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Rolul asistentului social în contextul urgenţelor pediatrice
Oana Lăcrămioara Bădărău
Unitatea de Primire Urgenţe, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi România

Rezumat: 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.
Cuvinte cheie: asistent social, unitatea de primire urgenţe, rol profesional

Introducere
Dacă lumea ar fi un loc perfect, atunci ea ar
oferi tuturor o casă sigură şi călduroasă, o
sursă adecvată de hrană, slujbe bune, asigurări
medicale, iubire şi îngrijire pentru prieteni şi
familie. Ar fi o lume cu niveluri minime de
stres, delincvenţă şi suferinţe în care toţi
oamenii ar avea o viaţă satisfăcătoare şi plină
de bucurii. Activitatea de asistenţă socială
există pentru că lumea nu este perfectă.
Asistenţii sociali vin în sprijinul oamenilor și
al instituțiilor societății pe măsură ce ele se
confruntă cu fel de fel de imperfecțiuni (1).
Principalul obiectiv al asistenței sociale îl
constituie protejarea persoanelor (copii, adulți
sau persoane de vârsta a treia) care, din cauza
unor motive de natură economică, fizică,
psihică sau socială, nu au posibilitatea să își
asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile
capacități și competențe pentru participarea
activă la viața socială.
Asistentul social care lucrează la Unitatea
de Primire Urgenţe (UPU) oferă suport social
sau asistență socială tuturor pacienților și
aparținătorilor care se confruntă cu

vulnerabilități multiple pe perioada staționării
în UPU. Scopul intervenției asistentului social
este: de a facilita accesul pacienților și al
aparținătorilor la resurse și servicii, de a le oferi
îndrumare, ghidare şi consiliere în vederea
găsirii unor soluții eficiente la problemele cu
care se confruntă, pentru grăbirea proceselor
de vindecare și reintegrare socială.
În acest articol sunt prezentate succint
câteva din rolurile exercitate de către asistentul
social în urgenţele pediatrice precum şi
importanţa activităţilor pe care le prestează.

Asistenţa socială în unităţile de primire
a urgenţelor
Asistenții sociali au făcut parte din
personalul angajat în spitale încă de la
începutul secolului al XX-lea. Pe măsură ce
perioada de spitalizare a pacientului şi
frecvenţa prezentărilor la spital a crescut, a
devenit evident faptul că pacienţii şi familiile
acestora aveau nevoie de sprijin pentru a face
faţă bolilor şi altor probleme sociale. Astfel,
nevoile sociale nesatisfăcute au fost
identificate ca bariere în buna desfăşurare a
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tratamentului medical (2). Chiar de la început,
asistenţii sociali erau special instruiţi pentru a
înţelege impactul factorilor sociali asupra
stării de sănătate şi ofereau servicii de
consiliere și intervenții concrete în diferite
departamente și clinici, inclusiv în
departamentele medicale de intervenţie în
regim de urgenţă. Cu toate acestea, la ora
actuală, sunt disponibile puţine cercetări care
să evidenţieze impactul muncii sociale în
unităţile sanitare (2).
În timp, unitatea de primire a urgenţelor a
devenit un punct de intervenţie critic pentru
pacienţii cu multiple probleme medicale,
psihologice şi nevoi sociale nesatisfăcute. O
serie de autori indică faptul că pentru astfel de
pacienţi unităţile/compartimentele de primire
a urgenţelor reprezintă un ”sistem sigur de
îngrijire” (engl. safety net system of care),
motiv pentru care solicitarea acestor tipuri de
servicii medicale a crescut constant în timp (2).
La o analiză mai aprofundată a categoriilor
de persoane care beneficiază de servicii
medicale în regim de urgenţă s-a constat faptul
că situaţia materială precară este asociată cu
rate crescute de prezentare la departamentul
de urgență și de internare în spital. În acest
sens, Keene, Roglitz Bowden (3), într-un
studiu elaborat pe un lot de pacienţi care
solicitau frecvent servicii medicale de urgenţă,
au constatat că aceştia accesau frecvent şi alte
tipuri de servicii medicale şi că erau cunoscuţi,
de asemenea, şi de furnizorii de servicii de
asistență socială. În acest context, deseori
asistenţii sociali din UPU sunt solicitaţi pentru
a lua în evidenţă pacienți cu nevoi sociale
multiple în vederea identificării şi accesării
surselor alternative de îngrijire pentru ca
aceştia să poată fi externaţi (4).
Spre deosebire de țările dezvoltate, precum
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Spania, Franța, Canada sau SUA, în România
angajarea asistenţilor sociali în unităţile
medicale care oferă servicii medicale de
urgenţă este abia la început. La nivel naţional
au existat puține dezbateri despre ce poate fi
sau ar trebui să fie rolul asistenților sociali care
lucrează în UPU.

Rolurile asistentului social în unităţile
de primire a urgenţelor pediatrice
Profesia de asistent social are la bază un
sistem de cunoștințe, deprinderi, principii și
valori fundamentale (cum ar fi, de exemplu:
demnitatea şi unicitatea persoanei, integritatea
persoanei,
autodeterminarea,
confidenţialitatea,
importanţa
relaţiilor
interumane etc.). Activităţile practicii
asistenţiale sunt asociate cu mai multe roluri
care definesc responsabilităţile şi maniera de a
acţiona a profesioniştilor în funcție de
situațiile apărute.
Rolurile de bază ale asistenţilor sociali care
lucrează în unitatea de primire urgenţe a
pacienţilor pediatrici sunt descrise pe scurt în
cele ce urmează.

Rol de evaluator a situaţiei sociofamiliale şi de identificare a nevoilor
sociale
Asistentul social intervine pentru evaluarea
nevoilor sociale și stabilirea serviciilor de
suport pentru pacienții staționați în UPU și
pentru aparținătorii acestora, atunci când se
află în diferite forme de vulnerabilitate. În
urma evaluării socio-familiale a cazului se pot
identifica mai multe tipuri de nevoi:
a. nevoia de a realiza contactul cu familia
sau membrii rețelei sociale;
b. nevoia de stabilire a identității
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pacienților staționați în UPU și identificarea
persoanelor de contact pentru aceștia;
c. nevoia de furnizare a consilierii, a
informării sau ghidării;
d. nevoia de suport pentru a înțelege
informațiile transmise de către personalul
medical în cazul prezenței stărilor de confuzie
sau traumă;
e. nevoia de restabilire a echilibrului
emoțional;
f. nevoia de suport pentru colectarea de
probe și contactarea unor servicii abilitate în
cazul prezenței unor traume generate de
violență fizică sau sexuală;
g. nevoia de formulare a unui plan pentru
externare sau transferul către un program de
îngrijire pe termen lung;
h. nevoia de contactare a familiei sau a
instituțiilor abilitate în cazul prezenței în UPU
a copiilor neînsoțiți de către reprezentanții
legali.
O înţelegere clară a caracteristicilor
pacientului, incluzând evaluarea problemelor
biopsihosociale va permite o analiză mai
detaliată a tipurilor de nevoi nesatisfăcute și
adecvarea acestora la resursele şi serviciile
comunitare disponibile.

Rol de planificator
Asistenţii sociali discută despre nevoile
pacienților cu medici, asistenți medicali și alte
persoane în timpul elaborării planului de
tratament și relevă permanent toate
preocupările, solicitările sau temerile pe care
familiile pacienților le au față de echipă.
În plus, asistenții sociali de urgență ajută la
procesul de planificare a externării pentru a se
asigura că drepturile pacientului sunt protejate,
inclusiv dreptul la asistență medicală și îngrijire
indiferent de statutul socio-economic (5).

Rol de facilitator
Prezența unui asistent social în UPU poate
facilita accesul la diferite servicii sociale sau
integrarea copilului sau al părinţilor în grupuri
terapeutice centrate pe anumite problematici
pentru a promova comunicarea și reţeaua de
suport în cadrul familiei. De asemenea, în
funcție de nevoile și vulnerabilitățile fiecărui
pacient,
asistenții
sociali
contactează
instituțiile sau organizațiile cu responsabilități
în domeniul furnizării serviciilor sociale
(Servicii Publice de Asistenţă Socială, Centre
de plasament, Centre de adăpost pentru
victimele violenţei domestice etc) şi se asigură
de monitorizarea cazurilor în comunitate.
Asistentul social din cadrul UPU este o
persoană resursă care poate facilita accesul mai
rapid și mai eficient la serviciile de îngrijire
socială comparativ cu personalul medical (6; 7).

Rol de consultant în cadrul echipei
interdisciplinare
Consultanţa se bazează pe cunoştinţele,
valorile şi deprinderile asistentului social
pentru clarificarea problemelor, discutarea
opţiunilor şi identificarea potenţialelor căi de
acţiune. Schimbul de informaţii, cunoștințe cu
personalul medical de urgență îl ajută pe
asistentul social să obțină o imagine de
ansamblu, cât mai completă despre pacient.
Astfel el poate să răspundă mai ușor
problemelor extra-medicale iar acest lucru se
poate
concretiza
în
îmbunătățirea
considerabilă a îngrijirii pacientului (6).
UPU este un punct vital de intervenție
socială pentru pacienții care au mai multe
nevoi psihologice, medicale și sociale și care nu
au luat încă contact cu serviciile sociale.
Asistenţii sociali trebuie să lucreze în echipe
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interdisciplinare complexe alcătuite nu numai
cu personalul medical care lucrează în cadrul
UPU ci şi cu personalul medical din alte secţii
ale spitalului (2).

Rol de mediator
Asistenții sociali din unităţile de primire
urgenţe menţin legătura strânsă cu
organizațiile
guvernamentale
sau
nonguvernamentale, cu diferite instituţii care
pot fi utile pacienților și familiilor acestora și
lucrează activ pentru a-și conecta clienții la
aceste resurse.
Relaționarea cu terții (aparținătorii
pacienților, reprezentanți ai altor instituții cu
care colaborează etc) este unul dintre factorii
considerați deosebit de stresanți, chiar
comparativ cu starea de tensiune asociată cu
derularea actului medical. Supraîncărcarea
rolului se produce atunci când individul
trebuie să realizeze multiple îndatoriri într-un
timp limitat – este un factor de stres obișnuit
pentru specialitățile medicale care lucrează “la
foc continuu”, așa cum este cazul medicinei de
urgență (8). În acest context, asistentul social
poate oferi sprijin, îndrumare şi informaţii
familiei în timp ce echipa medicală se
concentrează asupra stării de sănătate a
copilului.
Acordând atenție circumstanțelor sociale
ale pacienților și oferind forme alternative de
servicii de îngrijire la domiciliu sau în centre
rezidențiale, asistenții sociali pot contribui la
reducerea numărului de zile de spitalizare,
precum şi la prevenirea solicitărilor multiple.

Rol de informare şi ghidare
Asistenţii sociali informează aparţinătorii
despre drepturile şi serviciile sociale de care
pot beneficia după externarea copilului
10 |

(obţinerea unor ajutoare băneşti, materiale sau
sociale etc.), instituții responsabile și
modalități de accesare. Acolo unde este cazul,
în situaţiile în care aparţinătorii manifestă
dezinteres sau neglijenţă faţă de copil,
asistentul social desfăşoară activităţi de
informare cu privire la obligaţiile şi
responsabilităţile parentale iar în cazuri
extreme solicită sprijin instituţiilor abilitate în
vederea institurii unei măsuri de protecţie.
Totodată, asistenţii sociali din cadrul UPU
se asigură că aparţinătorii au resursele
necesare pentru a putea fi prezenţi alături de
copiii lor (de exemplu, că au un loc unde să
doarmă, bani pentru transport etc.), îi
informează despre procedurile spitalului și
traseul pe care îl pot urma în UPU (analize,
timpi de așteptare a rezultatelor etc.)

Rol de consilier
Familiile copiilor aflaţi în situaţii medicale
grave experimentează deseori suferinţe intense
care pot avea un impact negativ asupra
sănătăţii lor mentale, emoţionale, sociale şi
financiare. Ei pot avea dificultăţi în a se
descurca a într-un sistem medical complex,
confuz şi complicat. Una dintre principalele
responsabilităţi ale asistentul social din cadrul
UPU este de a-i ajuta pe copii şi pe familiile lor
să prelucreze trauma psihologică şi emoţională
atunci când situaţia este critică, să nu-şi piardă
speranţa în confruntarea cu boala şi suferinţa
şi să îi încurajeze pe tot parcursul momentelor
grele.
Pe lângă asigurarea suportului emoțional,
asistenții sociali ajută aparţinătorii să înțeleagă
şi să accepte situația, să respecte procedurile,
tratamentul şi recomandările medicului atunci
când copilul va fi externat din spital.
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Asistentul social care lucrează în UPU
trebuie să aibă abilităţi excelente de consiliere
în situaţii de criză (6). El trebuie să fie
familiarizat cu teoriile specifice din literatura
de specialitate (teoria intervenţiei în criză,
teoria pierderii şi a durerii, teorii
comportamentale etc.) și să aibă cunoştinţe
temeince pentru a putea interacţiona cu
diferite categorii de pacienţi (adolescenţi cu
tentative de suicid, copii abuzaţi sau neglijaţi,
tineri dependenţi de alcool, mame minore
etc.).
În activitatea sa, asistentul social se poate
confrunta cu o serie de provocări care includ
asumarea problemelor emoţionale ale copiilor
şi familiilor aflate în suferinţă, resurse
insuficiente sau inadecvate, complexitatea
bolii şi a vieţii, luarea unor decizii sub
presiunea timpului etc. Totuşi, pe lângă aceste
provocări, munca asistentului social din cadrul
UPU/CPU poate fi încununată de succes
deoarece, de multe ori, satisfacţiile apar ca
rezultat al celor mai dificile provocări.

Concluzii
Asistentul social din cadrul UPU lucrează
într-un mediu trepidant, interacţionează cu o
gamă diversă de pacienţi cu probleme dificile,
complexe. De cele mai multe ori însă, el poate
fi o sursă de stabilitate şi constanţă într-un
mediu al schimbărilor bruşte.
Dincolo de rolurile prezentate mai sus,
activitatea asistentului social în cadrul unei
unităţi medicale de urgenţă pediatrică

reprezintă un punct cheie de acces la sistemul
serviciilor de protecţie a copilului, o punte de
legătură între unitatea sanitară şi diverse tipuri
de servicii sociale (direcţii de protecţie a
drepturilor copilului, servicii publice de
asistenţă socială, centre de plasament, centre
maternale etc.).
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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
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” Iaşi, România
3
Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi, România
4
Spitalul Universitar de Urgență, Bucureşti, România
2

Rezumat: 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 rubeola, 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.
Cuvinte cheie: eruptive fever, pediatric emergency, meningococcal disease, measles

Introducere
Febra asociată cu erupția cutanată
reprezintă o expresie clinică comună mai ales
la pacienții pediatrici indiferent de vârstă, de
cele mai multe ori cu adresabilitate în
departamentul de primire urgență. Sindromul
febril eruptiv cauzează anxietate atât în rândul
părinţilor, cât şi în rândul cadrelor medicale.
Cauzele sunt multe, iar intervalele de
12 |

diagnostic diferențial sunt foarte largi și conțin
un număr mare de boli infecțioase și
neinfecțioase.
Deși în majoritatea cazurilor, boala poate
avea caracter benign și autolimitat, uneori,
aspectul eruptiv în context febril poate fi
primul sau singurul semn al unei condiții
grave și ameninţătoare vieţii. Prin urmare,
pentru a asigura o intervenție medicală
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imediată
adecvată,
este
necesară
diagnosticarea clinică precoce.
În evaluarea inițială a unui copil febril cu
erupție cutanată, este necesară o anamneză
corectă şi completă, precum și o examinare
clinică atentă, până la confirmarea serologică a
testelor specifice de laborator, ţintit alese.
Este cunoscut faptul că febra este o
prezentare extrem de comună a unei game
largi de patologii. (1) Cel mai frecvent, febra
acută se datorează infecțiilor virale și
infecțiilor bacteriene necomplicate și se
rezolvă în decurs de o săptămână sau mai
puțin. (2-4) Într-un număr mic de cazuri, febra
poate fi prelungită sau reapare după un
interval variabil de apirexie; acestea reprezintă
o sursă de îngrijorare mai profundă.
În aproximativ 18-42% din totalul
cazurilor de febră la adulţi, etiologia rămâne
necunoscută, iar în rândul populaţiei
pediatrice 69% dintre cazuri febrile se
confruntă cu aceeaşi situaţie. (5)
În rândul bolilor febrile eruptive, putem
enumera atât afecţiuni virale cât şi bacteriene.
Dintre cele virale, cel mai frecvent întâlnite
sunt infecţii determinate de virusul rujeolic,
virusul Rubella, virusul varicelo-zosterian,
Parvovirus B19, ECHO virus sau Coxsackie,
Epstein-Barr virus, infecţii cu virusul herpetic
recurent, infecţii cu ricketsii. (6)
Boli infecţioase bacteriene cu erupţie
rujeoliformă secundară: septicemii, febra
tifoidă şi paratifoidă. Alte boli eruptive febrile
de etilogie bacteriană: scarlatina.
O mare urgenţă în recunoaşterea rapidă a
erupţiei cu stabilirea rapidă a diagnosticului şi
abordare terapeutică promptă reprezintă
meningococcemia.
Deși,
Neisseria
meningitidis cauzează o gamă largă de
afecțiuni clinice, cea mai importantă și cea mai
periculoasă formă clinică a acesteia este
meningococcemia. Cu sau fără meningită este

o boală severă și pune în pericol viața care
afectează frecvent copii și adolescenți. Boala
apare mai frecvent în condiții suprapopulate,
fond de imunodepresie, precum şi
colectivităţi. Diagnosticul precoce al bolii este
o urgență medicală din cauza progresiei foarte
rapide și a morbidității și mortalității ridicate
ale bolii fără tratament precoce și adecvat.
Manifestările clinice ale bolii includ: febră,
cefalee, mialgie, greață, vărsături și
hipotensiune - șoc. În unele cazuri poate apare
pierderea conștienței și semne de iritație
meningeană asociind erupție cutanată
concomitentă specifică peteşial-purpurică în
câteva ore.
Datorită evoluției rapide a bolii și a
eventualelor
complicații
grave
ale
diagnosticului întârziat, în orice caz cu febră și
erupție cutanată peteşial-purpurică cu sau fără
implicarea sistemului nervos central, pentru a
salva viața pacientului și pentru a preveni
transmiterea infecției altor persoane, trebuie
inițiată imediat
antibioterapie specifică
împreună cu alte măsuri de control împotriva
meningococcemiei și meningitei până când
este eliminată sau confirmată, prin examenul
lichidului cefalo-rahidian. (7-9)
Sindromul de șoc toxic cauzat de toxine
eliberate de bacteriile Staphylococcus aureus și
streptococ grup A, este frecvent întâlnit la
copii. (10) Diagnosticul bolii în faza acută se
bazează pe criterii clinice care includ febră
înaltă asociind eritem cutanat şi disfuncţii
multiple de organ (hepatic, renal, SNC, etc.),
cu necesitate de abordare terapeutică rapidă şi
cu suportul funcţiilor vitale în sector de terapie
intensivă. (11-14)
Având în vedere importanţa diagnosticării
corecte şi precoce a acestor patologii, scopul
lucrării de faţă constă în a evidenţia situaţiile
cel mai frecvent întâlnite în rândul pacienţilor
pediatrici cu diferite boli eruptive febrile
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adresaţi compartimentului de boli infecţioase,
ce au necesitat monitorizare în serviciul de
terapie intensivă, apelând la o abordare clinică
adecvată până la aplicarea testelor speciale de
laborator pentru un diagnostic rapid la timp
acelor pacienți care necesită intervenții
medicale imediate, bazându-se pe istoric,
examen fizic și indicii epidemiologice; cu o
scurtă trecere în revistă a numărului de boli
febrile și erupție cutanată, pentru ca
diagnosticarea lor precoce și intervenția
terapeutică adecvată să fie considerate urgențe
medicale.

Material şi metodă
Am efectuat un studiu retrospectiv în
perioada 01 ianuarie 2017 – 01 iunie 2018,
pentru a evidenția incidența bolilor eruptive
febrile în rândul pacienților pedriatici
spitalizaţi în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
„Sfânta Parascheva”, Iași şi care au necesitat
evaluare şi monitorizare în departamentul de
Terapie Intensivă din cadrul aceluiaşi spital.
Protocolul de studiu a presupus următoarele
date retrospectiv analizate: caracteristici
epidemiologice, clinice și evolutive, diagnostic

pozitiv, tratament, evoluţie și prognostic a
cazurilor incluse în studiu.

Rezultate
În perioada studiată în Spitalul Clinic de
Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva”, Iași au
fost 628 de cazuri spitalizate sub aspect de
sindrom eruptiv în context febril.
Dintre acestea s-au înregistrat 376 cazuri
de rujeolă, 49 cazuri de varicelă, 2 cazuri
rubeola, 197 pacienţi cu exantem viral, iar în 4
cazuri
diagnosticul
a
fost
de
meningococcemie.
Profilul pacientului pediatric inclus în
studiul nostru s-a conturat astfel: sex masculin,
categoria de vârstă cea mai afectată a fost între
0-1 an, cu provenienţă preponderent din
mediul rural.
Parte dintre copiii adresaţi prezentau în
antecedentele personale patologice și
malformaţii cardiace. (tab. I)
Din punct de vedere clinic, sindromul
febril a fost prezent de la începutul internării,
iar sindromul eruptiv a avut caracter specific
fiecărei boli. (fig. 1, 2)

TABEL I
Caracteristicile pacienţilor
Caracteristicile pacienţilor
Vârsta>5 ani
Mediul rural
Spitalizări anterioare
Pediatrie
Terapie intensivă - Pediatrie
Adresat de medicul de familie
Patologie asociată
Insuficienţă respiratorie acută
Malformaţii cardiace
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Număr cazuri
246
170

Procent
67,7%
46,8%

166
121
59

45,7%
33,3%
16,5%

128
35

35.3%
22%
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RUJEOLA
87

26
<1an

2‐5 ani

9

8

6

6‐9 ani

10‐14 ani

15‐18 ani

Figura 1 - Distribuţia pe grupe de vârstă a cazurilor de rujeolă – formă complicată

VARICELA
12
10
8
6
4
2
0
<1an

2‐5 ani

6‐9 ani

10‐14 ani

15‐18 ani

Figura 2 - Distribuţia pe grupe de vârstă a cazurilor de varicelă

Diagnosticul pozitiv a fost enunţat în urma
coroborării datelor epidemiologice, clinice,
precum şi a confirmărilor de laborator, prin
teste bacteriologice în cazul implicării
Neisseria meningitidis.
Cazurile grave de meningococcemie, cele
de varicelă asociind encefalită variceloasă,

precum și cele de 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
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favorabil. Iar dintre cazurile de rujeolă – formă
complicată – 9 cazuri au decedat, pacienţii
pediatrici fiind sugari cu vârsta sub 1 an. (tab. II)
TABEL II
Evoluţia cazurilor
Prognostic
Vindecat
Deces
Necunoscut

Număr cazuri
316
15
17

Procent
87%
3,5%
4,6%

Concluzii
Febra asociată cu erupții cutanate
reprezintă un sindrom clinic comun la
pacienții pedriatici care se prezintă la
cabinetele medicilor pediatrici, în serviciul de
boli infecţioase ori în departamentele de
primire urgență. Diagnosticul diferențial al
sindromului febril eruptiv cutanat este extrem
de larg, însă abordările sistematice ar putea
ajuta clinicienii să stabilească un diagnostic în
timp util, oferind tratament precoce atunci
când este cazul și luând în considerare măsuri
preventive, dacă este necesar, evitând a pune
viața în pericol, mai ales în cazul bolilor
infecţioase.
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 intensivist,
pentru a asigura un management corect al
cazurilor.
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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
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași

2

Rezumat: 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.
Cuvinte cheie: abord vascular intraosos, procedură, copil, avantaje

Introducere
Rata de succes a primei încercări în
insituirea unui abord venos periferic este între
34% și 75%, iar 1 din 10 pacienți au acces
vascular periferic după mai mult de două
abordări (Kanter et al., 1986; Frey, 1998;
Lininger, 2003; Black et al., 2005; Yen și colab.,
2008; Paxton și colab., 2009).
Abodul vascular intraosos este o alternativă
rapidă la abordul intravenos clasic. Ghidul
European de Resuscitare Cardiorespiratorie
din 2010 recomandă instituirea abodului
vascular intraosos, în caz de două intervenții
de abord vascular periferic nereușite și
abandonarea
administrării
medicației

endotraheal, datorită absorbției minime.
Unele medicamente nu pot fi administrate pe
aceste căi, iar calea endotraheală nu permite
recoltare de sânge în vederea analizelor de
laborator. Plasarea cateterului venos central
este o procedură laborioasă, care limitează
intervențiile în timp util, cu aplicabilitate
redusă în urgența majoră.
Studii multiple arată că accesul I.O. este
mult mai ușor decât metodele tradiționale de
acces vascular (cateterizarea venei ombilicale Abe et al., 2000; accesul venos periferic Banerjee et al., 1994; accesul venos central Leidel et al., 2009.) Dispozitivele medicale
actuale omologate pentru abordul vascular
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intraosos sunt utilizabile pentru o mare
varietate de locuri anatomice și pentru toate
categoriile de pacienți, inclusiv prematuri cu
greutate de 800 de grame (Ramet et al., 1998).
Aborul vascular intraosos este un abord
vascular temporar indicat la pacientul critic, în
caz de abord vascular periferic dificil sau
imposibil. Este un abord rapid și sigur,
complicațiile fiind reduse. Hoskins et al (2005)
a evaluat eficacitatea rutei I.O. în comparație
cu alte căi de acces intravenos și a demonstrat
că fluidul infuzat în spațiul I.O. are acces în
circulația centrală în câteva secunde (accesul
în ventriculul drept în 10 secunde), timp
prețios în resuscitarea cardiopulmonară.
Accesul I.O. este util în administrarea
medicaţiei de resuscitare cardiorespiratorie,
dar și-n resuscitarea volemică, în corectarea
dezechilibrelor metabolice cu risc vital, în
administrarea antidotului din intoxicaţiile
ameninţătoare de viaţă, în status epilepticus,
politraumă cu Indice de Severiate Lezional
(ISS) > 50, hipotermie, obezitate. Acest abord
permite recoltarea de sânge pentru analize de
laborator
în
condițiile
menționate,
administrarea substanței de contrast pentru
Computer Tomorafie (CT).
Stabilizarea
pacientului critic înainte de transfer către alte
unităţi medicale şi/sau Anestezie Terapie
Intensivă, conform principiului “stay and
play”, poate fi realizată cu succes, în timp util
la pacientul critic prin abord vascular
intraosos.
Durata de instituire a abordului vascular
intraosos este sub 1 minut; se realizează de
obicei în cavitatea medulară a unui os lung sau
plat. Aceste oase au o rețea vasculară bogată,
necolabată în șoc, care se varsă în rețeaua
subperiostică și apoi în rețeaua centrală.
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Indicații. Contraindicații
Medicul este abilitat pentru instituirea
abordului vascular intraosos; nu este manevră
autorizată pentru asistenţii medicali.
Este o procedură medicală care necesită
resurse umane și materiale. Resursele umane
sunt reprezentate de medic și asistenții
medicali din echipa de resuscitare. Resursele
materiale necesare sunt: dispozitive medicale,
materiale sanitare și medicație.
Indicațiile abordului vascular intraosos
sunt: colapsul vascular, stopul cardiac,
deshidratarea sevară, starea de rău convulsiv,
politrauma, arsurile severe, edemele masive,
obezitatea, particulartățile clinice care fac
imposibil abordul vascular periferic, linie
venoasă periferică care nu poate fi instituită
din două încercări sau în maxim 90 secunde,
în situații clinice cu risc vital.
Contraindicațiile acestui abord sunt:
fractura iterativă a osului respectiv, arsuri ale
membrului respectiv, alte leziuni cutanate
localizate la nivelul locului de puncţie, maladie
osoasă congenitală, material de osteosinteză la
nivelul osului respectiv, denudare recentă a
marilor vase la membrul respectiv, abordul
succesiv la acelaşi os, tulburări de coagulare,
utilizarea abordului intraosos în ultimele 48
ore la același os, incapacitatea de a localiza
repere anatomice, necesitatea Imagistică prin
Rezonanță Magnetică (IRM).

Procedura de abord vascular intraosos:
etape
I. Informarea familiei
Este necesară informarea familiei,
obținerea acordului medical informat, cu
precizarea motivului, riscurilor potențiale,
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rezultatelor așteptate și durata probabilă a
abordului.
II. Pregătirea dispozitivelor medicale,
materialelor sanitare și medicația
Dispozitive medicale în stare de
funcţionare (verificate la intrarea în tură de
asistentul şef tură şi înainte de abordul
propriu-zis): monitor de funcții vitale,
dispozitiv medical omologat pentru abordul
intraosos. EZ-IO este primul dispozitiv IO
mecanic alimentat de acumulatori cu durată
estimată de viață de 10 ani, care nu necesită
reîncărcare (Vidacare, 2011), bateria cu litiu
este capabilă să alimenteze până la 1000 de
inserții.
Materiale sanitare. Acele intraosoase sunt
de diferite mărimi, adecvate vârstei/greutăţii
pacientului; pentru EZ-IO sunt disponibile
trei mărimi de ace: 15 Gauge (G) de 15 mm,
1,8 mm x 15 mm (fig.1) pentru 3-39 kg; 15 G
de 25 mm, 1,8 x 25 mm pentru > 39 kg și 15 G
de 45 mm, 1,8 x 45 mm (țesut excesiv,
supraponderali, obezi), cu “black line” la 5
mm; acul este din oțel inoxidabil.

A

B
Figura 2 - Racord conectat la acul pentru abord
intraosos: A) racord B) ac conectat
“black line”
Figura 1 - Ace pentru abord intraosos: roz (15 mm),
albastru (25 mm), galben (45 mm)

Există un racord-adaptor cu filtru (fig. 2),
care face legătura facilă între ac și perfuzor.

Alte materiale: perfuzor, seringă de 10 ml,
antiseptic (soluţie hidroalcolică pentru mâini),
antiseptic pe bază de clorhexidină sau betadină
pentru locul de puncţie, câmp steril cu
fereastră, mască pentru medic, mănuşi sterile
pentru medic, comprese sterile, brăţară de
precizare a datei, orei la care s-a instituit
abordul intraosos, atelă de fixare. Sunt
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necesare tuburi pentru prelevări sanguine,
robinet cu trei căi.
Medicamente. Serul fiziologic este necesar
pentru verificarea permeabilității căii
intraosoase, iar ca anestezic local, la pacientul
conștient se utilizează Lidocaină 1% (100
mg/10 ml), nediluată.
Medicație care poate fi administrată
intraosos:
• Adenozină (Spivey, 1987; Friedman,
1996) P
• Albumină (4.5%) (Kelsall, 1993) P
• Aminofilină (Davidoff et al., 2005) A/P
• Amiodaronă (Davidoff et al., 2005;
Ruiz-Hornillos, 2011) A/P
• Ampicilină (McNamara et al., 1987;
Moscati and Moore, 1990; Vidal et al.,
1993; Joseph and Tobias, 2008) P
• Atracurium besylate (Katan et al., 1988) P
• Atropină (Valdes, 1977; McNamara et
al., 1987; Spivey, 1987; Tobias and Nichols,
1990; Glaeser and Losek, 1993; Guy et al.,
1993; Davidoff et al., 2005; Fiorito et al.,
2005; Joseph, 2008; Valde” s et al., 2010)
A/P
• Produse de sânge, sânge (Doud and
Tysell, 1942; Arbeiter and Greengard,
1944; Gunz and Dean, 1945; Heinild et al.,
1947; Tarrow et al., 1952; Valdes, 1977;
Davidoff et al., 2005; Burgert, 2009) A/P
• Bretylium (Glaeser et al., 1993) A/P
• Calcium clorid (Brunette and Fischer,
1988; Moscati and Moore, 1990; Glaeser et
al., 1993; Guy et al., 1993; Fiorito et al.,
2005) A/P
• Calcium gluconat (Heinild et al., 1947;
Rosetti et al., 1985) P
• Cefotaxime (Moscati and Moore, 1990;
Vidal et al., 1993) P
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• Substanțe radioopace (Heinild et al.,
1947; Tarrow et al., 1952; Iwama et al.,
1994; Knuth et al., 2011) A/P
• Dexametazonă (Valdes, 1977; Guy et
al., 1993; Fiorito et al., 2005) A/P
• Dextroză 5% (Spivey, 1987; Brunette
and Fischer, 1988; Davidoff et al., 2005) P
• Dextroză 10% (Glaeser et al., 1993;
Kelsall, 1993) A/P
• Dextroză 25% (Glaeser et al., 1993) A/P
• Diazepam (McNamara et al., 1987;
Spivey, 1987; Goldstein et al., 1990; Glaeser
et al., 1993) A/P
• Digitală (Tarrow et al., 1952) A/P
• Dilantin (Guy et al., 1993) P
• Dobutamină (Berg, 1984; Goldstein et
al., 1990) P
• Dopamină (Berg, 1984; Spivey, 1987;
Goldstein et al., 1990; Davidoff et al., 2005)
A/P
• Epinephrină (Berg, 1984; McNamara et
al., 1987; Spivey, 1987; Brunette and
Fischer, 1988; Glaeser et al., 1993; Guy et
al., 1993; Davidoff et al., 2005; Fiorito et al.,
2005; Valde ´s et al., 2010; Gazin et al.,
2011) A/P
• Etomidate (Davidoff et al., 2005) A
• Fentanyl (Davidoff et al., 2005; Valde ´s
et al., 2010) A
• Furosemid (Davidoff et al., 2005) A
• Hartmann’s Solution (Gunz and Dean,
1945)(Ringer) P
• Heparină (Tarrow et al., 1952; Valdes et
al., 1977; Ruiz-Hornillos et al., 2011) A
• Hypertonic saline/dextran (Cha´vezNegrete et al., 1991; Dubick and Kramer,
1997) A
• Ser fiziologic (Myers, 2007; Truhlar et
al., 2009) A/P
• Influenza B serum (Meola, 1944) P
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• Insulină (Tarrow et al., 1952; Fiorito et
al., 2005) A/P
• Lactated Ringers (Glaeser et al., 1993;
Davidoff et al., 2005) A
• Lactated Ringers (Glaeser and Losek,
1986) P
• Lidocaină (Rosetti et al., 1985; Tobias
and Nichols, 1990; Glaeser et al., 1993;
Davidoff et al., 2005) A/P
• Mannitol (Guy et al., 1993; Fiorito et al.,
2005) P
• Mercupurin (Papper, 1942) A
• Methylene blue (Herman et al., 1999) P
• Midazolam (Goldstein et al., 1990;
Davidoff et al., 2005; Valde´s, 2010) A/P
• Morphină (Goldstein et al., 1990; Guy
et al., 1993; Von Hoff, 2008) A/P
• Naloxonă (Spivey, 1987; Glaeser et al.,
1993; Davidoff et al., 2005) A/P
• Norepinephrină (Davidoff et al., 2005) A
• Pancuronium (Goldstein et al., 1990;
Stewart and Kain, 1992) P
• Penicilină (Tarrow et al., 1952;
Goldstein et al., 1990) P
• Perabrodil (iodinated contrast agent)
(Heinild et al., 1947) P
• Phenytoină (Walsh-Kelly et al., 1986;
Spivey, 1987; Fiorito et al., 2005) P
• Promethazină (Davidoff et al., 2005) A
• Rocuronium (Davidoff et al., 2005) A
• Sodium bicarbonate (Rosetti et al.,
1985; McNamara et al., 1987; Spivey, 1987;
Brunette and Fischer, 1988; Davidoff et al.,
2005; Fiorito et al., 2005) A/P
• Sodium sulphate (30%) (Heinild et al.,
1947) P
• Sodium sulphadiazine (Meola, 1944) P
• Sodium sulphapyridine (Papper, 1942) P
• Succinylcholină
(Spivey,
1987;
McNamara et al., 1987; Katan et al., 1988;

Tobias and Nichols, 1990; Guy et al., 1993;
Davidoff et al., 2005; Fiorito et al., 2005) P
• Tenecteplase 7000 IU (Ruiz-Hornillos
et al., 2011; Valde´s et al., 2010) A
• Thiamină (Davidoff et al., 2005) A
• Thiopental sodium (Katan et al., 1988;
Guy et al., 1993) P
• Vancomycin (Joseph and Tobias, 2008) P
• Vasopressină (Davidoff et al., 2005) A
• Vecuronium (Guy et al., 1993; Fiorito et
al., 2005; Valde´s et al., 2010) A/P
Diverse: coloide, cristaloide.
Legendă: A – Adult; P –Pediatrie

În Fișa UPU se precizează medicația, ora
recomandării și ora administrării.
III. Alegerea locului de puncţie:
humerus proximal (adolescent, adult),
femur distal (copil) (fig. 3), tibie proximal
(nou-născut, copil) (fig. 3)(fig. 4), tibie distal
(fig. 4).

Figura 3 - Loc abord inraosos: femur distal, tibie
proximal

Figura 4 - Loc abord intraosos: tibie distal
Sursa:
https://calsprogram.org/manual/volume3/Section23/13PED12IntraossVascAccess13.html
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IV. Tehnica abordului propriu-zis
La copil se recomandă abordul intraosos în
tibia proximală, la 1-2 cm sub tuberozitatea
tibială şi 1-2 cm antero-medial (fig. 5); se evită
astfel creasta tibială şi cartilajul de creştere la
copilul de vârstă mică; se poziţionează
pacientul în decubit dorsal cu gamba în uşoară
rotaţie externă, în flexie la nivelul
genunchiului, poziție menţinută cu un sul de
câmpuri aplicat în regiunea poplitee.

izolează cu un câmp steril cu fereastră. Dacă
pacientul este conştient se admnistrează
intradermic lidocaină 1% şi se aşteaptă
obţinerea analgeziei locale. Aborul intraosos
este o procedură care declanşează durere,
apreciată pe o scală de evaluare a durerii, de la
1 la 10 cu valoarea 5. Se conectează acul la
aparatul automat, tip bormaşină, prin efect de
magnet; se decapişonează acul și se
poziţionează perpendicular (unghi de 90
grade) pe locul de puncţie, cu evitarea
înclinării în timpul puncției. Declanşarea
aparatului (dispozitivului de instituire a
abordului intraosos) se face prin apăsarea
butonului şi prin apăsare uşoară se instituie
pătrunderea în os, cu păstrarea reperului
negru de pe ac la exterior, cu perceperea
senzaţiei de pătrundere în cortexul osos (fig.
6); distanţa dintre două repere de culoare
neagră de pe ac este de 5 mm. Se deconectează
acul de la dispozitivul medical prin tragere,
menținând acul în poziție cu mâna
nedominantă.

Figura 6 - Abordul osos corect şi incorrect

Figura 5 - Abord vascular intraosos – tibie proximală
stângă
Sursă: colecţie proprie Dr. Solange Tamara Roşu

Fixarea membrului se realizează cu mâna
stângă, mâna non-dominantă, distal de locul
puncţiei. Se antiseptizează locul de puncţie, se
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Mandrenul se extrage prin deșurubare, cu
menținerea acului în poziție, cu mâna
nedominantă. Se asigură fixarea acului cu
fixatorul transparent din trusa de consumabile
abord intraosos. Se realizează conectarea
acului la record; se evită conectarea directă a
seringii la acul de abord deoarece există riscul
deplasării acestuia şi/sau lărgirea orificiului de
puncţie şi chiar dislocarea acului de la locul
inserţiei. Se verifică reușita abordului prin
aspirare cu ajutorul unei seringi ataşate la
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racord; racordul are un filtru bleu permeabil,
distal. Se recoltează sânge. Se injectează
Lidocaină 1%, 0,5 mg/kgc şi se aşteaptă 10-20
secunde pentru obţinerea efectului anestezic,
dacă pacientul este conştient (GCS>8), apoi se
injectează 10 ml de ser fiziologic pentru
“deschiderea” patului vascular medular.
Administrarea medicaţie se face cu respectarea
dozelor cunoscute pentru administrarea i.v.,
farmacocinetica
fiind
identică.
Se
administrează câte 10 ml de ser fiziologic după
administrarea fiecărui medicament; soluţiile
hipertone sau alkaline pot determina necroză
medulară dacă nu este “spălat” cateterul, după
administrare. Data şi ora instituirii abordului
se consemnează pe brăţară şi-n fişa
pacientului.
Criterii de reuşită abord vascular intraosos:
1. Acul se menţine poziționat în os,
vertical, fără sprijin
2. Prin aspirare se obţin picături de sânge
sau maduvă
3. Injectarea fără rezistenţă a 10 ml de ser
fiziologic
4. Absenţa infiltrării subcutanate
Complicaţiile abordului intraosos (sub 1%)
sunt: atingerea cartilajului de creştere, fractura
osului,
infiltrare
subperiostică
sau
subcutanată, sindrom de compartiment prin
ischemie musculară provocată de creşterea
anormală a presiunii în loja respectivă, prin
extravazarea medicației; cei 6 “P” ai sdr. de
compartiment: 1-pain (durere); 2- paloare; 3parestezii; 4- polar (rece); 5- paralizie; 6- puls
absent. Alte complicații: infecţii tip celulită,
periostită, osteomielită, abces subcutanat;
embolie grăsoas; obstrucţia acului prin
fragment osos; durere la pacientul conştient
care nu a primit anestezie locală.
Supravegherea accesului I.O. constă în

aprecierea culorii membrului, verificarea
pulsului distal, permeabilitatea liniei,
consemnarea durerii, a temperaturii locale și
generale.
Precizari suplimentare: Valorile de
referinţă pentru interpretarea rezultatelor de
laborator sunt identice cu rezultatele pentru
probele de sânge recoltate clasic; utilizarea
anesteziei cutanate şi intramedulare cu
lidocaină în absenţa reacţiei alergice la acest
medicament; brăţara de identificare plasată la
nivelul membrului cu abord intraosos (fig.5);
este interzisă recapişonrea acului după
utilizare; bolusul i.v. poate fi dureros pentru
pacientul conştient, de aceea este indicată
administrarea i.v., anterior perfuziei, lidocaina
în doză de 0,5 mg/kgc. Durerea asociată cu
inserția I.O. este variabilă, în timp ce durerea
asociată cu infuzia I.O. sub presiune este
severă (Fowler, 2008). În Foaia pacientului
trbuie documentată procedura de suprimare a
abordului intraosos, data și ora. La nivelul
locului de puncție se aplică tampon steril, cu
ușoară presiune locală.

Training
Într-un studiu recent 23,5% din medicii
intervievați au declarat că au avut cel puțin un
caz în care a fost necesar abordul I.O., dar nu
au încercat. Cele mai frecvente motive care au
determinat neinstuirea abordului i.o. au fost:
lipsa
echipamentului
(48,3%
dintre
respondenți) și lipsa formării adecvate
(32,6%). 96,7 % au participat la o conferință
(96,7%) cu tema abordul intraosos, dar doar 5,
6% au participat efectiv la un atelier de lucru
(Hallas et al., 2010). Sunt folosite diferite
metode/materiale/dispozitive de simulare a
tehnicii de abord intraosos, cele mai utilizate
fiind: oasele de pui (Walterand Clark, 1990),
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picioarele de curcan (Fuchs et al., 1991),
coastele de porc (Ota et al., 2003), cadavrele
umane (Tabas et al. (Miklerian et al., 2011),
manechinele din plastic (Miller et al., 2005),
bomboanele cu un conținut lichid (Bateman și
Bateman, 2010). În UPU Spitalul Clinic de
Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași
utilizăm în stagiile de training cu studenții și
personalul propriu, portocalele.

Concluzii
Abordul intraosos este o alternativă
eficientă la metodele de acces vascular direct,
care și-a dovedit deja potențialul de
economisire a vieții în mii de cazuri raportate
până în prezent. Accesul la I.O. nu are
indicație universală, dar prin utilizarea în
situații de risc vital, cu un training periodic,
odată la 3 luni poate să fie salvator de viață.
Abordul intraosos este un abord valoros atunci
când alte alternative sunt imposibile. Un
indicator al utilizării abordului I.O. într-un
departament de urgență poate fi dat de
numărul de ace intraosose utilizate/an.
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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
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași

2

Rezumat: În vederea standardizării modului de utilizare Fentanyl în UPU am elaborat
un algoritm pentru urgențele pediatrice. Algoritmul este destinat medicilor și asistenților
medicali din UPU. Scopul implementării algoritmului este de a asigura calitatea actului
medical și implicit calitatea vieții pacientului, durerea fiind considerată al cincilea semn
vital.
Cuvinte cheie: fentanyl, i.v., p.i.v., nebulizare

Indicaţii
1. tratamentul
durerii
acute
moderate/severe ( >7/10 VAS), treapta a II-a, a
III-a de analgezie conform scalei OMS; durere
traumatică, nontraumatică
2. sedare/analgezie procedurală
3. managementul copilului critic
4. sedarea pacienților ventilați mechanic

Clasa
- opioid agonist sintetic

Prezentare
• 50 mcg/ml; 1 f = 5 ml = 250 mcg
• Fentanylul se metabolizează în ficat și se
excretă în urină în principal sub formă de
metaboliți
• Timpul de înjumătățire plasmatică al
fentanylului este de 2 până la 4 ore;
• Diluție: ser fiziologic
o G < 50 kg 1ml Fentanyl/ 50mcg + 4ml
Ser fziologic = 50mcg/5ml; 10 mcg/ml
o G > 50kg 2 ml Fentany/ 100 mcg + 8 ml

Ser fiziologic=100 mcg/10 ml; 10 mcg/ml
o 2 f Fentanyl (10 ml/500 mcg) + 40 ml Ser
fiziologic = 500 mcg/50 ml;
10 mcg/ml
• I.V. Compatibilități: Seringă (listă
parțială): Atropină, clorpromazină, heparină,
hidroxizină,
meperidină/petidină,
metoclopramidă,
midazolam,
morfină,
ondansetron, prometazină, ranitidină; Site-ul
Y (listă parțială): Amiodaronă, atropină, ,
dexametazonă sodică, diazepam, diltiazem,
dobutamină, dopamină, epinefrină, esmolol,
furosemid,
haloperidol,
heparină,
hidrocortizon,
labetalol,
lorazepam,
metoclopramid,
midazolam,
morfină,
nitroglicerină, norepinefrină, clorură de
potasiu, propofol, vitaminele B și C.

Mecanism de acțiune
• Agonist-analgezic narcotic al receptorilor
de opiacee; inhibă căile de durere ascendentă,
modificând astfel răspunsul la durere; produce
analgezie, depresie respiratorie și sedare; pe cale
inhalatorie acționează asupra receptorilor
localizați în plămâni și centralizat prin absorbție.
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Contraindicații:
1. TAS < 90 mmHg la copilul > 10 ani
2. TAS < 70 mmHg +2 x (x = vârsta în ani),
copilul > 1an – 10 ani
3. TAS < 70 mmHg, sugar 1l -1 an
4. TAS < 60 mmHg, sub 1 lună
5. Pacienții cu disfuncție respiratorie
6. Pacienții cu status mental alterat, GSC
sub 15
7. Hipersensibilitate cunoscută la acest
medicament
8. Ileus paralitic
9. Tratament cronic cu inhibitori de
monoaminooxidază
10. La administrarea prin nebulizare:
traumă facial

Precizări:
1. Evaluare cinică a pacientului și
anamneză
2. Monitorizare continuă a parametrilor
vitali pe timpul administrării și după
administrare, la 5-10-15 min și apoi din 15 in
15 min în prima oră; evaluarea durerii prin
utilizarea VAS (Visual Analogue Scale)
conform algoritmului de timp
3. Administrare lentă/titrarea efectului;
maxim 50mcg/doza i.v., care se poate repeta la
3’-5’
4. Monitorizarea aspectului general al
pacientului și capacitatea de a răspunde la
stimuli verbali
5. Existența antidotului: naloxonă, în caz
de depresie respiratorie
6. Existența atropinei cu indicație în caz de
bradicardie, bronhospasm
7. Capnometrie la GSC sub 14
8. Echipament
de
resucitare
cardiorespiratorie disponibil
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9. Nu în context de etilism acut, deoarece
alcoolul
poate
accentua
deprimarea
respiratorie
10. Ingestia recentă de alimente nu
reprezintă o contraindicație, dar trebuie luată
în considerare în caz de sedare-analgezie
procedurală profundă
11. Precauție în caz de funcție hepatică și
renală alterată
12. Prudență în TCC când există semene de
hipertensiune intracraniană
13. Fentanyl se excretă prin laptele matern,
ca atare nu se administrează pacientelor care
alaptează
14. Păstrare în ambalajul original la
adăpost de lumină
15. Respectați termenul de valabilitate
16. În caz de hipovolemie și tulburări
hidroelectrolitice se corectează întâi aceste
deficiențe
17. Utilizarea concomitentă a opioidelor cu
benzodiazepine sau cu alte medicamente
deprimante ale sistemul nervos central (SNC),
inclusiv alcoolul, poate duce la sedare
profundă, depresie respiratorie, comă și
moarte;
18. Existența antidotului - naloxonă
19. Informarea
pacientului
și
aparținătorilor legali

Mod administrare:
• i.v. (gold standard)–efect imediat,
menținere 30 min; o doză de încărcare de
1mcg / kgc cu titrare efect, ulterioar, la nevoie
0,25-0,5 mcg / kg la fiecare 10 minute
•p.i.v.: 1 mcg/kgc/h, după bolus
inițial/încărcare; 1mcg x G (kg) x 1 h/10
(concentrația diluției) = ml/h
• nebulizare (rută alternativă, non invazivă
acceptată datorită particularităților lipofile):
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2-4 mcg/kgc, 8-10 l/min, timp de 8 min; 24 mcg/kgc (ml) + x ml ser fiziologic până la 5
ml; 4 mcg/kgc la adolescent/adult

Considerații suplimentare
A. Fentanylul este un opioid sintetic cu
debut rapid de acțiune și timp de înjumătățire
scurt.
B. Poate determina depresie respiratorie,
bradicardie și hipotensiune arterială.
C. Rigiditatea peretelui toracic a fost
raportată la administrarea rapidă de fentanyl.
D.Alte reacții adverse: laringospasm,
greață, vărsături, amețeli, reacții alergice
(anafilaxie, bronhospasm, urticarie), asistolă,
somnolență, euforie, halucinații, prelungire
interval Q-T, retenție urinară
E. Pacienții cu Myasthenia Gravis pot fi
mai predispuși la depresie respiratorie.
F. Utilizarea de rutină a antiemeticelor nu
este necesară
G. Utilizarea fișei de sedare-analgezie
procedurală în vederea documentării
procedurii
H. Analiză periodică a managementului
durerii acute/caz
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Aspecte etiologice ale durerii abdominale acute la copil
Elena Ţarcă
Disciplina de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică, Departament Chirurgicale II, Universitatea de
Medicină şi Farmacie „GR. T. Popa” Iaşi
Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii „Sfânta Maria” Iaşi, Clinica de Chirurgie Pediatrică

Rezumat: Printre cele mai frecvente cauze ale prezentării unui pacient de vârstă
pediatrică la medicul de familie, la pediatru sau la unitatea de primire urgențe este
durerea abdominală acută, însoțită sau nu de alte simptome digestive, respiratorii,
cardio-circulatorii, 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.
Cuvinte cheie: durere abdominală, copil, anamneză, examen clinic

Introducere
La copil, durerea abdominală este a treia
cauză de prezentare în unitatea de primire
urgenţe, şi este uneori dificil de interpretat,
chiar şi în cele mai bune circumstanţe clinice
(1), pacientul de vârstă pediatrică fiind de obicei
suferind, agitat, comunică greu sau deloc, nu
localizează durerea şi nu o poate descrie. Studii
recente demonstrează faptul că între 5,4% și
9,9% din totalul copiilor care se prezintă în
unitatea de primire urgențe acuză dureri
abdominale acute (2 - 4), cele cinci cele mai
frecvente cauze fiind: infecțiile respiratorii
superioare asociate sau nu cu otite medii sau
sinuzite (23,7%); durerea abdominală cu
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etiologie nesigură (15,4%); gastroenterita
(15,4%); constipația (9,4%); infecțiile urinare
(8%) (2). Simptomele asociate cel mai frecvent
au fost lipsa apetitului alimentar, greața,
vărsăturile și febra. Aproximativ 20% dintre
pacienții cu durere abdominală acută au fost
internați în secția de chirurgie, dar numai 20,7%
au fost operați, majoritatea pentru apendicită
acută (2). Datoria primului cadru medical care
preia un pacient cu durere abdominală este
aceea de a efectua „triajul” pacienților, respectiv
de a stabili care pacient necesită evaluare
medicală urgentă, investigații suplimentare şi
tratament, şi care poate fi temporizat, vestea
bună fiind aceea că majoritatea durerilor
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abdominale la copil sunt „benigne”. Un mod
practic de abordare pentru a diferenția
afecțiunile chirurgicale urgente de cele
medicale, este exemplificat în Tabelul I (5).

Anamneza
Procesul de triaj al pacienţilor cu durere
abdominală va începe întotdeauna cu
verificarea funcţiilor vitale (Airway, Breathing,
Circulation, Disability – ABCD), şi va
continua cu o anamneză amănunţită atât a
stării prezente cât şi a antecedentelor
personale patologice. Durerea ca şi simptom
este cu atât mai importantă cu cât debutul a
fost brusc (copilul îşi poate aminti exact ce
făcea în acel moment), intensitatea durerii
creşte rapid sau durerea trezeşte copilul din
somn (6). Alte aspecte importante sunt
localizarea şi iradierea durerii (atunci când
acestea pot fi precizate), asocierea unor
simptome specifice (precum sângerările
gastro-intestinale) sau care se agravează,
prezenţa unor comorbidităţi (diabet zaharat,
purpură Henoch-Schonlein, imunosupresie,
tratament cu corticosteroizi). Antecedentele
traumatice abdominale directe sau indirecte
(decelerare bruscă în caz de accident rutier sau
cădere de la înălţime) trebuie atent investigate
clinic şi imagistic. Vârsta pacientului are o
importanță
deosebită
în
orientarea
diagnosticului; astfel, la copilul sub un an
vârstă durerea abdominală a fost cel mai
frecvent provocată de o hernie inghinală
încarcerată (45,1%), urmată de invaginația
intestinală (41,9%), pe când la copiii școlari
apendicita acută a fost cea mai frecventă cauză
a durerii abdominale (64%), urmată de hernie
încarcerată (7,5%), traumatismul abdominal
(16,3%), invaginația intestinală (6,3%), ocluzia

intestinală și chistul de ovar torsionat (câte
1,3%) (7).

Examenul clinic
Examenul clinic va fi efectuat în
concordanţă
cu
datele
anamnestice,
începându-se cu cea mai puţin dureroasă
procedură şi lăsând spre final examinarea
zonei cel mai intens dureroase şi procedura cea
mai invazivă (de exemplu tuşeul rectal).
La inspecţie se va remarca poziţia copilului:
dacă acesta este relaxat şi se mişcă în voie, cel
mai probabil nu are o afecţiune serioasă; dacă
poziţia copilului este ghemuită, cu membrele
inferioare flexate sau încordate, iar mersul,
mişcarea pasivă a membrelor sau inspirul
profund intensifică durerea, acestea sunt
semne de iritaţie peritoneală; un copil agitat,
care îşi schimbă des poziţia din cauza durerilor
abdominale colicative, poate avea ocluzie
intestinală sau colică renală. Informaţii
importante se pot obţine şi la inspecţia
abdomenului, respectiv un abdomen mărit de
volum poate fi cauzat de: ocluzie intestinală,
constipaţie cronică, ascită, sarcină sau
obezitate. O marcă traumatică abdominală
(escoriaţii, amprenta ghidonului de bicicletă)
pot fi semnal de alarmă pentru o ruptură de
organ parenchimatos sau perforaţie de organ
cavitar abdominal (Fig. 1).
La ascultaţie zona valvulei ileo-cecale este
cea mai activă, de aceea ascultarea zgomotelor
intestinale se face rapid prin plasarea
stetoscopului la dreapta şi mai jos de ombilic.
Liniştea abdominală poate semnifica un ileus
paralitic, pe când intensificarea zgomotelor
abdominale este întâlnită la debutul
enterocolitelor.
Percuţia abdomenului oferă indicaţii în
cazul
ocluziilor
intestinale
sau
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pneumoperitoneului – hipersonoritate, al
ascitelor sau în cazul constipaţiei cronice –
matitate, în cazul peritonitelor – durere vie la
percuţia abdomenului. Percuţia zonei lombare
provoacă de asemenea durere în cazul
suferinţei renale (pielonefrită, litiază), iar
matitatea sinusurilor costo-vertebrale este
întâlnită în cazul pleureziilor care iradiază
durerea la nivel abdominal.
Palparea abdomenului va fi mai tot timpul
dificilă la un copil suferind şi speriat, de aceea
trebuie efectuată cu blândeţe, în timp ce
atenţia copilului este distrasă cu ajutorul
conversaţiei sau a unei jucării; pacientul va
avea capul uşor ridicat pe o pernă şi genunchii
flectaţi. Este ceva obişnuit ca un pacient minor
să încordeze reflex musculatura abdominală în
timpul palpării, chiar şi atunci când nu are o
patologie digestivă dureroasă, de aceea
palparea abdomenului cu ajutorul capului
stetoscopului poate induce copilul în eroare
(acesta asociind stetoscopul cu ascultaţia), şi
poate oferi informaţii adecvate medicului.
Palparea va începe dintr-o zonă neutră,
nedureroasă, şi va avansa spre zona declarată
de către pacient ca fiind cu intensitate maximă
a durerii. Palparea, pe lângă informaţiile
oferite cu privire la caracteristicile şi
localizarea durerii, poate decela şi prezenţa
unor formaţiuni tumorale (tumori, fecaloame,
plastron apendicular, sarcină, glob vezical).
Teoretic orice examen clinic trebuie să se
termine cu tuşeul rectal; deşi de multe ori
această manevră este inconfortabilă pentru
pacient şi poate fi omisă, de alte multe ori
poate oferi informaţii preţioase pentru
stabilirea diagnosticului. Astfel, eliminarea de
sânge cu mucus după tuşeul rectal la un sugar
poate orienta diagnosticul spre invaginaţie
intestinală; palparea unor fecaloame dure
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impactate în ampula rectală pune diagnosticul
de constipaţie cronică; sensibilitatea fundului
de sac recto-vezical sau recto-vaginal se
decelează în cazul peritonitelor; o formaţiune
tumorală ovariană sau o torsiune de ovar poate
fi palpată prin tuşeu rectal, la fel şi o sarcină
extrauterină sau un hematometrocolpos.
Stabilirea diagnosticului unui pacient cu
durere abdominală poate fi facilitată dacă sunt
luate iniţial în consideraţie afecţiunile cele mai
frecvente în funcţie de vârsta pacientului
(Tabel II); de exemplu, cele mai frecvente
diagnostice stabilite în unitatea de primire
urgenţe la copiii de vârstă şcolară sunt
gastroenterita şi apendicita acută (1, 5).
Desigur că şi investigaţiile biologice şi
imagistice vor fi efectuate pe baza aceluiaşi
principiu al afecţiunilor cele mai frecvente
pentru vârsta pacientului, în funcţie şi de
rezultatul anamnezei şi al examenului clinic.
Apendicita acută
Deși apendicita acută este cea mai
frecventă urgență chirurgicală la copil,
diagnosticul acestei afecțiuni poate fi uneori
problematic datorită dificultăților examinării
fizice și a obținerii unei anamneze corecte, în
special la copii sub 5 ani vârstă. Pentru
orientarea diagnosticului, de obicei durerea în
apendicita acută debutează în epigastru și
migrează după 12-24 ore în fosa iliacă dreaptă,
cu iradiere spre fața internă a coapsei
ipsilaterale, fiind însoțită inițial de lipsa
apetitului alimentar și apoi de greață și
vărsături. Cu cât copilul este mai mic, respectiv
de obicei sub 5 ani vârstă, cu atât localizarea
durerii este mai imprecisă, copilul arătând cu
mânuța zona centrală a abdomenului. În
stadiile avansate, când apendicele a perforat
deja, durerea abdominală este generalizată, dar
intensitatea maximă este în fosa iliacă dreaptă,
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unde și apărarea musculară poate fi decelată cu
ușurință. Durerea se accentuează în momentul
tusei, al mersului, sau cu mişcarea.
Hiperestezia cutanată, prezentă încă din faza
de apendicită perforată, va determina copilul
să împingă mâna examinatorului încă de la
prima atingere.

generalizată, abdomenul poate fi uşor tensiv
dar fără apărare musculară, zgomotele
intestinale sunt intensificate. La inspecţie se
remarcă de asemenea pierderea turgorului
cutanat, uscăciunea mucoaselor, absenţa
lacrimilor, prelungirea timpului de reumplere
capilară peste 2 secunde, tahicardie.

Peritonita
Indiferent de etiologie, peritonita este o
afecţiune gravă ce necesită diagnostic şi
tratament de urgenţă. Dacă la adult şi copilul
mare peritonita este relativ uşor de
diagnosticat datorită anamnezei sugestive, a
stării generale alterate a pacientului, a febrei,
tahicardiei, a durerilor abdominale intense şi a
apărării musculare, la copilul mic pot exista
probleme de diagnostic. Copilul mic cu
peritonită poate avea o stare generală
mulţumitoare (dar este de obicei agitat sau
foarte mofturos), poate fi afebril, apărarea
musculară este rapid depăşită şi copilul are un
abdomen destins, prezintă scaune diareice sau
absenţa
tranzitului
intestinal.
Simptomatologia este cu atât mai înşelătoare
cu cât copilul a primit tratament simptomatic
sau antibioterapie pentru afecţiuni asociate.

Ocluziile intestinale
Ocluzia intestinală este întotdeauna o
urgenţă
medico-chirurgicală.
Pacientul
prezintă dureri abdominale colicative,
generalizate, cu debut brusc pentru ocluziile
intestinului subţire şi debut mai lent pentru
ocluziile colice, abdomenul este meteorizat, cu
hipersonoritate la percuţie şi iniţial cu
accentuarea
zgomotelor
intestinale.
Simptomatologia include vărsături iniţial
alimentare apoi bilioase şi chiar fecaloide,
absenţa tranzitului intestinal pentru materii
fecale şi gaze pentru mai mult de 8 ore.
Radiografia abdominală în ortostatism este
întotdeauna concludentă (Fig. 2).

Gastroenterita acută
Gastroenterita acută este a doua cea mai
frecventă patologie la copil, fiind cel mai
adesea (60%) cauzată de un virus ce provoacă
diaree apoasă; diferenţierea de gastroenterita
bacteriană (20%) cu Shigella sau Salmonella
trebuie efectuată deoarece acestea din urmă
pot avea o evoluţie mai dificilă şi necesită
tratament antibiotic. Enteritele bacteriene
provoacă alterarea rapidă a stării generale,
deshidratare, febră, vărsături şi diaree cu
sânge, de aceea pacienţii necesită spitalizare şi
reechilibrare. Durerea abdominală este

Invaginaţia intestinală
Invaginaţia intestinală este o afecţiune
chirurgicală cu debut de obicei acut,
caracteristic la un sugar eutrofic de 3-6 luni
vârstă, aparent sănătos, care este trezit din
somn de o durere abdominală violentă.
Copilul devine foarte agitat, ţipă de durere,
poate vărsa în jet, iar după câteva minute se
linişteşte, pentru ca după o perioadă
(aproximativ
20
minute)
să
reia
simptomatologia. La palparea abdomenului în
timpul perioadei de acalmie sau în timpul
somnului se poate simţi tumora de invaginaţie
(boudin), dar caracteristic este eliminarea de
sânge cu mucus la tuşeul rectal (Fig. 3).
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TABELUL I
Diagnosticul diferențial între afecțiunile chirurgicale acute și afecțiunile medicale (Hijaz)
EVALUARE
AMANMEZA

AFECȚIUNI CHIRURGICALE
Durere abdominală acută, severă,
localizată
Intensitatea durerii în creștere
Durerea precede vărsăturile

EXAMENUL
CLINIC

Vărsături bilioase
Hematochezie
Intervenții chirurgicale în antecedente
Stare generală influențată
Letargie
Distensie abdominală

EVALUARE
PARACLINICĂ

AFECȚIUNI MEDICALE
Durere abdominală generalizată
sau localizată periombilical, care
durează de mult timp
Durere abdominală de aceeași
intensitate în timp
Absența vărsăturilor sau acestea
preced durerea

Zgomote intestinale normale
Durere abdominală difuză
Absența apărării musculare sau a
rigidității

Zgomote intestinale absente sau de
intensitate ridicată
Apărare musculară localizată
Semne clinice de peritonită: rigiditate,
apărare musculară, durere la ridicarea
mâinii de pe abdomen
Laborator: hemoleucograma, ionograma,
teste hepatice, amilaze, lipaze, sumar de
urină și test de sarcină la femei;
Imagistică: radiografie abdominală
(intervenție chirurgicală în antecedente,
vărsături bilioase, distensie abdominală);
sau ecografie abdominală

În funcție de simptomatologie

TABELUL II
Clasificarea durerii abdominale acute în funcţie de vârstă şi severitate (Hijaz)
Afecţiuni
chirurgicale care
necesită intervenţie
imediată
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Afecţiuni medicale
care necesită tratament
de urgenţă

Afecţiuni
chirurgicale care
necesită internare şi
tratament ulterior

Afecţiuni medicale
care pot fi
temporizate
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Vârsta: 0 – 6 luni
Hernie inghinală
încarcerată

Sepsis / bacteriemie

Stenoză hipertrofică
de pilor

Boală de reflux gastroesofagian

Malrotaţie intestinală
cu volvulus

Gastroenterită acută cu
deshidratare

Megacolon congenital

Alergie la proteinele
laptelui de vacă

Ocluzie intestinală

Infecţie de tract urinar

Hidrocel

Constipaţie

Invaginaţie

Colici abdominale
Vârsta: 6 luni – 5 ani

Malrotaţie intestinală
cu volvulus

Litiază ureterală şi
afecţiune renală acută

Diverticul Meckel
necomplicat

Alergii alimentare

Apendicita

Anemie hemolitică
acută

Megacolon congenital

Intoleranţă la lactoză

Invaginaţie

Cetoacidoză diabetică

Constipaţie

Pancreatită acută, Ulcer
peptic complicat

Gastroenterite virale

Infecţii bacteriene:
pneumonie, otită
medie,
faringoamigdalită acută,
gastroenterocolită,
hepatită, infecţie
urinară
Vârsta: 5 – 18 ani
Apendicita

Anemie hemolitică
acută

Litiază veziculară

Constipaţie

Colecistita acută
complicată

Pancreatită acută
complicată

Ingestie corpi străini
(fără complicaţii)

Gastroenterite sau alte
afecţiuni virale
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Torsiune de testicul

Ulcer peptic complicat

Afecţiune
hepatobiliară

Limfadenită
mezenterică

Sarcina ectopică/
torsiunea de ovar

Sindrom hemolitic şi
uremic

Colecistită acută
necomplicată

Purpură HenochSchonlein

Ocluzii intestinale,
bride

Tromboză venoasă
renală

Mononucleoză
infecţioasă

Hernie inghinală
strangulată

Infecţii bacteriene:
pneumonie, otită
medie,
faringoamigdalită acută,
gastroenterocolită,
hepatită, infecţie
urinară

Afecţiuni ginecologice
(durere menstruală,
ovar polichistic, boală
inflamatorie pelvină,
boli cu transmitere
sexuală)

Volvulus intestinal

Intoxicaţii alimentare

Boală inflamatorie
intestinală complicată

Gastro-duodenită,

Figura 1 - Poziţie antalgică şi marcă traumatică la un
pacient cu perforaţie jejunală prin lovitură cu ghidon
de bicicletă
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Boală peptică
ulceroasă

Figura 2 - Niveluri hidro-aerice la un pacient cu
ocluzie intestinală
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Durerea abdominală funcţională
La 10-20% din cazurile copiilor de vârstă
școlară durerea abdominală nu poate fi
asociată unei etiologii organice, fiind
catalogată ca și psihogenică, iar atunci când se
înregistrează minim trei episoade dureroase
abdominale ce interferează cu activitatea
zilnică a copilului, pe parcursul unei perioade
de trei luni, afecțiunea este denumită „durere
abdominală recurentă” (9). În acest cadru mai
larg de afecţiuni poate fi inclus şi sindromul
intestinului iritabil, afecţiune din ce în ce mai
frecventă inclusiv la copiii cu un stil de viaţă
dezordonat, stresant, alimentaţie tip „fastfood”, şi ai căror părinţi acuză o
simptomatologie asemănătoare (10).

Figura 3 - Sânge şi mucus eliminat după tuşeul rectal
la un sugar cu invaginaţie intestinală

Migrena abdominală
Migrena abdominală este o entitate clinică
frecvent subdiagnosticată, deși este o cauză
relativ frecventă de durere abdominală cronică
și recurentă la copil (8). Pacientul acuză crize
dureroase
abdominale
paroxistice
periombilicale sau difuze, asociate cu greață,
vărsături, anorexie, paloare, fotofobie și
cefalee; crizele durează mai mult de o oră și
interferă cu activitatea zilnică a copilului.
După o anamneză amănunțită și un examen
clinic atent, simptomele nu pot fi atribuite altei
afecțiuni medicale. Cel mai frecvent există
antecedente familiale pozitive pentru migrenă,
iar copilul respectiv va dezvolta și el afecțiunea
la vârsta adultă. Episoadele dureroase sunt
stereotipice pentru fiecare pacient în parte,
apărând la intervale de săptămâni sau luni de
zile.

Falsul abdomen acut
Cauze extra-abdominale ale durerii
(durere iradiată) pot fi cauzate de tumori ale
sistemului nervos central, afecţiuni ale
coloanei vertebrale, infarctul miocardic,
pericardita, cetoacidoza diabetică, pneumonia
bazală (11).

Concluzii
La copil durerea abdominală este o acuză
subiectivă frecvent întâlnită şi poate fi uneori
dificil de interpretat de către medicul care
consultă un pacient suferind, agitat, care
comunică greu sau deloc, nu localizează
durerea şi nu o poate descrie. Importanţă
maximă o are diferenţierea între afecţiunile
chirurgicale şi cele medicale pe de o parte, şi
între afecţiunile care necesită tratament de
urgenţă şi cale care pot fi temporizate, pe de
altă parte.
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Timpul de așteptare în urgențele pediatrice
Viorica Toma, Manuela Ciobanu, Elena Pricop
Unitatea de Primire Urgențe, Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii “Sf. Maria”, Iași, România

Situată la parter, în cadrul Spitalului Clinic
De Urgență Pentru Copii Sfânta Maria, Iași,
Unitatea De Primire Urgențe este interfața
spitalului cu pacientul, adus cu mijloace
medicale sau care se prezintă cu mijloace
proprii.
Deoarece numărul pacienților care se
prezintă în unitățile de primire a urgențelor
este în creștere, a fost necesar crearea unui
sistem care să permită preluarea și sortarea
eficientă a pacienților conform gradului de
urgență, astfel încât aceştia să beneficieze de o
evaluare rapidă şi alocare corectă a resurselor
disponibile în funcţie de patologiile pentru
care se prezintă.
Acest sistem a fost inclus într-un termen
comun numit triaj prin care s-a dorit obținerea
unei modalități transparente de prioritizare a
accesului pacienților la serviciile medicale
acordate, respectiv investigaţii ce includ
explorări paraclinice şi imagistice care se
impun, diagnostic rapid și terapie în urgenţă.
Triajul este un proces dinamic și complex.
Se desfășoară într-un timp limitat, cu
informații limitate; se efectuează într-un
spațiu adecvat, special amenajat pentru acest
scop, ușor accesibil ambulanțelor cât și
pacienților care vin cu mijloace proprii, în
momentul
prezentării
acestora
în
departament. Triajul pacienților este necesar
deoarece apar deseori momente dificile în care
numărul prezentărilor depășește resursele
umane și materiale.

Cadrul medical responsabil pentru
efectuarea triajului este asistentul medical cu
experiență, cu abilități și dotare (monitor triaj)
care să fie implicat prin rotație în diferite arii
de lucru pentru a putea înțelege mai bine
elementele de gravitate și aplicarea diferitelor
manevre terapeutice necesare.
În paralel cu asistentul medical, serviciul de
triaj include și un sistem informațional bine
organizat în care sunt introduse datele de
identificare și cele medicale ale pacienților.
Timpul mediu de triaj nu trebuie să fie mai
mare de 2 minute per pacient. În acest sens,
asistentul medical, bazându-se pe criterii
clinice obiective (triunghiul evaluării
pediatrice) ± monitorizare parametri vitali,
orientează spre criterii de prioritizare și timpii
de așteptare până la consultul medical.
Încadrarea pacientului pediatric într-un
anumit nivel de triaj se face ținând cont de
particularitățile corespunzătoare vârstei în ce
privește dezvoltarea, anatomia și fiziologia
acestuia, cât și de potențialul de agravare a
stării de sănătate. Astfel, asistentul medical de
triaj trebuie să fie familiarizat cu ceea ce
înseamnă normal pentru copiii de toate
vârstele. Se impune folosirea unui echipament
tehnic a căror dimensiuni să fie adaptate
conform vârstei.
Vorbind despre pacientul pediatric (<18
ani), trebuie să luăm în considerare faptul că
face parte din categoria
pacienților
vulnerabili, deoarece aceștia prezintă risc mai
crescut la anumite patologii comparativ cu
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adulții, dar și prin abilitățile mai reduse de
comunicare cauzate de imposibilitatea
exprimării.

Triunghiul evaluării pediatrice
Pentru optimizarea triajului pediatric este
inclusă abordarea standardizată, reprezentată
sub forma unui triunghi în care sunt incluse trei
puncte cheie de care se ține cont: aparența,
respirația, circulația. Acesta permite o evaluare
rapidă, facilitează orientarea în situații de
urgență în care sunt necesare decizii de suport
vital și poate fi completat în 30-60 secunde.
Aparența - poate fi observată de la distanță:
tonusul, interactivitatea, privirea, vorbitul,
plânsul (puternic, spontan, slab, răgușit).
Respirația - natura sunetelor respiratorii
(stridor, wheezing, geamăt, răgușeală); retracții
intercostale
(subclaviculare,
substernale,
întregul perete toracic), bătăi ale aripioarelor
nazale (inspir, expir). Circulația – paloarea,
cianoza sau marmorarea tegumentelor, erupții,
apariția altor modificări.

Figura 1 - Triunghiul evaluării pediatrice

Scala de evaluare a durerii
Deosebit de importantă s-a dovedit a fi și
scala Wong-Becker, care evaluează nivelul
durerii la copilul <3 ani sau la pacientul care
nu se poate exprima. Se prezintă o succesiune
de 6 imagini, fiecare reprezentând o stare
emoțională, iar pacientul va indica imaginea
cea mai apropiată de nivelul durerii resimțite.
Cele 6 figuri se succed de la lipsa durerii (1),
până la cea mai mare durere imaginată (6).

Figure 2 - Scala de evaluare a durerii Wong-Becker

Algoritmul de triaj
Se bazează pe o scală cu 5 nivele, creată de
medicii de urgență Richard Wuerz şi David
Eitel în SUA, ce utilizează prioritizarea bazată
pe gravitatea cazului, dar ia în considerare și
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resursele de care pacientul are nevoie pentru
rezolvarea urgențelor. Aceasta reprezintă un
instrument cu ajutorul căruia asistentul
medical realizează o clasificare rapidă,
relevantă din punct de vedere clinic a
pacienților, de la cel mai grav (I), până la cel
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mai puțin grav (V). Un nivel de triaj cuprinde
toți pacienții care prezintă același grad de
prioritate în funcție de gravitatea și/sau
caracterul acut al patologiei lor și de resursele
necesare.
Pentru început, asistentul de triaj evaluează
doar gradul de prioritate. Dacă pacientul
prezintă criterii de înaltă gravitate, este
încadrat în categoria I sau II de triaj, dacă nu,
atunci vor fi evaluate resursele necesare
pentru încadrarea acestuia într-una din
categoriile III, IV sau V.
În scopul alocării corecte a nivelului de triaj
sunt folosite patru puncte decizionale (A, B, C,
D):
A. Pacientul are risc vital? Necesită ACUM
intervenție salvatoare de viață?
B. Pacientul poate să aștepte?
C. De câte resurse este nevoie pentru a
rezolva situația pacientului?
D. Care sunt parametrii vitali ai
pacientului?
Asistentul de triaj trebuie să obțină
informații adecvate, atât subiective cât și
obiective, pentru a putea răspunde la aceste
întrebări.
Nivelul I - resuscitare (cod roșu)
Aici vorbim despre pacientul cu afecțiuni
amenințătoare de viață, instabil clinic și
hemodinamic, (intubat, apneic, fără puls,
detresă respiratorie severă, SpO2<90%,
modificări acute ale statusului mintal), care are
nevoie ACUM de intervenție salvatoare.
Timpul de așteptare - 0 minute, fiind
necesară intervenția imediată a echipei
medicale în scopul efectuării manevrelor
salvatoare de viață, (asigurarea căilor aeriene,
menţinerea respiraţiei, circulaţiei).
Exemple de situații de nivel I: stopul
cardio-respirator,
pacient
inconștient,

convulsii, insuficiența respiratorie severă cu
respirații agonice sau gasping, SpO2<90%,
pacienți sever traumatizați care nu răspund la
stimuli verbali sau care necesită resuscitare
volemică imediată +/- controlul sângerărilor
majore, intoxicații simptomatice cu diferite
substanțe ± medicamente, având frecvența
respiratorie ≤6 respirații/min, pacienți cu
durere toracică, palizi, cu transpirații profuze,
TA<70
mmHg
determinată
anterior
prezentării, puls slab, filiform, FC < 30,
șoc/sepsis cu semne de hipoperfuzie.
Nivelul II critic (cod galben)
Sugerează un pacient grav bolnav și cu risc
major, a cărui stare clinică se poate deteriora
ușor sau a cărei simptomatologie necesită
tratament imediat. În acest caz, pacientul va fi
introdus prioritar în aria de diagnostic și
tratament chiar dacă timpul de așteptare poate
fi până la maxim 15 minute. Comparativ cu
nivelul 1, asistentul medical poate iniția
măsuri ca: monitorizare, oxigenoterapie,
montarea liniei venoase, efectuarea de ECG,
până la sosirea medicului.Exemple de nivel 2
(cod galben): detresă respiratorie, tentativă de
suicid, status mintal alterat postcritic (după
convulsii febrile prelungite), cefalee, redoarea
cefei, letargie/iritabilitate, febră, bombarea
fontanelei – în suspiciune de meningită,
pacient hemofilic cu sângerare acută (traumă
recentă, durere sau tumefiere articulară), copil
febril: nou-născut și sugarul până la 3 luni ce
prezintă temperatură rectală sau auriculară ≥
38°C; sugar între 3-6 luni cu temperatură
rectală sau auriculară ≥ 39°C, copil <de 3 luni
cu temperatură rectală sau auriculară sub
36,5°C, expunerea la substanțe toxice, chiar
dacă este asimptomatic în momentul
prezentării.
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Nivelul III urgent (cod verde)
Pacient cu funcții vitale stabile, se exclude
modificarea actuală sau potențială pe termen
scurt a funcțiilor vitale și prezența elementelor
de risc major.
Este necesară aprecierea numărului de
resurse necesare (˃2) și determinarea
funcțiilor vitale. Timpul de preluare în zona de
tratament este de maxim 30 minute, cu
reevaluarea parametrilor vitali la 15 minute.
Pacientul (aparținătorul) va fi informat despre
timpul de așteptare estimat. Parametrii
reevaluării vor fi consemnați în fișa de triaj.
Numărul de resurse este luat în considerare
la nivelele de triaj 3, 4 și 5, în timp ce nivelele
de triaj 1 și 2 se bazează doar pe observarea
directă a pacientului şi a stării lui în momentul
prezentării în departamentul de urgență.
Resursele presupun evaluarea sau
efectuarea unei proceduri ce necesită mai mult
timp din partea personalului medical din
urgenţă şi/sau care implică personal din afara
departamentului. Folosirea resurselor crește
durata de staţionare a pacientului şi indică
gradul de complexitate.
Resursele vor fi apreciate în funcție de cele
mai comune abordări ale celor mai frecvente
motive de prezentare ale pacienților, ținânduse cont de evaluarea obiectivă și subiectivă din
triaj, istoric medical, vârstă, sex, semne și
simptome de debut ale bolii.
Exemple de resurse:
 Determinări sanguine și urinare =
1 resursă
 Determinări
sanguine
și
radiografia toracică = 2 resurse
Nivelul IV- non-urgent (cod albastru)
Pacienți cu funcții vitale stabile și care au
nevoie de o singură resursă. Pacienții de nivel
IV pot aștepta în siguranță până la 120 de
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minute, cu reevaluare la 30 de minute de la
momentul prezentării în triaj.
Nivelul V – consult (cod alb)
Pacientul care nu necesită asistență
medicală de urgență, nu are nevoie de nici o
resursă. Aceștia se prezintă pentru: vaccinare,
caz social fără acuze clinice, probleme clinicoadministrative (certificate medicale, rețete…).
Pacienții de nivel V pot aștepta în siguranță
până la 240 de minute, cu reevaluare la 60 de
minute de la momentul prezentării, inclusiv
consemnarea parametrilor vitali.

Fast-track
Procedura ce permite efectuarea unei
manevre medicale, luarea unei decizii, cu
scopul de a micșora timpul de așteptare și a
urgenta soluționarea cazului.
Condiții necesare: zonă separată de restul
structurii pentru primirea urgențelor, unde se
vor găsi actele necesare (fișe, rețete) pentru a
documenta activitatea medicală desfășurată;
materialele
și
medicamentele
utile
procedurilor ce se impun, cel puțin un
pat/targă;- personal alocat: un asistent medical
și un medic pentru zona de fast-track.
Criterii de includere: pacient stabil
hemodinamic, arsuri minore, febră, otalgie,
disfagie, erupții localizate, conjunctivite,
dermatite.
Criterii de excludere: durerea toracică de
orice natură, durerea abdominală, epistaxis.
Proceduri ce pot fi efectuate în zona fasttrack: electrocardiograma, administrarea de
vaccinuri,
administrarea
topică
de
medicamente, aplicarea unui pansament fără a
fi necesară sutura sau altă procedură de mică
chirurgie.
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Studiu de caz
Material și metodă: algoritm de triaj, total
prezentări - timp de șase luni, din Unitatea de
Primire Urgențe în cadrul Spitalului Clinic De
Urgență Pentru Copii Sfânta Maria, Iași. În
perioada 01.01.2018 – 30.06.2018, au fost
evaluați și consultați 18947 pacienți. Studiul a
fost documentat din programul informațional
de statistică al spitalului, cu păstrarea
confidențialității datelor.
Dintre aceștia, 1% au prezentat risc vital
(nivel I) și au fost preluați imediat de echipa
medicală; 17% s-au încadrat în nivelul II de
triaj, starea lor clinică sugerând risc major de
agravare; 80% au reprezentat urgență (nivel

III) având funcții vitale stabile, fără a prezenta
elemente clinice cu risc de deteriorare; 17% au
fost clasați în nivelul de triaj IV (non-urgent),
având nevoie de o singură resursă, 0,26% s-au
încadrat în nivelul V - consult, nefiind
necesară nici o resursă. (Fig. 3)
Din totalul de 18947, 10% au fost evaluați
în regim de fast-track. (Fig.4)
În perioada menționată, 9046 dintre
pacienții care s-au prezentat au fost internați,
7142 au reprezentat cazuri rezolvate în cadrul
unității, 2662 au fost pacienți transferați către
alte unități medicale, 2 pacienți au decedat, iar
95 au părăsit unitatea fără acord, înainte de
soluționarea cazului. (Fig. 5)

Figura 3 - Total prezentări
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Figura 4 - Fast-track

Figura 5 - Soluționarea cazurilor

Timpul mediu de preluare a pacienților din
momentul prezentării în unitatea de primire
urgențe până la primul consult medical, a fost
calculat
pentru
intervalul
01.06.201830.06.2018, respectiv 3161 pacienți.
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Rezultate: Nivel I resuscitare: pacient cu
afecțiuni amenințătoare de viață, instabil clinic
și hemodinamic, timpul de preluare – 0
minute, cu intervenția imediată a echipei
medicale. Nivelul II critic: pacient cu risc
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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 non-urgent: 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. (Tabel I)
TABEL I
Timpul de preluare al pacienților până la
primul consult medical
Nivel

I

II

III

IV

V

4,4

11

16

19

triaj
Timp de 0

preluare Minu- Minu- Minu- Minu- Minute
te
te
te
te

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.
Cuvinte cheie: triaj, urgențe, evaluare,
timp
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