cele mai frecvente cauze ale prezentării unui pacient de vârstă pediatrică la
medicul de familie, la pediatru sau la unitatea de primire urgenţe este durerea
abdominală, însoţită sau nu de alte simptome digestive, respiratorii, cardiocirculatorii, renale, osteo-articulare, cerebrale, etc. Depinde de abilitatea şi de
experienţa primului medic care consultă copilul de a face diferenţa între unele
afecţiuni benigne cu evoluţie autolimitată, care nu necesită alte investigaţii, şi alte
afecţiuni care pot constitui veritabile urgenţe medicale sau chirurgicale, care
necesită aprofundarea investigaţiilor clinico-paraclinice, spitalizare şi tratament
specific. O însemnătate deosebită în stabilirea conduitei medicale ulterioare o au
anamneza riguroasă şi examenul fizic complet al copilului, datele obţinute din
aceste investigaţii preliminare direcţionând spre efectuarea sau nu şi a unor
examinări paraclinice, analize de laborator şi implicarea mai multor specialităţi
medicale pediatrice. În stabilirea diagnosticului de certitudine şi a tratamentului de
specialitate vârsta copilului va avea o importanţă deosebită, deoarece fiecare grupă
de vârstă prezintă afecţiuni caracteristice.
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PLAGĂ PENETRANTĂ TORACICĂ CU RETENŢIE CORP STRĂIN –
PREZENTARE DE CAZ CLINIC
Elena Ţarcă1,2, M. Anton2, Ioana Petcu2, Gabriela Buhuş2, B. Savu1,2
1
Disciplina de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică, Departament Chirurgicale II, Universitatea
de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi, România
2
Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii ”Sfânta Maria” Iaşi, România
Cuvinte cheie: accident casnic, copil, plagă penetrantă, traumatism toracic

Traumatismele toracice reprezintă o cauză importantă de morbiditate şi mortalitate,
după cele cranio- prin arme albe sau de foc sunt în continuă creştere la adolescenţi,
precum şi accidentele casnice.
Vom prezenta cazul unui adolescent în vârstă de 17 ani care a suferit un accident
casnic (a simţit o înţepătură în timp ce utiliza motocoasa), şi care se prezintă la
camera de primire urgenţe cu cerebrale şi vertebromedulare, principalul mecanism
de producere fiind accidentele rutiere (60%-80%), urmate de căderile accidentale
(10%-17%), agresiunile şi exploziile. Aproximativ 33% din traumatismele toracice
necesită spitalizare. La copiii de peste 1 an vârstă, traumatismele toracice sunt a
doua cauză de mortalitate posttraumatică, după injuriile cerebrale. Majoritatea
traumatismelor toracice sunt nepenetrante (80%-90%), având ca principală cauză
accidentele rutiere, iar traumatismele penetrante simptomatologie discretă,
respectiv durere la nivelul hemitoracelui drept superior. La inspecţie se remarcă o
plagă înţepată toracică de dimensiuni milimetrice, iar radiografia toracică pune în
evidenţă prezenţa unui corp străin metalic (sârmă) la nivel paravertebral drept şi
discretă infiltrare a desenului pulmonar apical drept. Examenul computertomografic localizează precis corpul străin, descrie hematomul intraparenchimatos
pulmonar secundar traversării acestuia de către corpul străin, şi pune în evidenţă o
lamă de pneumotorax apical şi hemotorax drept de 0,94 cm. Se intervine chirurgical
şi se extrage corpul străin, evolutia postoperatorie fiind favorabilă, cu externare
după trei zile. Prezentarea de faţă atrage atenţia asupra faptului că, deşi plăgile
penetrante asociază adesea hemopneumotorax cu insuficienţă respiratorie,
diminuarea sau absenţa murmurului vezicular şi hipotensiune, lipsa
simptomatologiei toracice nu exclude probabilitatea existenţei unor leziuni
traumatice la acest nivel.
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TRAUMATISMELE ORGANELOR PARENCHIMATOASE
ABDOMINALE LA COPIL
Elena Ţarcă1,2, Livia Lupu2, Tamara Solange Roşu2,3, G. Aprodu1,2
1
Disciplina de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică, Departament Chirurgicale II, Universitatea
de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi, România
2
Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sfânta Maria” Iași, România
3
Disciplina de Nursing, Departament Medicale II, Universitatea de Medicină şi Farmacie
”Grigore T. Popa” Iaşi, România
Cuvinte cheie: accident, copil, traumatism abdominal, ruptură organ parenchimatos

Traumatismele organelor parenchimatoase abdominale reprezintă o cauză
importantă de morbiditate şi mortalitate la copil, după traumatismele craniocerebrale, vertebromedulare şi toracice, principalul mecanism de producere fiind
accidentele rutiere, accidentele sportive, căderile accidentale cu impact în regiunea
abdominală, agresiunile fizice, şi particular pentru copil traumatismul obstetrical.
Pentru a pune în evidenţă repercusiunile traumatismelor fizice asupra organelor
parenchimatoase abdominale am efectuat un studiu analitic retrospectiv asupra
pacienţilor internaţi şi trataţi în Clinica de Chirurgie Pediatrică a Spitalului Clinic de
Urgenţe pentru Copii ”Sfânta Maria” Iaşi în perioada Ian. 2015 – Iun. 2018. În această
perioadă s-au înregistrat 5771 internări în urgenţă, dintre care 122 pentru leziuni
severe ale organelor parenchimatoase abdominale. La 7,4% dintre aceşti pacienţi sa intervenit chirurgical: în urgenţă imediată au fost efectuate două splenectomii şi o
sutură hepatică, iar în urgenţă amânată au fost efectuate trei intervenţii chirurgicale
de evacuare a hematoamelor hepatice şi a hemoperitoneului, două intervenţii
pentru rupturi renale (dintre care o nefrectomie polară inferioară) şi un drenaj al unui
pseudochist posttraumatic de pancreas. Una dintre intervenţiile pentru drenajul
hamatomului hepatic a fost efectuată la un nou-născut cu traumatism obstetrical.
Unul dintre pacienţii politraumatizaţi şi cu splenectomie a decedat la 10 zile de la
internare, evoluţia postoperatorie la ceilalţi pacienţi fiind favorabilă, dar necesitând
spitalizare prelungită şi controale repetate.
În concluzie, datorită particularităţilor anatomo-fiziologice ale pacienţilor de vârstă
pediatrică, orice traumatism la nivel abdominal la copil se poate solda cu leziuni
severe ale organelor parenchimatoase, în special ficat şi splină, şi cu repercusiuni
grave asupra stării de sănătate şi chiar a vieţii pacientului.
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TRAUMATISMELE ORGANELOR CAVITARE ABDOMINALE LA COPIL
Elena Ţarcă1,2, Georgiana Gulerez2, Tamara Solange Roşu2,3, Irina Crişcov4,
Simona Gavrilescu1,2
1
Disciplina de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică, Departament Chirurgicale II, Universitatea
de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi, România
2
Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii ”Sfânta Maria” Iași, România
3
Disciplina de Nursing, Departament Medicale II, Universitatea de Medicină şi Farmacie
”Grigore T. Popa” Iaşi, România
4
Disciplina de Pediatrie, Departament Medicina Mamei şi a Copilului, Universitatea de
Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi, România
Cuvinte cheie: accident, copil, traumatism abdominal, perforaţie intestinală

Traumatismele organelor cavitare abdominale reprezintă o cauză importantă de
morbiditate la copil, după traumatismele cranio-cerebrale, vertebromedulare şi
toracice, principalul mecanism de producere fiind accidentele rutiere, căderile
accidentale cu impact pe abdomen sau accidentele sportive, agresiunile fizice şi
exploziile. Am efectuat un studiu analitic retrospectiv pe o perioadă de 3,5 ani,
asupra pacienţilor internaţi şi trataţi în Clinica de Chirurgie Pediatrică a Spitalului
Clinic de Urgenţe pentru Copii ”Sfânta Maria” Iaşi, pentru a pune în evidenţă
repercusiunile traumatismelor fizice asupra organelor cavitare abdominale. Astfel,
dintr-un total de 131.728 pacienţi consultaţi în Unitatea de Primire Urgenţe în
perioada luată în studiu, 3% au suferit un traumatism prin accident rutier, agresiune
fizică, accidente casnice, la joacă sau accidente sportive. La 11 pacienţi s-a intervenit
chirurgical pentru un sindrom peritonitic posttraumatic, respectiv perforaţii
intestinale sau plagă penetrantă gastrică. Trei dintre aceşti pacienţi au fost operaţi
în urgenţă, diagnosticul de perforaţie de organ cavitar fiind stabilit preoperator prin
vizualizarea radiologică sau computer-tomografică a pneumoperitoneului încă de la
internare. La ceilalţi opt pacienţi intervenţia chirurgicală a fost efectuată în decursul
a 12-36 ore post-traumatism, respectiv la momentul la care sindromul peritonitic a
devenit evident clinic şi pneumoperitoneul a fost vizualizat imagistic. Evoluţia
postoperatorie imediată a fost favorabilă în toate cazurile, un pacient a prezentat la
doi ani de la traumatism ocluzie intestinală prin aderenţe şi bride, ce a necesitat
intervenţie chirurgicală. Studiul de faţă atrage atenţia asupra posibilităţii existenţei
unei leziuni serioase a unui organ cavitar la copilul ce a suferit un traumatism
abdominal chiar dacă leziunea nu este imediat evidentă, respectiv asupra necesităţii
spitalizării şi urmăririi în dinamică a acestor pacienţi.
110 |

Volum de rezumate

MANAGEMENTUL CETOACIDOZEI DIABETICE LA COPIL
Oana Teslariu1,2, Delia Bizim1, Carmen Oltean1, Laura-Mihaela Trandafir1,2,
Dana-Teodora Anton-Păduraru1,2
1
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași, Clinica III Pediatrie
2
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
Cuvinte cheie: cetoacidoză, diabet tip 1, copil

Cetoacidoza diabetică (CAD) reprezintă o urgență medicală, ce poate surveni atât la
debutul bolii cât și ca o complicație acută la pacienții deja cunoscuți cu diabet
zaharat tip 1, motiv pentru care recunoașterea precoce și managementul corect sunt
esențiale pentru reducerea morbidității și mortalității. Obiectivele principale ale
terapiei CAD sunt reprezentate de corectarea deshidratării și a dezechilibrelor
electrolitice, precum și a cetoacidozei. Acidoza se corectează prin administrarea de
lichide, electroliți și insulină. Monitorizarea atentă a evoluției tratamentului este
necesară pentru evitarea și depistarea rapidă a eventualelor complicații, precum
hipopotasemia sau edemul cerebral. Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 6 ani,
cu istoric familial pozitiv (frate) pentru diabet zaharat tip 1, diagnosticat cu
cetoacidoză hiperosmolară inaugurală și coma grad 1. Particularitatea cazului a fost
reprezentată de asocierea unei pancreatite acute și evoluția lent favorabilă la
măsurile terapeutice de reechlibrare. Evoluția CAD la copil poate fi imprevizibilă,
astfel încât medicul trebuie să aplice protocolul de tratament în funcție de
caracteristicile individuale clinice și biologice ale fiecărui pacient pentru obținerea
unui management satisfacător.

111 |

Volum de rezumate

TIMPUL DE AȘTEPTARE ÎN URGENȚELE PEDIATRICE
Viorica Toma, Manuela Ciobanu, Elena Pricop
Unitatea de Primire Urgențe, Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii ”Sfânta Maria”, Iași,
România
Cuvinte cheie: triaj, urgențe, copil, evaluare

Protocolul Național de Triaj a fost elaborat în scopul preluării rapide și eficiente a
pacienților, funcție de gradul urgenței și resursele disponibile. Triajul este efectuat
de asistentul medical cu abilități și dotare (monitor triaj), bazându-se pe criterii
clinice (triunghiul evaluării pediatrice) ± monitorizare parametri vitali, cu scopul
prioritizării în funcție de gradul urgenței. Timpul mediu pentru efectuarea triajului maxim 2 minute per pacient.
Material și metodă: Algoritm de triaj, prezentări în Unitatea de Primire Urgențe,
Spitalul ”Sfânta Maria” – Iași; în perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 au fost evaluați
18947 pacienți; timpul mediu de preluare a fost calculat pentru intervalul 01.06.2018
- 30.06.2018, respectiv 3161 pacienți.
Rezultate: Nivel I resuscitare: pacient cu afecțiuni amenințătoare de viață, instabil
clinic și hemodinamic, timpul de preluare – 0 minute, fiind necesară intervenția
imediată a echipei medicale. Nivelul II critic: pacient cu risc major și posibilitatea
degradării funcțiilor vitale, timpul de preluare – 4,4 minute. Nivelul III urgent: pacient
stabil, (necesare minim 2 resurse) timpul de preluare 11 minute. Nivelul IV nonurgent: necesară 1 singură resursă, timpul de preluare 16 minute. Nivelul V consult:
pacientul care nu necesită asistență medicală de urgență (vaccin, rețetă), timpul de
preluare - 19 minute.
Concluzii: Din studiul realizat, datorită experienței dobândite și a profesionalismului
echipei medicale, s-a constatat concordanța dintre timpii obținuți și timpii
recomandați de Protocolul Național de Triaj.
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INCIDENȚA INTOXICAȚIILOR ACUTE CU ACETAMINOFEN ÎN
URGENȚELE PEDIATRICE
Mihaela-Ingrid Tropan, Carmen Enea
Unitatea de Primire Urgențe (U.P.U.) din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii
”Sfânta Maria” Iași
Cuvinte cheie: incidența, acetaminofen, patologie, urgență

Introducere: Intoxicațiile acute la copil ridică o problemă de o deosebită importanță
pentru practica pediatrică din punctul de vedere al gravității și frecvenței acestora.
O treime din intoxicațiile acute cu sfârșit letal apar la copii, iar dintre acestea 4/5 la
copii cu vârste între 1 și 5 ani. În literatura de specialitate se estimează că intoxicațiile
neletale sunt de 100-150 ori mai frecvente decât cele prezentate în serviciile de
specialitate din unitățile spitalicești.
Material și metodă: Am efectuat un studiu epidemiologic retrospectiv privind
frecvența intoxicațiilor acute la copiii și adolescenții internați la Spitalul Clinic de
Urgențe pentru Copii ”Sfânta Maria” din Iași pe o perioadă de 5 ani. Lotul cuprinde
un număr de 2.548 copii și adolescenți. Studiul a vizat evidențiarea principalelor
caracteristici a celor 71 cazuri de intoxicație cu acetaminofen spitalizați în U.P.U.
Rezultate: Din cele 71 cazuri de intoxicație acută cu acetaminofen înregistrate în
perioada 2013-2017, în anul 2013 s-au înregistrat 15 cazuri, în anul 2014, 8 cazuri, în
anul 2015, 15 cazuri, în anul 2016, 17 cazuri și în anul 2017, 16 cazuri.
Pe întregul lot al celor 71 copii, 24 (33,81%) au fost de sex bărbătesc și 47 (66,19%)
de sex femeiesc.
Cumulat pe cei 5 ani, 11 pacienți (15,49%) s-au prezentat spontan, 30 (42,25%) au
fost aduși de către Serviciul de Ambulanță Județean, 7 (9,86%) au fost aduși de către
Echipajul de Prim Ajutor, 20 (28,17%) de către SMURD și 3 (4,22%) cu elicopterul.
După efectuarea triajului, 1 pacient a fost evaluat resuscitat (cod roșu), 46 pacienți
au fost evaluați critici (cod galben) după efectuarea triajului și 24 urgent (cod verde).
După aplicarea protocolului terapeutic în U.P.U. toți pacienții au fost stabilizați din
punct de vedere al funcțiilor vitale, după care au fost internați în Secția de
Toxicologie din cadrul unității spitalicești pentru continuarea investigațiilor și a
tratamentului de specialitate.
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Concluzii: Profilul pacienului intoxicat cu acetaminofen realizat în urma interpretării
datelor statistice este reprezentat de:
•
adolescent cu vârsta cuprinsă între 15-17 ani;
•
de sex feminin provenind din mediul rural;
•
prezentat la spital de către SAJ/SMURD;
•
ingestie voluntară a toxicului;
•
stare conștientă la prezentarea în U.P.U.;
•
internat în Secția de Toxicologie după aplicarea protocolului de urgențe.
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INTOXICAȚIA CU ACETAMINOFEN. PREZENTARE DE CAZ
Lira-Maria Zamfir1, Solange Tamara Roșu1,2
1
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria”, Iași, România
2
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România
Cuvinte cheie: acetaminofen, intoxicație, copil

Introducere: Acetaminofenul, cel mai frecvent utilizat analgezic la nivel mondial din
rândul medicamentelor ce se eliberează fără prescripție medicală, este responsabil
pentru un procent mare de intoxicații accidentale sau voluntare, în special în cadrul
pacienților pediatrici.
Material și metodă: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 17 ani, ce s-a adresat
camerei de garda U.P.U. în urma ingestiei voluntare de paracetamol, ketonal și
amoxicilină.
Rezultate: Rezultatele investigațiilor paraclinice au evidențiat o afectare hepatică
marcată, în contextul ingestiei declarative de acetaminofen în doză toxică. Cu toate
acestea, prezența paracetamolului în sânge a fost infirmată de rezultatul buletinului
de analiză toxicologică. Ingestia voluntară de Ketonal a dus la alterarea probelor
hepatice prin efect hepatotoxic, orientând diagnosticul inițial, bazat pe analizele de
laborator și în special pe anamneză, către o intoxicație polimedicamentoasă.
Evoluția ulterioară a fost favorabilă, sub tratament suportiv și administrare promptă
de acetilcisteină.
Concluzii: Intoxicația voluntară sau accidentală cu acetaminofen este una din cele
mai frecvente cauze de insuficiență hepatică. Întrucât pacienții sunt inițial
asimptomatici, este esențială determinarea precisă a momentului ingestiei, a
cantității de substanță ingerate, a formei farmaceutice implicate și a altor
medicamente sau substanțe toxice asociate, precum și administrarea promptă a
antidotului și instituirea tratamentului suportiv.
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ASPIRAŢIA DE CORP STRĂIN
Florica Zbant, Elena Alexandra Ciobotaru
Cuvinte cheie: aspirația de corp străin

Aspirația corpului străin este o pătrundere accidentală prin faringe și laringe în căile
respiratorii inferioare, care produce o stare de asfixie cu pericol vital pentru copil.
Este un accident foarte grav, uneori mortal. Un corp străin introdus în gură poate fi
aspirat în timpul unei crize de tuse, unui strănut puternic, unui hohot de râs, în
timpul jocurilor active ale copilului, etc.
Clinic se descrie o fază de inhalare și un sindrom de staționare. În faza de inhalare
simptomatologia este zgomotoasă, dramatică cu agitație, cianoză, dispnee
(sufocare) majoră, accese de tuse repetate, uneori asfixie și moarte. Ulterior, este
posibilă o atenuare a simptomelor, cu perioade de acalmie.
În situații de urgenţă, cu dispnee marcată și tendință la asfixie, se practică
traheostomia, adică operația de deschidere a traheei, la nivelul gâtului cu crearea
unui orificiu (stomă) prin care pacientul poate respira până se ridică obstacolul.
Uneori, traheostomia permite nu numai evitarea unei morți subite, dar și eliminarea
corpului străin prin stomă traheală creată. Uneori, este imposibilă extracția
bronhoscopică și se practică diverse intervenții chirurgicale.
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INTOXICAŢIA CU VITAMINA D LA COPILUL MIC
Camelia Gabriela Zorila
Secţia Clinică Pediatrie IV, Spitalul ”Sf. Maria“ Iaşi
Hipervitaminoza D este o stare indusă de existenţa în organism a unei cantităţi
exagerate de vitamina D, care depăşeşte necesarul şi care nu poate fi utilizată de
către organism. Starea aceasta este adesea datorată unui aport exagerat şi este
toxică. Intoxicaţia este mult mai periculoasă decât deficitul.
Un exces de vitamina D determină apariţia unor anomalii în funcţionarea normală a
organismului, determinând creşterea calcemiei. La rândul său, această stare se
traduce prin apariţia unor leziuni, atât la nivelul ţesuturilor moi ale organismului (în
particular muşchi, rinichi) dar şi în ţesuturi dure (cum ar fi oasele).
Manifestările clinice ale hipervitaminozei D sunt reprezentate de scăderea apetitului,
vărsături, constipaţie, astenie, hipotonie, iritabilitate, poliurie şi polidipsie.
Complicaţia imediată a hipervitaminozei D este reprezentată de hipercalcemie, ce
va determina apariţia slăbiciunii musculare, demineralizării osoase, hipertensiune
arterială, litiazei sau nefrocalcinozei renale.
Prognosticul este favorabil, prin administrarea unui tratament adecvat, pacienţii
însănătoşindu-se. În cazul în care au apărut complicaţii (litiază renală,
nefrocalcinoză), prognosticul depinde de evoluţia acestora.
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DIAGNOSTIC AND MANAGEMENT IN DIGESTIVE HEMORRHAGES
IN CHILDREN
M. Burlea
Pediatrics Department, University of Medicine and Pharmacy "Gr. T. Popa", Iasi, Romania
Key words: child, hemorrhage, digestive endoscopy

Digestive hemorrhage in children may evolve from the occult form up to major
events with vital risk. The etiology includes extradigestive diseases (acute pathology
of the nervous system, coagulopathies, portal hypertension) or digestive (infectious,
malformation, inflammation) with a frequency nuanced by age. The diagnostic
approach should include the severity of blood loss, its reflection on vital organ
function, underlying (malformative) or acquired medical reasons or surgical causes.
Treatment is nuanced by the severity of blood loss, by the necessary medicines with
etiopathogenic impact. Digestive endoscopy, in addition to its important role as
method of diagnosis, is sometimes also a therapeutic method. Acute
gastrointestinal hemorrhage is an indication for therapeutic endoscopic
intervention. There are five well-established types of therapeutic intervention for
acute gastrointestinal bleeding: injection, coagulation or thermal therapy including
argon plasma coagulator, laser therapy, endoscopic hemostatic devices and ligation
therapy. Bleeding from esophageal varices should be treated by endoscopic
sclerotherapy or band ligation. Usually, diffuse mucosal bleeding from duodenitis or
gastritis does not require therapeutic endoscopic intervention.
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Ingestion of foreign bodies is a relatively common problem encountered in pediatric
pathology. Children tend to explore the environment by inserting objects in their
mouths; some of these items can be inevitably swallowed. Ingestion of foreign
bodies is also a significant cause of parental anxiety. The distribution is relatively
equal by gender and the peak incidence is between the ages of 6 months and 4
years. In teenagers, the ingestion of foreign bodies raises suspicions of psychiatric
pathology or risky behaviors. The objects most frequently swallowed by children are
radiopaque ones: coins, screws, batteries, or toy parts. Most complications are
caused by impaction of foreign bodies in the esophagus, especially in the case of
anatomical defects or preexisting diseases. The paper presents the experience of a
pediatric gastroenterology unit from a tertiary center in North-Eastern Romania
regarding foreign bodies ingestion diagnostic and management together with the
updated international guidelines regarding this pathology.
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