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VOLUM DE REZUMATE AL 
SIMPOZIONUL DE MEDICINĂ DE URGENȚĂ ȘI 

TERAPIE INTENSIVĂ PEDIATRICĂ 



1. TRANSPOZIȚIA DE VASE MARI- INDICAȚII ȘI RISC OPERATOR 

Georgeta TEUCA 

 Institutul Inimii "N. Stancioiu" Cluj-Napoca 

 

Introducere: Transpoziția de vase mari (TVM) este un defect cardiac congenital cianogen. Dată fiind 

amploarea patologiei și complicațiile incompatibile cu viața în lipsa unei intervenții chirurgicale în primele 

zile de viață, stabilirea momentului optim pentru rezolvarea chirurgicală este unul dintre etapele importante 

în lupta pentru salvarea acestor copii.   

Obiective: 

1. Identificarea factorilor ce concură la agravarea TVM. 

2. Stabilirea momentului optim pentru intervenția chirurgicală. 

3. Influența patologiilor asociate în evolutia TVM. 

4. Evoluția postoperatorie. 

 

Metode / Metodologie: Lucrarea de cercetare este un studiu observațional analitic. În selecția subiecților 

s-a recurs la eșantionare aleatorie. Ideea de la care se pornește este aceea ca TVM asociată cu defect de sept 

atrial (DSA) și persistența canalului arterial (PCA) menținut deschis preoperator, precum și efectuarea 

intervenției chirurgicale în zilele 10-14 de viață au șanse mai mari de supraviețuire. [1, 2, 3]. 

S-a urmarit evoluția postoperatorie a copiilor în corelație cu mai mulți parametrii. 

 

Rezultate: Datele obținute au fost introduse în pachetul de programe statistice SPSS, pentru o relevare 

exactă a datelor eșantionului și prelucrarea obiectivă a acestora.  

 

Concluzii / Discuții: Riscul operator este major la acești copii. Intervenția de mare amploare care are loc 

într-un interval de timp destul de extins, aduce cu sine multe modificări în funcționarea organismului. 

Adaptarea la noile condiții este cheia supraviețuirii. Sunt însă factori pe care independent de voința nostră 

ca și cadre medicale specializate nu îi putem stăpânii în totalitate. Urmărind atent evoluția postoperatorie a 

fiecărui caz în parte (studiul foilor de observație precum și rezultatele elaborate de medicul 

anatomopatolog), am sesizat varietatea riscurilor și complicațiilor operatorii precum și consecințele 

acestora.   

 

Cuvinte cheie: transpoziție de vase mari, Rashkind, arterial switch. 

 
Referințe:  

1. Mavroudis, C., Backer, Carl L.(2003), " Transposition of the Great Arteries", in Pediatric Cardiac Surgery, Editura 

Mosby, Inc. Philadelphia, Pennsylvania, pp 442-457. 

2. Quaegebeur, Jan M., Auteri, Joseph S. (1996), "The  Arterial Switch Operation", in Transposition of the Great 

Arteries, Editura Pretince Hall International Inc, New York, pp 1393-1397. 

3. Pahl, E., Deal, Barbara J., Webb, Catherine L. (2003), " Preoperative Diagnostic Evaluation", in Pediatric Cardiac 

Surgery, Editura Mosby, Inc. Philadelphia, Pennsylvania pp.49- 67. 

 

 

2. TAHICARDIA PAROXISTICA SUPRAVENTRICULARA LA COPII 

DIN PERSPECTIVA ASISTENTULUI MEDICAL 

Laura-Silvia POP 

 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu, Timișoara 

 

Introducere: Tulburările de ritm cardiac reprezintă o urgență majoră care solicită la maxim cunoștințele și 

abilitățile întregii echipe medicale. Cel mai adesea acestea sunt descoperite întîmplător. Incidența relativ 



scazută a acestei patologii la pacienții pediatrici, poate reprezenta o problemă, dacă personalul medical este 

instruit insuficient. 

 

Obiectiv: Supraveghind continuu pacientii, asistentii medicali sunt cei care sesizează primii o tulburare de 

ritm. Lucrarea de față li se adresează și urmareste reactualizarea informatiilor privitoare la tahicardia 

paroxistică supraventriculară (TPSV) la copii . De experienta si pregatirea lor teoretică va depinde răspunsul 

prompt și calificat pe care îl oferă, atât în ceea ce privește măsurile pe care le pot institui independent, cât 

și anticipând indicațiile medicului. 

 

Metode: Textul lucrării abordează noțiuni generale referitoare la incidență, etiopatogenie, tablou clinic, 

investigații de urgență minime, principii și opțiuni de tratament. Se vor accentua modalitatile de a  

recunoaște corect  tulburările de ritm, de a face diferențierea de artefacte, precum si manevre de urgență. 

Sunt descrise detaliat manevrele vagale cu particularitatile specifice pacientilor pediatrici, opțiunile de 

tratament medicamentos și terapia electrică. 

 

Discuții: La finalul prezentării asistenții medicali vor avea fixate noțiunile cele mai importante legate de 

managementul pacienților pediatrici cu TPSV. Pe viitor confruntarea cu un astfel de caz va stârni mai puțină 

anxietate și implicit eficiență sporită în răspunsul acordat, crescând în acest mod șansele de succes 

terapeutic. 

 
Referințe:  

1. Andrew D. Spearman, MD; Paula Williams, MS, MD. (2014) Supraventricular Tachycardia in Infancy and 

Childhood Pediatric Annals. 2014;43(11):456-460 

2. Bronzetti G, Brighenti M, Mariucci E. (2018) Upside-down position for the out of hospital management of children 

with supraventricular tachycardia. Int J Cardiol. 2018 Feb 1;252:106-109 

 

 

3. ROLUL MONITORIZĂRII HEMODINAMICE NON-INVAZIVE ÎN 

TERAPIA INTENSIVĂ PEDIATRICĂ 

Floriana IZVERNARIU 

 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu, Timișoara 

 

Managementul hemodinamic în secțiile de terapie intensivă are ca scop optimizarea presiunii de perfuzie 

și administrarea oxigenului necesar pentru a restabili metabolismul celular adecvat. 

 

Administrarea fluidelor și a agenților vasoactivi trebuie ghidată de valori predefinite/determinate a 

parametrilor hemodinamici – “terapie țintită /goal-directed therapy”. Acești parametri pot fi obtinuți printr-

o monitorizare invazivă, mai greu de realizat în pediatrie, datorită abordului vascular dificil și a riscului 

crescut de complicații; calea alternativă este non-invazivă și implică aplicarea unor metode variate: eco 

Doppler (USCOM), impedanța electrică (Aesculon), bioreactanța (NICOM), ecografia cardiacă 

transtoracică/transesofagiană etc.  

 

Ultra Sound Cardiac Output Monitor măsoară velocitatea fluxului de sânge la nivelul valvei 

aortice/pulmonare, calculând parametrii precum: debit cardiac, index cardiac, volum bătaie, rezistența 

vasculară sistemică. Astfel, se realizeză informații referitoare la statusul lichidian al pacientului, se poate 

efectua terapia volemică și/sau inotropă sau diferenția tipul de șoc hemoragic / septic. Trendul parametrilor 

hemodinamici obținuti cu ajutorul USCOM-ului dacă se corelează cu patologia existentă, cu informațiile 

ecografiei cardiace, permite instituirea unei terapii corecte și eficiente, ce poate fi evaluată și ajustată regulat 

în funcție de evoluția pacientului. 

 



De asemenea studii recente arată o puternică corelație între monitorizarea USCOM – echografia 

transtoracică/transesofagiană – velocimetria electrică  în terapia intensivă pediatrică. 

 

Echilibarea pacientului critic pediatric rămâne o provocare pentru orice medic intensivist, iar obținerea unor 

parametri hemodinamici  în timp real  care sa te ajute să ghidezi terapia instituită fie ea reprezentată de 

resuscitarea volemică sau administrare de agenți inotropi ne încurajează să folosim  cât de des este necesar 

acest tip de monitorizare non-invazivă in clinica noastră.  

 
Referințe: 

 1.Beltramo F, Menteer J, Razavi A, Khemani RG, Szmuszkovicz J, Newth CJ, et al. Validation of ultrasound cardiac 

output monitor as a bedside tool for pediatric patients. Pediatr Cardiol 2016; 

2. Blohm ME, Obrecht D, Hartwich J. Impedance cardiography (electrical velocimetry) and transthoracic 

echocardiography for non-invasive cardiac output monitoring in pediatric intensive care patients: a prospective 

single-center observational study. Critcal Care 2014; 

 

 

4. TERAPIA PACIENTULUI PEDIATRIC CARDIAC: DE LA 

SPERANTA LA REUSITA 

Adrian STEF 

Institulul Inimii Cluj 

 

Introducere: Terapia pacientului congenital cardiac necesita intelegerea anatomiei, fiziologiei fetale si 

neonatale dar si o abordare organizata pe aparate si sisteme. Atitudinea tebuie sa fie proactiva si pe cat este 

posibil, cu un plan terapetic tintit si adevat. 

 

Prezentare clinica: Nou-nascutul si copilul cu insuficienta cardiac congenitala se prezinta in urgenta cu 

unul din urmatoarele sindroame: 

1. Insuficienta cardiaca congestive: prin incarcare de volum sau de presiune 

2. Sindrom de debit cardiac scazut 

3. Cianoza persistenta prin sunt dreapta-stanga sau secundar bolii parenchimatoase pulmonare 

 

Desi intreaga evaluarea este importanta (neurologica, renala, gastro-intestinala) cea a sistemului 

cardiovascular este cheia. 

Stabilizarea si transportul pacientului congenital se face de o echipa multidisciplinara, pentru a evita 

desaturarea si acidoza; in absenta socului septic, cianoza persistenta neresponsiva la ventilatie mecanica 

impune administrarea de prostaglandina sau suport ECMO. 

 

Dobutamina este eficienta pe termen scurt, la prematurul congenital cu hipotensiune, iar milrinona in caz 

de cord stang hipoplazic. 

La pacientul cu fiziologie de ventricul unic managementul fluxului sangvin sistem si pulmonar este foarte 

important.  

Terapia sindromului de debit cardiac scazut implica: repletie volemica, management respirator, suport 

inotrope sau lusitrop sau alte terapii: vasopresina, corticoterapie, substitutie a hormonilor tiroidieni. 

 

Concluzii: Managementul pacientului cardiac pediatric este complex si multifactorial.  

Anticiparea si identificarea semnelor incipiente de decompensare sunt vitale. 

Mentinerea debitului cardiac, a perfuziei tisulare, prevenirea si managementul agresiv al disfunctiei de 

organ, suportul nutritional duc la scaderea  mortalitatii 

 

 

 



5. MANAGEMENTUL NOU-NĂSCUTULUI CU MALFORMAȚIE 

CONGENITALĂ CARDIACĂ ÎN TIMPUL TRANSPORTULUI AERIAN 

Radu CIORA¹, Ioana STANCIU², Bogdan SOLOMON³  
1SMURD Tg Mures 

 

Introducere: Malformațiile congenitale cardiace (MCC) reprezintă principala cauză a mortalității infantile 

în țările dezvoltate¹. Transportul unui asemenea pacient este de multe ori dificil pentru echipa medicală. 

Cunoașterea fiziopatologiei malformatiei, a particularităților diagnostice și a patologiei frecvent 

transportate este deosebit de important pentru managementul cazului. 

 

Material si metode: Studiul este unul retrospectiv ce a inclus 34 de pacienti nou-născuți transportați aerian 

la Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, în perioada Ianuarie 2018 – Iunie 2019, 18 nou-născuti 

având MCC. Au fost excluși din studiu pacienții care au fost transportați în alt centru de chirurgie cardiacă 

(un număr de 26 de pacienți nou-născuti). Datele au fost stocate în format electronic, fiind adunate 

informații legate de diagnostic clinic, parametrii hemodinamici, terapie, durata medie de zbor, locația 

centrului secundar sau terțiar. Prelucrarea statistică a fost realizată cu Statistical Package for the Social 

Sciences. 

 

Rezultate: În perioada Ianuarie 2018 – Iunie 2019 în Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș    s-

au transportat aerian 34 de nou-născuți, dintre care 18 pacienți au fost diagnosticați cu MCC. Majoritatea 

paciențiilor diagnosticați cu anomalie congenitală cardiacă au necesitat inițierea tratamentului cu 

Prostaglandină E pe timpul transportului ( 16 pacienți), doza medie de Prostaglandină E administrată fiind 

de 0,03 µ/kg/min.  

 

Concluzii: Transpoziția de vase mari a fost cea mai frecventă anomalie transportată de echipa aeromedicală 

din cadrul SMURD Tîrgu Mureș, iar la majoritatea pacientiilor nou-născuți s-a initiat tratament cu 

Prostaglandină E. Considerăm că aceste date pot contribui la orientarea diagnostică și la managementului 

acestor pacienți cât mai eficient pe timpul transportului. 
Referințe: Bruja A. (2018) Difficulties in ultrasound diagnosis of fetal congenital conotruncal heart malformations¹ 

 

Cuvinte cheie: malformatie, diagnostic, prostaglandina E 

 

 

6. WILLIAMS-CAMPBELL SINDROM: PREZENTARE DE CAZ 

Botizatu Alexandru1, Dogotari Vera2, Costandachi Maria2, Repin Oleg2 
1UMF „Nicolae Testemițanu”, Anesteziologie și Reanimatologie, Chișinău 

2Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”, Chișinău 

 

Introducere: Sindromul Williams-Campbell, denumit și bronhomalacie, este o patologie extrem de rară, 

caracterizată prin deficitul de cartilaj al bronșiilor subsegmentare, ce duce la colapsul distal a căilor aeriene 

și bronșectazii.  

 

Material și metodă: Un copil de 4 luni este internat în mod planic pentru corecția malformației cardiace 

congenitale: drenaj venos pulmonar parțial aberant de tip cardiac și defect septal atrial, fiind diagnosticat și 

cu dextrocardie, coastă supranumerară cervicală stângă, scolioză și megaureter pe stânga. Patologia 

cardiacă congenitală se corectează radical. În perioada post-operatorie hemodinamic relativ stabil, la a 2-a 

zi de ședere în terapia intensivă se descrie opacitate totală a câmpului pulmonar drept, se presupune 

hemotorax și/sau atelectazie. Se efectuează bronhoscopia, bronșiile permiabile, cu mucoasa edemațiată, 

cartilajele segmentare pe dreapta neclare, colabare la expir, ventilarea pulmonară în sector nerestabilită. 

Pacientul este luat în sala de operație pentru revizia cavității pulmonare drepte, pulmonul se 



reexpansionează la presiune mare. La tomografie computerizată în regim angiografic, se descrie agenezia 

bronhiilor S3-S10 plămân drept cu agenezia venelor pumonare pe dreapta, malformația lobului inferior pe 

stânga. Se stabilește diagnosticul de Sindrom Williams-Campbell.  

 

Rezultate: S-au continuat măsurile de re-expansionare a pulmonului drept, ventilație mecanică cu aplicare 

de PEEP, sevrajul de ventilator reușit a 16-a zi , pacientul se externează din ATI a 18-a zi. 

 

Concluzii: Am abordat cazul din perspectiva experienței clinicii, însă la pacientul cu malformații și 

particularități de dezvoltare, patologia extrem de rară trebuie inclusă în diagnostic diferențial. 

 

 

7. STUDIU DE MONITORIZARE A HIPERTENSIUNII ARTERIALE ȘI 

OBEZITĂȚII LA COPIL ÎN CAMERA DE GARDĂ 

 

Miron Victor Daniel1,2, Bar Gabriela1, Czika Diana1, Filimon Claudiu2, Gaidamut Vlad2, Craiu Mihai1,2 
1 Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului ”Alessandrescu-Rusescu” (INSMC), București 

2 Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, București 

 

Introducere: Prevalența crescută a hipertensiunii arteriale și obezității la copil au devenit o problemă de 

sănătate publică care necesită o urmărire strictă și intervenții precoce pentru a minimiza efectele acestora. 

 

Metode: Am realizat un studiu prospectiv de monitorizare a tensiunii arteriale (TA) și indicelui de masă 

corporală (IMC) a copiilor care s-au prezentat la Compartimentul de Primiri Urgențe a INSMC în perioada 

iulie-august 2018. Au fost colectate date privind vârsta, sexul, greutatea, înălțimea și TA, iar analiza 

statistică a fost efectuată cu IBM-SPSS versiunea 24. 

 

Rezultate: Am inclus în studiu 335 de pacienți peste 2 ani, cu o mediană a vârstei 6.9(4.2,9.8)ani, având o 

distribuție echilibrată pe sexe (56.4% sex masculin). Majoritatea pacienților au fost normoponderali 

(60.9%), 13.1% au fost subponderali, iar 26% au avut valori ale IMC peste limita normală, supraponderali 

(7.5%) sau obezi (18.5%). Hipertensiunea arterială (HTA) a fost decelată la 98(29.3%) de pacienți. Nu am 

identificat nicio corelație statistică între sexul pacienților și HTA (p=0.200) sau obezitate (p=0.601) și nici 

între vârsta pacienților și HTA (p=0.248), în schimb copiii obezi sau supraponderali au avut o mediană a 

vârstei mai mare decât cei normoponderali sau subponderali 7.8(5.3,10.2)ani vs. 6.5(3.8,9.7)ani, p=0.048. 

De asemenea, HTA a fost asociată semnificativ statistic cu IMC crescut pentru întregul lot de pacienți 

(p<0.001).  

 

Concluzii: În acest studiu am identificat o frecvență crescută a obezității la copii și o asociere semnificativă 

între HTA și IMC crescut. Sunt necesare studii suplimentare de monitorizare pe o perioada mai îndelungată 

a acestor parametri și implementarea unor programe de intervenție precoce în vederea diminuării impactului 

asupra sănătății copiilor. 

 

Cuvinte cheie: tensiune arterială, indice de masă corporală 

 

 

 

 

 

 



8. O CAUZĂ NEOBIȘNUITĂ DE INSUFICIENȚĂ RESPIRATORIE LA 

SUGAR 

Ali Chaner1, Addilami Salwa1, Iancovici Silvia2, Ristea Anca1, Comanici Valentina Daniela1, Mihai 

Craiu1, Iustina Violeta Stan1  
1 Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alessandrescu-Rusescu, București 

2 Spitalul Clinic de Urgență București 

 

Introducere: Bronșiolita acută este unul din cele mai frecvente diagnostice la copiii mici care se prezintă 

la camera de gardă, iar anamneza și reevaluarea clinică si paraclinică, accesul rapid la consulturi 

interdisciplinare sunt esențiale când evoluția este nefavorabilă. Cardiomiopatia dilatativă este cea mai 

frecventă cardiomiopatie la copil, care se poate prezenta sau poate fi agravată de o infecție a căilor 

respiratorii inferioare. 

 

Metode / Metodologie: Vom prezenta cazul unui sugar de 5 luni care se prezintă la camera de gardă pentru 

tuse productivă cu debut de doua zile, febra si dispnee, cu detresă respiratorie importantă și tablou clinic și 

paraclinic sugestive pentru bronșiolita acută în forma moderat-severa. Evoluția este nefavorabilă sub 

oxigenoterapie, tratament bronhodilatator, antiinflamator, aport suplimentar de lichide.  Se efectuează 

radiografie toracică, care relevă cord cu aspect global crescut. Se solicită consult de cardiologie pediatrică 

și se pun diagnosticele cardiomiopatie dilatativă cu criterii de noncompactare ecografice, cu disfuncție 

sistolică moderată (fracție de ejectie (FE) 27%), regurgitare mitrală severă, hipertensiune pulmonara 

probabil postcapilara, defect septal atrial tip ostium secundum. După instituirea tratamentului cu beta-

bocant, inhibitor de enzima de conversie, diuretic de ansă, evolutia este lent favorabilă, iar la 3 săptămâni 

ventriculul stang se menține dilatat, ușor hipertrofic, cu disfuncție sistolică moderat-severă (FE= 35-37%),  

regurgitare mitrală severă, funcție diastolică de tip pseudonormal cu presiuni de umplere crescute, iar 

hipertensiunea pulmonara se remite. Este dificilă emiterea unui prognostic pe termen lung. 

 

Concluzii / Discuții: În cazul copiilor mici, sindromul funcțional respirator poate fi expresia unei  patologii 

diferite de cea respiratorie. Este importantă evaluarea completă a pacienților, acțiunea promptă atunci când 

evoluția nu este cea asteptată, iar diagnosticul și tratamentul instituit rapid pot influența prognosticul. 

 

Cuvinte cheie: bronșiolita, cardiomiopatie dilatative 

 

 

9. MANAGEMENTUL ENDOCARDITEI INFECȚIOASE: CAZ CLINIC 

Costandachi Maria1, Dogotari Vera1, Maniuc Liviu2, Botizatu Alexandru1,2  
1Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”, Chișinău 

2UMF „Nicolae Testemițanu”, Anesteziologie și Reanimatologie, Chișinău 

 

Introducere: Endocardita infecțioasă se întâlnește extrem de rar în populația pediatrică. Complicațiile 

acute în cursul bolii cresc rata de morbiditate și mortalitate.  

 

Material și metodă: Un copil de 8 ani se internează în regim de urgență în secția Malformații Cardiace 

Congenitale pentru tratamentul endocarditei infecțioase. Anamnesticul cardiac este agravat, a suportat mai 

multe intervenții cardiace pentru malformații cardiace congenitale: în 2009 – corecția coarctației de aortă, 

în 2011 –plastia defectului de sept ventricular, în 2013 – excizia membranei subaortice. Pe parcursul 

internării se stabilește diagnosticul de: Endocardită infecțioasă cu afectarea valvei aortice. Stenoza valvei 

aortice. Vegetații flotante pe valva aortică. Insuficiența valvei mitrale grad II-III. Insuficiență cardiacă III 

NYHA. Hemoculturi negative. Starea generală se agravează cu dezvoltarea insuficienței cardiace acute, șoc 

cardiogen cu edem pulmonar acut, se transferă în terapie intensivă și este inițiat managementul insuficienței 

cardiace. Pe parcurs apare suspecția de AVC, efectuată rezonanța magnetică nucleară, AVC confirmat. La 



momentul restabilirii indicilor hemodinamici s-a efectuat operația Konno-Rastan pentru protezarea valvei 

aortice.  

 

Rezultate: Copilul a fost externat din terapie intensivă după 31 zile, iar la domiciliu după 50 de zile.  

 

Concluzii: Managementul endocarditei infecțioase la copii implică specialiști din mai multe domenii: 

pediatru, cardiolog, cardiochirurg, intensivist, neurolog. Malformația cardiacă congenitală rămâne un factor 

de risc major pentru dezvolatrea endocarditei infecțioase, în primele 6 luni post-operator poate fi cauza 

impregnării infecțioase, iar în timp mai îndelungat, tara cardiacă preexistentă majorează rata de morbiditate 

și mortalitate. 

 

 

10. ABORDAREA TERAPEUTICA A INSUFICIENTEI CARDIACE 

SECUNDARE UNEI MALFORMATII CARDIACE CONGENITALE FARA 

CORECTIE CHIRURGICALA - PREZENTARE DE CAZ 

Iuliana Moraru1,2, Magdalena Miulescu1,2, Silvia Constantin Dinescu2, Eva-Maria Cojocaru1,2, Alexandra 

Doaga2, Aurel Nechita1,2 

Universitatea Dunarea de Jos din Galati, Facultatea de Medicina si Farmacie 

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sf Ioan Galati 

 

Introducere: Cu toate ca in zilele noastre, gratie progreselor stiintifice medico-chirurgicale, au devenit 

posibille atat depistarea cat si tratarea precoce a malformatiilor cardiace congenitale incepand cu cele mai 

mici varste postpartum sau chiar antenatal, numerosi copii raman inca nediagnosticati sau fara tratament 

chirurgical, cu prognostic infaust. In lucrarea de fata prezentam evolutia, complicatiile si managementul 

terapeutic in cazul unui pacient cu cardiopatie congenitala cianogena fara corectie chirurgicala, aflat in 

evidenta clinicii noastre de 11 ani. 

 

Prezentarea cazului: Copil de sex masculin, in varsta de 11 ani, din mediul rural, provenit din mama in 

varsta de 39 de ani, hipertensiva, tata in varsta de 49 ani, sanatos, al patrulea copil, nascut pe cale naturala, 

la termen, APGAR=9, greutate normala la nastere, diagnosticat in anul 2008, la varsta de doua luni, cu 

tetralogie Fallot, ramas neinvestigat apoi timp de sapte ani, contrar recomandarilor medicale, care s-a 

adresat serviciului nostru in anul 2015, stabilindu-se atunci diagnosticul de insuficienta cardiaca NYHA III, 

tetralogie Fallot, hipertensiune pulmonara secundara si retard psihomotor sever.  A fost evaluat in vederea 

tratamentului chirurgical, dar a fost considerat caz depasit pentru corectia chirurgicala a anomaliilor 

structurale ale cordului si propus pentru transplant cardiac.  

Pacientul a revenit in luna iulie a acestui an, cu stare generala extrem de grava, febra (39,5oC), dispnee, 

dureri intense in regiunea parasternala stanga, varsaturi si dureri abdominale. Obiectiv: casexie, cianoza 

generalizata, degete hipocratice, SaO2 = 70% in aerul atmosferic, bradicardie, hipotensiune, suflu 

holosistolic de gradul IV audibil pe toata  aria precordiala.  Paraclinic: leucocitoza, eritrocitoza, 

trombocitopenie, tulburari de coagulare, hipoglicemie, diselectrolitemie si acidoza metabolica. Imagistic: 

modificari sugestive de pneumonie interstitiala stanga. Electrocardiografic: bloc atrioventricular gradul I si 

ischemie miocardica. Ecocardiografic: hipertrofie ventriculara dreapta, defect septal ventricular, sept 

ventricular = 10 mm, comunicare interventriculara = 4 mm. In urma tratamentului: reumplere volemica, 

reechilibrare hidro-electrolitica si acido-bazica, suport hemodinamic si respirator, analgezice opioide si 

antibiotice, evolutia a fost lent favorabila, iar dupa trei saptamani pacientul a putut fi externat.  

 

Concluzii: Cazul prezentat remarca importanta diagnosticarii precoce, a corectiei chirurgicale in timp optim 

a cardiopatiei congenitale si a dispensarizarii periodice pentru prevenirea ori depistarea si tratarea 

complicatiilor aparute in evolutia bolii. Particular este raspunsul favorabil la tratament si supravietuirea 

bolnavului nostru, pentru care singurul tratament etiologic eficient este transplantul cardiac si medicatia 



imunosupresoare aferenta, in conditiile in care experienta clinica si datele din literatura sustin faptul ca 

pentru succesul terapeutic si pentru supravietuirea pacientului in asemenea cazuri se impune tratarea cauzei 

insuficientei cardiace, suportul hemodinamic nefiind suficient. 

 

 

11. MANAGEMENTUL INSUFICIENŢEI CARDIACE SECUNDARE 

UNEI CARDIOPATII CONGENITALE FĂRĂ CORECŢIE 

CHIRURGICALĂ 

Iuliana Moraru1,2, Magdalena Miulescu1,2, Silvia Constantin Dinescu2, Eva-Maria Cojocaru1,2, Alexandra 

Doagă2, Aurel Nechita1,2 

Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Facultatea de Medicină şi Farmacie 

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Sf Ioan Galaţi 

 

Introducere: Cu toate că ȋn zilele noastre, graţie progreselor ştiinţifice medico-chirurgicale, au devenit 

posibille atȃt depistarea cȃt şi tratarea precoce a malformaţiilor cardiace congenitale ȋncepȃnd cu cele mai 

mici vȃrste postpartum sau chiar antenatal, numeroşi copii rămȃn ȋncă nediagnosticaţi sau fără tratament 

chirurgical, cu prognostic infaust.  

 

Prezentarea cazului: Prezentăm cazul unui băiat, ȋn vȃrstă de 11 ani, din mediul rural, cu mama 

hipertensivă, diagnosticat la vȃrsta de două luni, ȋn 2008, cu tetralogie Fallot, care s-a adresat serviciului 

nostru după şapte ani de la depistarea cardiopatiei congenitale, cu insuficienţă cardiacă NYHA III si 

hipertensiune pulmonară secundară. Considerat depăşit pentru corecţia chirurgicală a anomaliilor 

structurale ale cordului, a fost propus pentru transplant cardiac.  

Anul acesta s-a reinternat cu stare generală gravă, febril, caşectic, dispneic, cianotic, saturatia 70%, 

bradicardic, cu dureri parasternale, vărsături şi dureri abdominale. Paraclinic: sindrom inflamator, tulburări 

de coagulare, hipoglicemie, diselectrolitemie şi acidoză metabolică. Imagistic: modificări sugestive de 

pneumonie interstiţială stȃngă. Electrocardiografic: bloc atrioventricular gradul I,  ischemie miocardică. 

Ecocardiografic: hipertrofie ventriculară dreaptă, defect septal ventricular. Ȋn urma tratamentului: 

reechilibrare hidroelectrolitică si acidobazică, susţinere hemodinamică, opioide şi antibiotice, evoluţia a 

fost lent favorabilă, iar după trei săptămȃni pacientul a putut fi externat.  

  

Concluzii: Particular este răspunsul favorabil la tratament şi supravietuirea bolnavului nostru, pentru care 

singurul tratament etiologic eficient este transplantul cardiac, ȋn condiţiile ȋn care experienţa clinică şi datele 

din literatură susţin faptul că pentru succesul terapeutic şi pentru supravieţuirea pacientului ȋn asemenea 

cazuri se impune tratarea cauzei insuficienţei cardiace, suportul hemodinamic nefiind suficient.  

  

Cuvinte cheie: corecţie chirurgicală precoce  
 

Referinţe: Plesca, D.A. Protocoale de diagnostic şi tratament ȋn Pediatrie, Editura Medicală Almatea, 2019, pp. 136-

161 

 

 

12. BOALA KAWASAKI 

Iacob Daniela 

Disciplina Pediatrie III, UMF “Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca” 

 

Boala Kawasaki reprezintă o vasculită sistemică acută cu predilecţie specifică pentru arterele coronare care 

afectează preponderent copiii de vârstă mică. Reprezintă una din cele mai importante cauze de afecţiuni 

cardiace dobândite la copii. Deşi stimulul declanşator al cascadei inflamatorii în boala Kawasaki nu este 

cunoscut, tratamentul precoce în primele 10 zile de la debutul simptomelor ameliorează evoluţia clinică şi 



reduce riscul complicaţiilor coronariene. Diagnosticul precoce este esenţial. Ecocardiografia reprezintă 

metoda imagistică de elecţie în detectarea anomaliilor coronariene şi în evaluarea funcţiei cardiace. Permite 

stratificarea claselor de risc. Ecocardiografia trebuie să fie efectuată la momentul diagnosticului, iar apoi la 

1-2 săptămâni şi 4-6 săptămâni după tratament, la cazurile fără afectare coronariană semnificativă. Pacienţii 

cu anomalii coronariene evolutive necesită o evaluare mai frecventă. Tratamentul medical în boala 

Kawasaki vizează scăderea riscului anevrismelor coronariene, reducerea inflamaţiei sistemice şi prevenirea 

trombozelor coronariene. Tratamentul standard iniţial al bolii Kawasaki constă din imunoglobuline 

intravenous (IG IV) şi aspirină. Toţi pacienţii cu boală Kawasaki acută trebuie să primească IG IV 2 g/kg, 

administrate în decurs de 10-12 ore. Aspirina se administrează în doză mare pentru efectele sale 

antiinflamatorii şi antipiretice până când pacientul este afebril timp de 2 zile, apoi doza se reduce la doza 

antitrombotică. Terapia precoce cu IG IV şi aspirină determină rezoluţia rapidă a simptomelor clinice la 80-

90 % din pacienţi şi reduce riscul afectării coronariene. Opţiunile terapeutice pentru pacienţii care nu 

răspund la terapia iniţială constau din o a doua doză de IG IV, corticoterapie, ciclosporină, metotrexat, 

infliximab. 

 

Cuvinte cheie: boala Kawasaki, ecocardiografie, IG IV, aspirină 

 

 

13. ACCIDENTUL VASCULAR CEREBRAL ARTERIAL ISCHEMIC 

LA COPII: ÎNTRE PROGRESE ȘI PROVOCĂRI 

Cristina Lucia Blag1,2 

1Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca 
2Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 

 

Accidentul vascular cerebral (AVC) arterial ischemic este considerat o boală rară, cu o incidență de 1-

2/100.000 la copii. Deși mortalitatea raportată este relativ mică, AVC arterial pediatric reprezintă o 

problemă de sănătate publică datorită consecințelor pe termen lung la nivel personal, familial și social, mai 

mult de 50% dintre pacienți având sechele de tip deficit neurologic, convulsii, dificultăți de învățare sau 

adaptare socială. 

 

Provocările în ceea ce privește managementul copiilor cu AVC arterial ischemic sunt reprezentate de 

diferențele față de adulți în ceea ce privesc manifestările clinice și factorii de risc ceea ce determină o 

întârziere în recunoașterea lui, dificultățile în asigurarea într-un timp scurt a investigațiilor și imagisticii 

necesare, existența unui spectru larg de diagnostice diferențiale, etiologia variată și lipsa unui portocol de 

tratament, mai ales de tratament super-acut, bazat pe evidențe științifice.  

 

Creșterea gradului de suspiciune pentru AVC arterial ischemic a personalului pre-spitalicesc și din serviciile 

medicale de urgență la copilul cu simptome și semne neurologice ar putea conduce la efectuarea mai rapidă 

a consultului neurologic, examinărilor imagistice, respectiv la stabilirea diagnosticului pozitiv și inițierea 

precoce a terapiei. Anamneza și examenul obiectiv trebuie să investigheze posibilele boli predispozante și 

factori de risc ca arteriopatii intra- și extracraniene, boli cardiace, trombofilie, boli inflamatorii sistemice, 

boli genetice și metabolice. Neuroimagistica (în special rezonanța magnetică cu difuziune) rămâne 

instrumentul esențial pentru diagnostic. Tratamentul acut/supra-acut precum și prevenția secundară  al AVC 

arterial ischemic la copil are încă multe necunoscute, majoritatea recomandărilor fiind extrapolate din 

protocoalele de la adulți. 

 

Cuvinte cheie: AVC arterial ischemic, factori de risc, diagnostic precoce, tratament 

 

 



14. CE DOR POARTĂ O INIMĂ MICUȚĂ...SAU DESPRE ISCHEMIA 

MIOCARDICĂ LA COPIL 

Diana Cimpoeșu1,2 

1Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 
2Spital Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon”Iași 

 

Durerea toracică la copil este un simptom ce îngrijorează pacientul, părinții și profesorii dar și echipa 

medicală din cauza riscului de moarte subită. Boala coronariană aterosclerotică este o cauză rară iar 

ischemia miocardică este de obicei o parte a unei afecțiuni complexe congenitale sau dobândite. Primele 

două cauze sunt: originea anormală a arterei coronare stângi și boala Kawasaki.  

 

O etiologie particulară a afectării cardiace la categoria de vârstă copil și adolescent o reprezintă consumul 

substanțelor de abuz (cocaină, heroină, etnobotanice) dar și alcool, medicamentele sau de băuturi 

energizante. Principiile teraputice includ măsurile de suport a funcțiilor vitale, epurarea toxicelor și 

administrarea de antiaritmice. 

 

Managementul în urgență presupune reducerea consumului de oxigen și creșterea ofertei, administrarea de 

medicație inotrop pozitivă, diuretice sau fluide și preparate de sânge. În situația unui flux sanguin miocardic 

redus, terapia inotropă poate crește semnificativ consumul de oxigen miocardic,determinând agravarea 

ischemiei. În caz de ischemie miocardică acută, terapia de revascularizarea chirurgicală este de obicei 

necesară dupa stabilizarea hemodinamică.  

 

Îngrijirea post-operatorie, după chirurgia de revascularizare, include folosirea de agenți inotropi, diuretice 

și medicație cu efecte de scădere a post-sarcinii pentru îmbunătățirea outputului cardiac. Este recomandata 

monitorizarea continua în perioada imediat post-operatorie, aritmiile cardiace secundare ischemiei 

miocardice pre-operative sau infarctizarea miocardică, fiind un risc de luat în considerare. 

 

Conform datelor din literatura angiografia percutană (PTCA) este mai puțin folosită la adolescenți decât la 

adulți, probabil datorită incidenței mai mari de vasospasm coronar și IMA subendocardic întâlnite la 

adolescenți. 

 

Evoluția pacienților cu boala Kawasaki cu anevrisme gigant, are o rată de supravețuire de 49% pentru 30 

de ani, la pacienții care au suferit un IMA, comparat cu rată de supravețuire de 95% la 25 de ani pentru 

pacienții care au avut operație de grefare coronariană, lucru care sublinează importanța revascularizarii 

precoce pentru acești pacienți. 

 

 

15. MANAGEMENTUL TROMBOZEI VENOASE PROFUNDE LA 

COPII 

Diana Moldovan, Emese Sipos 

Spitalul Clinic Județean de Urgențe Tîrgu-Mureș, UPU-SMURD 

 

Tromboza venoasă profundă (TVP) reprezintă o urgență rară în segmentul urgențelor pediatrice. Deși în 

mod virtual TVP se poate localiza la orice nivel, o găsim mai frecvent pe traseul venos al extremităților 

inferioare, în special al venelor iliace, femurale și/sau poplitee.  

Recunoașterea precoce și instituirea cât mai rapidă a unui tratament adecvat, poate influența covârșitor 

evoluția bolii pe termen scurt și lung. Propunem discutarea managementului de diagnostic al TVP în 

departamentul de urgență și dezbaterea opțiunilor de tratament existente la ora actuală, cu argumente pro și 

contra. 



16. AFECTAREA CARDIO-VASCULARĂ ÎN BOLILE 

REUMATOLOGICE LA COPIL 

Călin Lazăr 

Clinica Pediatrie I, UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca 

 

Manifestările cardiovasculare în bolile reumatologice sunt adesea subdiagnosticate şi subtratate, atenția 

fiind îndreptată spre simptomele zgomotoase (articulare, cutanate, renale, etc.).  În ultimele  decade s-a 

constatat creşterea prevalenţei manifestărilor cardiovasculare la pacienţii cu afecțiuni reumatismale. Deși 

aceste boli rare la copil interferă rareori cu medicina de urgență, afectarea cardio-vasculară și terapiile 

specifice pe care le urmează acești pacienți pot ridica multiple probleme de diagnostic diferențial și de ordin 

terapeutic.   

 

Prezenta lucrare abordează succint principalele afectări cardiace (pericardită, miocardită, endocardită, 

tulburări de ritm sau conducere) și vasculare din cele mai importante boli reumatologice întâlnite la vârsta 

pediatrică: artrita idiopatică juvenilă, lupus eritematos sistemic, dermatomiozită, sclerodermie sistemică, 

vasculite (cu abordarea mai detaliată a afectării cardiace din boala Kawasaki).  

 

Sunt trecute în revistă afecțiunile care pot prezenta implicații în urgențele pediatrice.  

 

Sunt discutate pe scurt potențialele efecte adverse și interacțiunile medicamentoase ale principalelor clase 

terapeutice utilizate în reumatologia pediatrică (metotrexat, sulfasalazină, corticoterapia sistemică, 

imunsupresoare, terapiile biologice).   

 

Cuvinte cheie: afectare cardio-vasculară, boli reumatologice, copil.  

 

 

17. CARDIOMIOPATIA DILATATIVA (CMD) A COPILULUI-IMPACT 

PSIHIC SI EMOTIONAL ASUPRA CADRELOR MEDICALE 

Daniela Nistor 

INSMC –București 

 

Cardiomiopatia dilatativă a copilului este o boală severă cu mortalitate și morbiditate crescută. Aceasta este 

cea de a 2-a cauză de insuficiență cardiacă la copil, după malformațiile de cord și principala cauză de 

adresabilitate către transplantul cardiac. 

Din total cardiomiopatiilor, cardiomiopatia dilatativă este cea mai des întâlnită la vârsta copilăriei. Această 

patologie apare predominant la copilul sub 2 ani și la copilul mare școlar sau adolescent. 

 

Diagnosticul cardiomiopatiei dilatative este un diagnostic eminamente ecografic, pe lângă semnele de 

insuficiență cardiacă. Etiologia cardiomiopatiei dilatative este suficient de amplă și specifică perioadei de 

vârstă în care aceasta debutează. 

 

Etiologia acestei patologii este foarte variată, fiind vorba de un grup heterogen de boli. Există multe cauze 

care dau această patologie a miocardului la copil; acestea depășesc numeric cauzele cardiomiopatiei la 

adult.  Sunt trei factori esențiali care produc leziuni distructive ce induc cardiomiopatia dilatativă: 

          -Miocardita virală; 

         - Autoimunitatea; 

          -Predispoziția genetică preexistentă. 

 



Studiile efectuate pe rudele pacienților care suferă de cardiomiopatie dilatativă au demonstrat originea 

familială în 25-30% din cazuri. 

Cel mai frecvent mod de transmitere a bolii este cel autosomal dominant. 

 

În urma ultimelor teste, a rezultat faptul că 30-76% dintre cardiomiopatiile copilului sunt de etiologie 

genetică. Cu toate acestea, 25% din cazuri sunt idiopatice (cauze necunoscute). 

Cardiomiopatia dilatativă a copilului poate evolua diferit față de cea a adultului. În 34% din cazuri, 

cardiomiopatia dilatativă evoluează spre stabilizare cu îmbunătățirea parametrilor sistolici sub tratament. 

În 16% din cazuri apare aparenta vindecare clinică.  

De asemenea, poate evolua spre agravare (33%) sau poate duce la mortalitate și indicație urgentă de 

transplant cardiac (17%). 

 

Prognosticul este unul heterogen datorită etiologiei diferite și foarte variată a cardiomiopatiei dilatative. 

 

Factorii care duc la un prognostic negativ sunt: 

          - Fracția de ejecție sub 30%; 

          - Prezența și/sau agravarea insuficienței mitrale; 

           - Crește raportul: diametrul atriului stâng / artera aortică; 

          - Prezența fibroelastozei endomiocardice; 

          - Aritmii sau tulburări de conducere. 

 

 

18. CE ASCUNDE DUREREA TORACICĂ LA COPIL? 

Oana Dorhoi 

UPU-Spitalul Clinic De Urgență Pentru Copii Cluj Napoca 

 

Introducere Durerea toracică  este un simptom frecvent in pediatrie și de prezentare în departamentul de 

urgență. Deși durerea toracică la copii indică rareori probleme cardiace severe, aceasta este percepută ca o 

“durere de inimă “ si devine o problemă îngrijorătoare pentru pacienți si părinți. 

Scopul lucrării este de a evidenția cauzele durerii toracice la copil, atitudinea terapeutică si de a recunoaște 

o situație amenințatoare de viața. 

 

Material și metodă 

Studiul lucrării este prospectiv. Lotul de studiu a introdus 268 de pacienți cu vârsta cuprinsă intre 6-16 ani, 

care s-au prezentat cu durere toracică in departamentul de urgentă din cadrul Spitalului Clinic de Urgență 

pentru Copii , Cluj Napoca  in perioada 01.01.2019-01.06.2019. 

 

Rezultate 

Majoritatea cazurilor de durere toracică au fost de origine idiopatică (197), urmate de cazuri cu cauze 

respiratorii (24), musculo-scheletice (23), cardiace (10), gastrointestinale (7) și psihiatrice (4). Dintre 

pacienții cu dureri cardiace, 13 aveau aritmii cardiace, 6 aveau boli cardiace congenitale. Aceștia au 

necesitat internare și supraveghere pe o secție de pediatrie . 

 

Concluzii 

Spectrul durerii toracice la copii este amplu, variînd între patologii benigne şi afecţiuni care pun viaţa în 

pericol. O anamneză detaliată, care să cuprindă antecedentele personale poate orienta diagnosticul. 

Recunoaşterea semnelor şi simptomelor bolilor cardiace sau pulmonare este prioritară în evaluarea durerii 

toracice. 

 

Cuvinte cheie durere toracică, copil, urgență. 

 



19. MANAGEMENTUL ȘI TRATAMENTUL PACIENTULUI CU 

MALFORMAȚII CARDIACE CONGENITALE 

Ioana Drăgan 

UPU -Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca 

 

Pacientul cu malformație cardiacă congenitală necesită îngrijiri specifice în secțiile de terapie intensivă.  

Lucrarea prezintă un pacient în vârstă de 11 zile transferat în UPU-CTOVPC din secția  Pediatrie I pentru 

agravarea stării generale. Sunt prezentate intervențiile asistentului medical în vederea monitorizării, 

stabilizării și observării pacientului pe toată durata prezenței acestuia în CTOVPC.  

Concluzii: recunoașterea semnelor de agravare prin monitorizare și observație continuă și instituirea 

măsurilor imediate cresc șansa unei evoluții favorabile. 

 

Cuvinte cheie: malformație cardiacă, monitorizare, intervenții. 

 

 

20. MONITORIZAREA ȘI ȊNTREȚINEREA DISPOZITIVELOR 

MEDICALE INVAZIVE LA PACIENȚII PEDIATRICI 

Annemari Blãgniceanu, Felicia Răcean 

 

Introducere: Cateterele venoase centrale sau periferice, precum ṣi cateterele arteriale, reprezintã ȋn 

continuare dispozitivele medicale esenṭiale fãrã de care managementul pacientului- adult sau copil, nu ar 

putea fi efectuat la cel mai optim nivel. Utilizarea frecventă a acestora vine inevitabil cu dezavantajul 

complicaṭiilor ce pot apărea. 

 

Apariṭia tuturor acestor complicaṭii duc inevitabil la creṣterea considerabilă a costurilor de spitalizare ṣi 

tratament a pacientului precum ṣi la creṣterea gradului de disconfort a acestuia. Datele pe baza cărora am 

conceput prezenta lucrare au fost colectate pornind de la studii recente menṭionate ȋn literatura de 

specialitate, efectuate pe pacienṭi aleṣi aleatoriu cu perioade de spitalizare de maxim 30 de zile, proveniṭi 

atȃt din secṭii de chirurgie cȃt ṣi din secṭii de terapie intensivă. 

Ȋnṭelegerea factorilor de risc ṣi implicit aplicarea unor bune practici de monitorizare ṣi ȋntreṭinere a 

dispozitive medicale facilitează stabilirea obiectivelor de nursing ṣi aplicarea măsurilor de ȋntreṭinere a 

acestora minimizȃnd astfel riscul de apariṭie a tuturor complicaṭiilor enumerate mai sus. 

 

Rezultate ṣi concluzii: Ca urmare a analizării tuturor factorilor de risc asociaṭi cu aparitia complicaṭiilor in 

cateterizarea venoasă ṣi arterială am stabilit punctual obiectivele de urmat ȋn managementul dispozitivelor 

medicale invazive, respectiv ȋntreṭinerea ṣi monitorizarea acestora. 

 

Cuvinte cheie: monitorizare, complicaṭii, cateter. 

 

21. NURSINGUL ÎN PATOLOGIA CARDIACĂ A NOU-NASCUTULUI 

Coca-Stela Crîșmaru1, Carmen Zaboloteanu2, Alina Dascălu3 

Spitalul Județean de Urgentă ,,Mavromat’’, Botoșani 

 

Introducere: În România se nasc anual 1000-1500 de copii cu malformatii congenitale. Malformațiile 

cardiace congenitale apar în momente diferite ale vieții intrauterine cu posibilitatea de a fi diagnosticate în 

utero, la naștere, în copilarie sau chiar la vârsta adultă.  

Prezența unei malformații congenitale diagnosticată antenatal influențează prognosticul de deces în procent 

de 25% în prima lună de viață și până la 60% în primul an de viață. 

 



Material și metodă: Studiu observațional descriptiv retrospectiv pentru perioada ianuarie 2017-septembrie 

2019 cuprinde în eșantionul de studiu nou-născuții cu malformații cardiace congenitale. Au fost studiate 

înregistrările medicale din foile de observație clinică generală. 

 

 

Rezultate: În secția Neonatologie  au fost îngrijiți un număr de 8689 nou-născuți dintre care 60 de nou-

născuți au prezentat malformații cardiace congenitale. 

Patologia cardiacă a nou-născutului este încadrată în cadrul unor anomalii congenitale complexe sau 

cromozomiale, poate fi asociată cu patologia maternă sau este datorată expunerii materne la noxe, afecțiuni 

virale sau consum de alcool. 

Intervențiile medicale acordate nou-născutului cu patologie cardiacă au fost: monitorizarea funcțiilor vitale, 

permeabilizarea căilor respiratorii superioare, oxigenoterapie, suport ventilator, susținerea funcției cardiace 

prin terapie medicamentoasă, menținerea echilibrului termic și hidric. 

 

Concluzii:  

Îngrijirea nou-născutului cu patologie cardiacă presupune coloborarea tuturor membrilor echipei medicale 

din secția neonatologie  pentru supleerea funcțiilor vitale afectate, pentru a echilibra și a susține nou-

născutul la adaptarea în mediul extrauterin. Asigurarea suportului vital  prin monitorizarea continuuă și în 

dinamică a evoluției stării nou-născutului, aplicarea tratamentului specific presupune abilități și deprinderi 

specifice pentru reducerea riscului de mortalitate infantilă în perioada neonatală. 

 

Cuvinte cheie: neonatologie, malformații, nursing. 

 

 

22. SINCOPA PEDIATRICĂ  

Crișan Radu Adrian, Uță Cătălin 

SAJ Cluj, Cluj Napoca 

 

Prin această lucrare ne dorim să evidențiem importanța sincopei pediatrice care reprezintă cea mai frecventă 

cauză de pierderea conștientei la copil, urmată uneori de cădere. 

 

Sincopa apare cel mai adesea când copilul stă mult în picioare, într-un mediu neaerisit, aglomerat, 

supraîncălzit (biserică, mijloace de transport în comun, spitale, școală, etc.), când îi este teamă, frică, sau 

când este emoționat. 

 

Cauza cea mai frecventă este reprezentată de scăderea cantității de sânge care ajunge la nivelul creierului 

prin ”oprirea” inimii, dilatarea vaselor de sânge, sau, ambele. Cel mai frecvent, sincopa se confunde cu o 

criză de epilepsie. Uneori, și pentru medic este greu să facă diferența între cele două boli, numai din 

explicațiile familiei. 

 

Sincopa în copilãrie este frecventã, marea majoritate fiind de cauzã reflexã și doar o micã parte având o 

cauzã posibil amenințãtoare de viațã. 

Diferențierea între cauzele benigne și cele serioase este realizatã în principal prin anamnezã, examen fizic 

și ECG. 

 

Elementul esențial al tratamentului pacienților tineri cu sincopã reflexã include educația și încurajarea. 

 

 

 



23. TAHICARDIA PAROXISTICA SUPRAVENTRICULARA LA COPII 

DIN PERSPECTIVA ASISTENTULUI MEDICAL 

Laura-Silvia POP 

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu, Timișoara 

 

Introducere: Tulburările de ritm cardiac reprezintă o urgență majoră care solicită la maxim cunoștințele și 

abilitățile întregii echipe medicale. Cel mai adesea acestea sunt descoperite întîmplător. Incidența relativ 

scazută a acestei patologii la pacienții pediatrici, poate reprezenta o problemă, dacă personalul medical este 

instruit insuficient. 

 

Obiectiv: Supraveghind continuu pacientii, asistentii medicali sunt cei care sesizează primii o tulburare de 

ritm. Lucrarea de față li se adresează și urmareste reactualizarea informatiilor privitoare la tahicardia 

paroxistică supraventriculară (TPSV) la copii . De experienta si pregatirea lor teoretică va depinde răspunsul 

prompt și calificat pe care îl oferă, atât în ceea ce privește măsurile pe care le pot institui independent, cât 

și anticipând indicațiile medicului. 

 

Metode: Textul lucrării abordează noțiuni generale referitoare la incidență, etiopatogenie, tablou clinic, 

investigații de urgență minime, principii și opțiuni de tratament. Se vor accentua modalitatile de a  

recunoaște corect  tulburările de ritm, de a face diferențierea de artefacte, precum si manevre de urgență. 

Sunt descrise detaliat manevrele vagale cu particularitatile specifice pacientilor pediatrici, opțiunile de 

tratament medicamentos și terapia electrică. 

 

Discuții: La finalul prezentării asistenții medicali vor avea fixate noțiunile cele mai importante legate de 

managementul pacienților pediatrici cu TPSV. Pe viitor confruntarea cu un astfel de caz va stârni mai puțină 

anxietate și implicit eficiență sporită în răspunsul acordat, crescând în acest mod șansele de succes 

terapeutic. 

 

Referințe:  

1. Andrew D. Spearman, MD; Paula Williams, MS, MD. (2014) Supraventricular Tachycardia in Infancy 

and Childhood Pediatric Annals. 2014;43(11):456-460 

2. Bronzetti G, Brighenti M, Mariucci E. (2018) Upside-down position for the out of hospital management 

of children with supraventricular tachycardia. Int J Cardiol. 2018 Feb 1;252:106-109 

 

 

24. TRANSPORTUL NOU NĂSCUTULUI CU MALFORMAȚII 

CARDIACE 

Daniela Bonda 

UPU- SMURD, SCJU Cluj, Cluj Napoca 

 

Introducere: Transportul optim neonatal reprezinta transportul în timp util al nou născutului bolnav de la 

un spital de grad inferior la un spital de grad superior, cu facilitați medicale necesare ingrijirii acestuia. 

 

Metodologie: Pe durata acestui an până în prezent, dintr-un total de 191 de cazuri transportate , 25 au fost 

cazuri de noi născuți cu malformații cardiace. 

 

Echipa de transport este formată din medicul specialist si asistentul medical instruit în resuscitarea 

neonatală si ingrjirea nou născutului pe durata transportului. 



Mașina care asigura transportul copiilor cu aceste malformații este prevăzută cu incubator, 

ventilator,monitor, injectomate, ASTRUP, sursă de oxigen și aer care vor asigura stabilitatea 

hemodinamică, respiratorie, cardiacă, termică pe toată durata transportului. 

 

Rezultate: Pe durata acestui an până în prezent, avem un procent de  13 % cazuri de noi nascuți transportați 

având malformații cardiace. 

 

Concluzii:  Mortalitatea și morbiditatea neonatală diminuă semnificativ în condițiile unei asistențe tehnice 

medicale de performanță.  

Educarea și responsabilizarea gravidelor privind riscurile malformațiilor cardiace și  adresabilitatea lor într-

un centru terțiar ,trebuie sa se faca  cât mai repede,  înca de la ridicarea suspiciunii de malformație cardiacă  

pentru a crește șansa de diagnosticare și tratament. 

 

Cuvinte cheie: smurd, neonatologie, malformații cardiace 

 

 

25. INTERACȚIUNEA CARDIOPULMONARA LA COPIL 

 Cosmina Cucui Cozma 

Spitalul de copii Louis Țurcanu Timișoara 

 

Patologia copilului critic este complexă, adeseori insuficiențele acute de organ se grefează pe o patologie 

cronică cardiacă, malformativă, uneori rezolvată doar parțial chirurgical, alteori nu. Din acest motiv doresc 

să subliniez aspecte esențiale ale fiziologiei cardiopulmonare, precum și modul în care  acestea se pot 

modifica prin intervenția intensivistului în anumite situații clinice. 

 

Cunoscând efectele respirației spontane asupra inimii drepte, respective stângi la un individ sănătos, precum 

și mecanismele compensatorii vom putea să înțelegem cum se modifică debitul cardiac în condițiile 

ventilației cu presiune pozitivă. 

 

Un copil cu insuficientă cardiacă și disfuncție ventriculară sistolică este întâlnit frecvent un unitățile PICU. 

Termenul de insuficientă cardiacă acoperă un spectru larg de entități clinice: disfuncții ventriculare 

tranzitorii după corecția chirurgicală a unei patologii malformative, o insuficientă cardiacă acută în condiții 

de miocardita, sepsis, aritmii etc sau o insuficientă cardiacă severă, conică, secundară unei cardiomiopatii 

dilatative sau unei malformații cardiace. Acești copii vor fi în mod particular susceptibili la interacțiunile 

cardiopulmonare în respirație spontană, iar statusul unora va putea fi ameliorat prin administrarea ventilației 

cu presiune pozitivă. Sunt însă și categorii de pacienți (după procedura “Fontan”, sau șunturi 

cavopulmonare bidirectionale) care trebuie extubate cât mai precoce postoperator. 

 

26. ABORDAREA ÎN URGENȚĂ A TAHIARITMIILOR LA COPIL 

Gabriel Cismaru1, Sabina Aursulesei2. 
1Departamentul 5, Medicina Interna – Cardiologie Recuperare, Universitatea de Medicina si Farmacie 

„Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca. 
1Departamentul 2, Stiinte Functionale -Farmacologie, toxicologie si farmacologie clinica Universitatea de 

Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca. 

 

Pezentarea are 2 parti: prima referitoare la tahiaritmiile supraventriculare si a doua referitoare la 

tahiaritmiile ventriculare. Raspunsul la masajul de sinus carotidian sau la administrarea de adenozina poate 

aduce informatii suplimentare privind diagnosticul diferential al tahicardiilor suprventriculare.  Pentru 

tratamentul in faza acuta exista masuri nefarmacologice si farmacologice.  Masurile nefarmacologice 



cuprind : manevra Valsalva, masajul de sinus carotidian si cardioversia, iar tratamentul farmacologic consta 

in principal din Adenozina si Verapamil i.v.  

In caz de tahicardie cu complexe largi, neregulata,  Digoxinul si Verapamilul sunt contraindicate deoarece 

in prezenta  unei cai accesorii pot bloca conducerea prin nodul atrio-ventricular, iar impulsurile sunt 

transmise spre ventricul cu o viteza mare pe calea accesorie existand riscul de a degenera in FiV (ex : 

tahicardie atriala sau FiA transmise pe cale accesorie).  

 

Metode mai rare de tratament in urgenta ar fi : pacingul atrial rapid pe cale jugulara cu un stimulator 

temporar, sau pacingul ventricular, metode care sunt destinate formelor refractare de TPSV, din ce in ce 

mai rare in conditiile existentei defibrilatoarelor externe. Studiul electrofiziologic este o metoda diagnostica 

si terapeutica, mai ales cand este urmata de ablatie cu radiofrecventa, si se indica in urmatoarele conditii : 

1) in caz de TPSV cu complexe QRS largi, 2)daca este prezent sindromul de preexcitatie, 3)daca tahicardia 

a fost insotita de simptome severe de tipul sincopei  sau anginei,4) la pacientii cu forme rezistente la 

antiaritmice sau 5) la cei care doresc sa renunte definitiv la tratamentul antiaritmic 6) in caz de  tahicardie 

ventriculara. 

 

 

27. MIOCARDITA ACUTĂ: DE LA GHIDURI LA PRACTICA 

CURENTĂ 

Căinap Simona 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”Cluj  

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii- Clinica Pediatrie II 

 
Miocardita acută  este definită ca inflamația miocardului cauzată în principal de infecții virale sau procese 

autoimune, rămane unul dintre cele mai dificile diagnostice din practica pediatrică. Manifestările clinice 

ale pacienților cu miocardită variază de la simptome nespecifice- fără răsunet asupra statusului 

hemodinamic, la insuficiență cardiacă, aritmii maligne, colaps cardio-circulator și moarte subită. În ciuda 

evoluției tehnologice, diagnosticul prompt de miocardită este adeseaori dificil și poate scăpa clinicianului. 

Testele diagnostice includ markeri serologici și examinări imagistice, iar gold standard-ul rămâne BEM –

dar care nu se practică de rutină. Având în vedere evoluția potențial fatală a cazurilor de miocardită 

instituirea imediată a unui tratament adecvat este vitală pentru supraviețuire. Din păcate, în majoritatea 

cazurilor, tratamentul este suportiv, și arareori are viză etiologică. Pacienții cu status hemodinamic alterat 

necesită tratament suportiv agresiv care include de la medicație inotropă, antiaritmice, până la device-uri 

de asistare ventriculară, ECMO sau inimă artificială.  

 

Concluzie: Având în vedere evoluția potențial fatală chiar și a cazurilor considerate inițial de mică gravitate, 

pacienții cu miocardită necesită internare pe o secție de terapie intensivă în care pot beneficia de 

supraveghere permanentă atentă și suport cardio-circulator adecvat. 

 

 

28. DECIZII TERAPEUTICE DIFICILE ÎNTR-O MIOCARDITĂ 

ACUTĂ SEVERĂ 

Anca Popoiu, Alin Capusan, Adrian Craciun, Gabriela Doros 

Spitalul de copii Louis Țurcanu Timișoara 

 

Introducere: Infectia cu Parvovirus B19 poate afecta diferite organe, dar una dintre cele mai severe 

manifestari este cea de afectarea cardiaca sub forma de miocardita acuta. 

 



Material si metoda: prezentam cazul unui copil de 9 ani, care prezinta progresiv semne de fatigabilitate si 

dispnee de efort, pentru ca in decurs de 1 saptamana sa evolueze spre insuficienta cardiaca severa si soc 

cardiogen, care a necesitat suport inotrop si admistrare de Milrinona, precum si suport ventilator mecanic. 

Etiologia insuficientei cardiace a fost o miocardita acuta cauzata de Parvovirusul B19. Evolutia a fost spre 

amelioare progresiva si vindecare a miocarditei, in schimb au continuat complicatiile respiratorii, sub forma 

unui pneumotorax drenat, ulterior a unui abces pulmonar, drenat chirurgical. Copilul a prezentat si 

complicatii neurologice cu o hidrocefalie brusc instalata, care a necesitat  drenaj extern temporar. 

Recuperarea neurologica a fost lenta si partiala. 

 

Rezultate : recuperarea cardiaca a fost rapida si spectaculoasa in ciuda afectarii severe cardiace, pe cand 

cea neurologica a fost partiala. 

 

Concluzii: Afectarea miocardica in infectia cu Parvovirus B19 este cel mai adesea severa, necesitand 

masuri de terapie intensive avansate in mare majoritate a cazurilor. Concomitenta  afectare neurologica 

reprezinta o particularitate a cazului. 

 

29. URGENȚA HIPERTENSIVĂ LA COPIL 

Gabriela Doroș (1.2), Carmen Petrescu (1.2), Andrada Micșescu-Olah (1.2), Anca Iakab-Stoica (2), 

Mircea Murariu (2), Anca Popoiu (1.2), Mihai Gafencu (1.2), Smaranda Arghirescu (1.2), Cosmina 

Cucui (1.2)  

UMF Victor Babeș Timișoara, Clinica III Pediatrie, Timișoara 

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara 

 

Introducere: Hipertensiunea arterială afectează între 2-5% din populația pediatrică. Urgența hipertensivă 

la copil este o afecține rară, dar posibil amenințătoare de viață. Denumită și criză hipertensivă, se poate 

manifesta clinic ca și urgență fără afectare de organ sau, în cazuri severe, cu afectare de organ. 

 

Material și metodă: Dorim să prezentăm urgențele hipertensive cu care ne-am confruntat în Clinica III 

Pediatrie din Timișoara și modalitatea de evaluare și management a acestora.  

 

Rezultate: Termenul de urgența hipertensivă a fost înlocuit în 2017 cu cel de hipertensiune acută severă, 

fară o definire clară, dar cu etiologie deobicei secundară. Clinic, afectarea de organ poate să fie exprimată 

ca: encefalopatie hipertensivă, hemoragie/infarct cerebral, hemoragii retiniene, edem papilar, pareză de 

nerv facial, edem pulmonar, insuficiență cardiacă, injurie acută renală. Semnele neurologice pot fi: cefalee, 

vertij, alterarea conștienței, convulsii. Etiologia poate fi defalcată pe vârste. Cel mai frecvent apare în 

sindromul de encefalopatie posterioară reversibilă, PRES, la pacienți oncologici, secundar chimioterapiei 

și după corticoterapie. Prezentam cateva cazuri de PRES și o coarctație de aortă severă, fară afectare de 

organ. Tratamentul trebuie să fie urgent, cu target de scădere a tensiunii de 25% în prima zi, intravenos, 

pentru prevenirea hipoperfuziei organelor vitale. Multe din medicamente sunt off-label, bazate pe diverse 

experiențe. Dacă nu prezintă afectare de organ, tratamentul poate sa fie și oral.  

 

Concluzii: Prognosticul depinde de momentul diagnosticului, durata hipertensiunii și gradul afectării de 

organ. Tratamentul se face în terapie intensivă și are ca scop: scaderea tensiunii arteriale, remedierea 

afectarii de organ și identificarea etiologiei hipertensiunii.  

 

Cuvinte cheie: urgență, hipertensiune, copil. 

 

 

 

 

 



30. EFECTELE MEDICAȚIEI BRONHODILATATOARE ASUPRA 

APARATULUI CARDIOVASCULAR LA COPIL 

 

Sorin C. MAN 

Disciplina Pediatrie III, Facultatea de Medicină, UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca 

 

În funcție de mecanismul de acțiune bronhodilatatoarele se clasifică în 3 grupe: (1) medicamente 

adrenergice, care pot fi neselective (stimulează receptorii adrenergici alfa și beta, de exemplu, adrenalina) 

sau beta-2-selective (exemplu, salbutamolul); (2) anticolinergice, exemplu ipratropiul; și (3) musculotrope, 

unde sunt incluse teofilina (cu derivatul de uz intravenos, aminofilina) și sulfatul de magneziu. Principalele 

efecte adverse cardiovasculare ale medicației adrenergice au la bază stimularea directă a cordului prin 

intermediul beta-1 și beta-2-receptorilor, dar și tahicardia reflexă legată de vasodilatația indusă de 

stimularea beta-2-receptorilor. Hipoxemia legată de inhalația de salbutamol are la bază vasodilatația indusă 

de medicament în teritoriul arterei pulmonare, cu alterarea secundară a raportului ventilație-perfuzie.  

 

Medicația antocolinergică nu produce tahicardie, iar administrarea acestei medicații pe cale inhalatorie 

limitează și mai mult efectele adverse sistemice. Teofilina (și derivatul aminofilina) poate fi cauză de aritmii 

cardiace, mediate de inhibiția fosfodiesterazei 3 și blocarea receptorilor A1 ai adenozinei, și hipotensiune 

arterială.  

 

 

31. DETRESA RESPIRATORIE- CAUZĂ RESPIRATORIE SAU 

CARDIACĂ? CRITERII DE DIAGNOSTIC DIFERENȚIAL 

Craiu Mihai 1,2, Gabriela Bar1  

CPU INSMC Alessandrescu-Rusescu, 2 UMF Carol Davila, București 

 

Detresa respiratorie a copilului mic prezentat intr-un serviciu de urgente poate avea cauze multiple. Ea 

reprezintă cea mai frecventă cauză pentru care un părinte se adresează unui UPU si este cauza numărul 1 

de stop cardio-respirator la copil [5] Cauze frecvente includ bolile respiratorii, cum ar fi infecțiile grave ale 

tractului respirator (laringita acută, bronșiolită acută, pneumonia, tusea convulsivă), aspirațiile de corpi 

străini in căile respiratorii, criza de astm, dar si boli non-respiratorii severe, cum ar fi decompensarea 

maladiilor congenitale de cord, socul de alte cauze, intoxicațiile acute, respirația acidotică [in acidocetoză 

diabetica sau de cauza metabolica, toxica, iatrogena], bolile neurologice sau neuromusculare. Toate aceste 

posibile cauze trebuie cântărite in contextul vârstei copilului, deoarece frecventa acestora este extrem de 

diferita in perioada neonatala fata de vârsta de preșcolar sau de adolescenta. 

 

Deseori respirația dificila este însoțită de zgomote supra-adăugate, cum ar fi wheezingul, stridorul, 

geamătul end-expirator. In fata unui sugar sau copil mic cu dispnee si a unor părinți extrem de alarmați 

exista tendința de a începe imediat o acțiune medicala. Medicul pediatru, de familie sau de urgente din 

Romania nu este încă un adept al abordărilor structurate, motiv pentru care, in dese rânduri, acțiunea 

terapeutica precede stabilirea unui diagnostic sau al unei clase de severitate a bolii respective. Emoțiile sunt 

frecvent motivul pentru care un medic roman începe rapid sa acționeze, presupunând ca aceasta ar fi 

principala așteptare a părinților/aparținătorilor. Uneori au existat situații in care abordarea structurata a unui 

caz a părut ”pierdere de vreme” pentru familie iar medicul sau asistenta au fost agresați, fizic sau verbal. 

Acesta este contextul in care se desfășoară, deseori,  rutina zilnica a multor servicii de urgenta pediatrica 

din tara noastră. Obiectivul prezentării de fata este sa treacă in revista, folosind exemple practice, un 

potențial plan de abordare structurata a copilului cu dispnee. 

 



Uneori dispneea copilului este extrem de severa si este expresia unui cortegiu complex de anomalii ce 

generează leziune pulmonara acuta [4]. Acești pacienți deși reprezintă o minoritate din prezentările unui 

UPU pediatric trebuie rapid recunoscuți si internați. Dar cei mai mulți copii cu dificultăți respiratorii au 

afecțiuni uzuale, ce afectează căile aeriene. 

 

Cel mai frecvent simptom asociat dispneei este wheezingul. Wheezingul reprezintă o cauză extrem de 

frecventă de prezentare la medic, în prima copilărie. Unul din 3 copii au cel puțin un episod de wheezing 

acut în primii trei ani de viață (1). In general, în fata unui astfel de copil mic, cu dispnee expiratorie și 

wheezing ne gândim la bronșiolită acută (2). Evaluarea și abordarea terapeutică a unui copil mic cu un astfel 

de scenariu pleacă de la obținerea unui istoric detaliat. Este necesară urmărirea unui protocol structurat (3).  

 

Întrebări relevante pentru diagnostic sunt:  

Debutul bolii a fost brusc sau progresiv? 

Înainte de acest episod era un copil perfect normal sau avea o altă boală respiratorie cunoscută? 

Are wheezing variabil, mai intens când se joacă sau când se agită și minim sau absent în somn? 

Este un copil născut la termen sau este prematur?  

Dacă a fost prematur, a primit surfactant la naștere? 

A necesitat manevre de resuscitare la naștere? A fost intubat? A fost ventilat mecanic? 

Care este istoricul wheezingului în familie? A mai avut cineva în prima copilărie? Mama are astm? 

Exista istoric familial de atopie? Dar istoric personal de atopie? Are copilul dermatită atopică sau eczemă? 

Se fumează în familie? Mama fumează sau a fumat în sarcină? 

Este vaccinat? 

Exista un istoric de vărsături repetate, de regurgitări frecvente? Tușește după aceste vărsături/regurgitări? 

Are istoric de manifestări laringiene [răgușeală, stridor, tuse spastică „lătrătoare”]? 

Creste greu în greutate? Are diaree cronică? Dar steatoree? 

Are episoade de apnee sau de cianoză intensă? 

 

Ultima întrebare esențială este (în fața unui copil agitat și greu de evaluat) dacă realmente este wheezing? 

După ce am stabilit cu certitudine, prin examen clinic exhaustiv, că este un pacient cu wheezing, trebuie să 

identificam acel subgrup de pacienți care au wheezing asimetric sau unilateral [doar la un hemitorace]. 

Deoarece acești pacienți vor avea altă maladie (nu bronșiolită sau fenotipuri de wheezing recurent/astm] ce 

necesita o abordare distinctă. Multe cazuri, cu un astfel de scenariu, au fie un substrat malformativ fie sunt 

urgențe majore, ocazionate de aspirarea corpilor străini în căile aeriene ale unui pacient prea mic pentru a 

relata incidentul. 

 

La toate aceste întrebări își dorește autorul să răspundă, ilustrând cu unele cazuri din cele prezentate la CPU 

al INSMC Alessandrescu-Rusescu din București.  
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32. CIANOZA - DIAGNOSTIC ȘI DIAGNOSTIC DIFERENȚIAL 

Florin Rusu 

Spitalul Gr. Alexandrescu București 

 
Definiție: colorarea în albastru - vinețiu al mucoaselor și a pielii determinată în principal de o proastă 

oxigenare a sângelui, cauzată de tulburări respiratorii, cardiace, circulatorii și afectări ale hemoglobinei. 

 

Material și metodă: studiul literaturii de specialitate privind cauzele cianozei la copil. 

 

Rezumat: Cianoza apare în condițiile unei saturații reduse în O2 a hemoglobinei. Este aparentă când 

hemoglobina este redusă cu 4 g/dl, sau când methemoglobina este la o valoare de 0,5 g/dl. Pacienții anemici 

pot să nu devină cianotici chiar la o desaturare importantă a hemoglobinei, mai ales la pacienții cu piele 

foarte albă. Afectarea pulmonară (hipoventilația/hipoperfuzia, afectarea membranei alveolo-capilare, 

patologii care afectează difuziunea O2, afecțiuni cardiace (shunt dr/stg, tetralogia Fallot), scăderea afinității 

pentru hemoglobină, methemoglobinemiile.  

 

Concluzii: diagnosticarea cianozei are la bază examenul clinic și paraclinic. Complexitatea diagnosticului 

impune prezența în cadrul echipei implicată în managementul cazului a pediatrului, pneumologului, 

cardiologului, intensivistului, fiecare având rolul său în succesul tratamentului. 

 

Cuvinte cheie: cianoza, diagnostic difernțial, rolul echipei medicale. 

 
 

33. PARAMETRII DE MONITORIZARE ÎN URGENȚELE CARDIACE 

LA COPIL 

Natalia Hagău 

Spitalul Regina Maria, Cluj-Napoca 

 
Monitorizarea hemodinamică în managmentul instabilității hemodinamice la copil este obligatorie pentru 

a putea urmări deviația de la traiectoria clinică existentă la cea expectată și pentru a implementa strategii 

terapeutice corecte în timp util pentru un prognostic cât mai favorabil. 

Datorită modificărilor rapide a statusului hemodinamic, a variațiilor legate de vârstă, de mărime și greutate, 

nu există un model unic de monitorizare hemodinamică care să acopere o populație hemodinamică atât de 

heterogenă. Este important de știut că nu există substitut pentru examinarea secvențială fizică în vederea 

evaluării statusului hemodinamic existent cât și pentru evaluarea eficienței intervenției și a deciziilor 

noastre terapeutice. Evaluarea clinică are limitările ei dar trebuie corelată cu orice alt mijloc de monitorizare 

și orice schimbare de terapie trebuie evaluată cu aceleași modalități de monitorizare.  

 

Evaluare clinică: cea mai rapidă și mai puțin invazivă monitorizare hemodinamică. 

Extremități reci, puls periferic slab, timp de reumplere capilară prelungit, sunt indici imediați de 

hipoperfuzie. De obicei, pacientul pediatric cu perfuzie globală inadecvată prezintă: tahipnee, tahicardie, 

confuzie, perfuzie tegumentară alterată, oligurie. Clinic poți aprecia perfuzia tisulară la nivelul a trei organe: 

piele, prin timpul de reumplere capilară cît și prin diferența de temperatură centrală și periferică; rinichi, 

prin debit urinar orar, cu recunoașterea AKIN a insuficienței renale acute; cerebral, prin aprecierea 

senzoriului. 

 

Parametrii standard de evaluare hemodinamică: nu se exclud, dar trebuie cunoscute limitările 

Frecvența cardiacă, este nespecifică și se apreciază în context clinic 

ECG-ul, folosit la urmărirea aritmiilor 



Presiunea arterială sistemică: măsurată noninvaziv cu ajutorul Dynamap-ului, are limitările ei la cei cu stare 

de șoc cât și la cei cu presiunea diastolică mică; măsurată invaziv este standardul pentru instabilitate 

hemodinamică și este o metodă de o oarecare apreciere a volumului bătaie prin urmărirea undei de presiune 

a pulsului  

Presiunea venoasă centrală: permite evaluarea continuă a presiunii de umplere ventriculară. Este afectată 

de ventilația cu presiune pozitivă și de prezența patologiilor cardiace sau pulmonare. Evaluată însă în 

dinamică ca răspuns la administrarea de lichide reprezintă o apreciere mult mai bună a rezervei de 

presarcină. 

End Tidal CO2: este predictiv pentru producția tisulară de CO2, pentru fluxul sanguin pulmonar și ventilația 

alveolară.  

Pentru managementul pacientului pediatric critic examinarea fizică și interpretarea parametriilor 

hemodinamici standard este esențială dar insuficientă pentru estimarea debitului cardiac și a oxigenării 

tisulare, motiv pentru care s-au căutat mijloace adiționale pentru monitorizarea funcției cardiovasculare.  

 

Mijloace adiționale de monitorizare hemodinamică 
Oximetria venoasă: reflectă situația oxigemoglobinei rămasă după extragerea sistemică a oxigenului, fiind 

astfel o măsuratoare surogat a consumului de oxigen. Măsurătorile de SvO2 central sunt influențate de 

localizarea cateterului central și de existența șunturilor intracardiace. 

NIRS (Near-infrared Spectroscopy): similar pulsoximetriei dar spre deosebire de aceasta nu analizează 

semnalul pulsatil și componenta non-pulsatilă. Și pentru că majoritatea sângelui microcirculației este venos 

NIRS-ul este folosit ca și surogat pentru saturația venoasă regională (din viscerul interogat, cerebral sau 

somatic). 

Cateterul de arteră pulmonară (PAC) și tehnologiile derivate: PAC-ul rămâne standardul de aur pentru 

determinarea debitului cardiac. Fiind o metodă invazivă de plasare a PAC s-au căutat tehnologii derivate 

mai puțin invazive care să măsoare multiple variabile hemodinamice. 

O tehnologie relativ nouă ce masoară debitul cardiac este analiza puls-contour care se bazează pe principiul 

că aria de sub curba undei de arteră centrala se corelează cu volumul bătaie. Sistemul PiCCO se bazează pe 

un cateter venos central standard și un termistor în vârful cateterului arterial (femural) pentru a genera un 

debit cardiac derivat prin termodiluție transpulmonară. Nu se poate folosi la pacienți cu șunturi intracardiace 

sau leziuni valvulare. Nu toți parametrii derivați sunt validați. 

Determinarea de lactat: concentrația sanguină de lactat este utilizată ca și marker al perfuziei tisulare globale 

și de apreciere a răspunsului la resuscitarea volemică. Dacă după creșterea debitului cardiac și a aportului 

de oxigen acidoza lactică rămâne, trebuie investigate alte cauze care o mențin (ketoacidoza diabetică, 

toxice, medicație, disfuncție hepatică etc.) 

Ecocardiografia: reprezintă o metodă practica bine validată, noninvazivă, aducând informații în timp real 

despre fluxul sanguin. A fost validată și la populația de nounăscuți la termen și prematuri pentru aprecierea 

debitului cardiac. Ecocardiografia funcțională are un rol cheie în deciziile clinice. 

 

Concluzii: Prima condiție în urgențele cardiace pediatrice este să asiguri un aport de oxigen corect în 

funcție de cerere sub monitorizare hemodinamică continuă. Așa cum s-a văzut, nu există o modalitate de 

monitorizare fără limitări. Cunoscând modalități diferite de monitorizare hemodinamică vei formula un 

plan care să se muleze pe necesitățile pacientului înainte de a ajunge la șoc decompensat și injurie organică 

multiplă. 

 

 

 

 

 

 
 



34. UTILIZAREA OXIMETRIEI VENOASE IN MONITORIZAREA 

HEMODINAMICA 

Radu Tabacaru  

ATI Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "M. S. Curie”, Bucuresti 

 

Utilizarea oximetriei venoase necesita intelegerea mecanismelor implicate in livrarea si consumul de oxigen 

si mecanismele ce pot deregla aceasta balanta 

 

VO2 = Q x(CaO2 – CvO2)  ecuatia Fick 

DO2 = Q xCaO2 

 

VO2 =consum O2 

DO2 =livrare/aport O2 

Q =debit cardiac 

CaO2 =concentratia arteriala in O2 

CvO2 =concentratia sange venos mixat in O2 (artera pulmonara) 

O2ER =ratia/raportul extractiei de O2 

 

VO2/ DO2 =Q x (CaO2 – CvO2)/Q x CaO2  

VO2/ DO2 =(CaO2 – CvO2)/CaO2 

O2ER =(CaO2 – CvO2)/CaO2 

 

CaO2(mLO2/dL plasma) = [1.34(mL/g) × Hb(g/dL) × [SaO2(%)/100]] + [0.003 (mL/dL/mmHg) × PaO2 

(mm Hg)] 

CvO2(mLO2/dL plasma) = [1.34(mL/g) × Hb(g/dL) × [SvO2(%)/100]] + [0.003 (mL/dL/mmHg) × PvO2 

(mm Hg)] 

 

[0.003(mL/dL/mmHg) × PaO2(mmHg)] =O2dizolvat in sange = neglijabil,clinic 

[0.003(mL/dL/mmHg) × PvO2(mmHg)] =O2dizolvat in sange = neglijabil,clinic 

In conditiile unei Hb constante se poate aproxima: 

 

VO2/DO2 = O2ER(SaO2 – SvO2)/SaO2 

 

(SaO2 = 100%) → O2ER   SaO2 – SvO2  atunci cand saturatia este 100% 

In conditii normale SaO2 =100% si SvO2 =75% 

O2ER=25%=normal, 30-40%=crescut, 40-50%=soc iminent, 50-60%=soc, acidoza lactica 

Prin cresterea ratei de extractie a O2 se compenseaza  scaderea aportului de O2 la tesuturi, organismul putand 

sa pastreze un consum constant de O2. 

Sub un anumit aport (DO2) , consumul de O2 devine dependent de livrare (DO2- critic), aportul de oxigen 

este sub nivelul cerintelor, apare metabolismul anaerob 

DO2 Critic este acelasi indiferent daca scaderea aportului se datoreaza scaderii Hb, SaO2 sau, sau Q. 

DO2 Critic creste daca consumul/necesarul de O2 creste, sau respectiv poate scadea. 

In practica curenta la copii se foloseste rar cateterul de artera pulmonara Swan-Gantz , dar se poate folosi 

CVC.  

 

Valorile  normale O2ER 25-30% cava superioara, 30-35%jugulara interna, 15-20%cava inferioara-atriu 

 

 

 



35. CARDIOLOGIA INTERVENTIONALA IN URGENTELE 

PEDIATRICE: CAND, UNDE? 

Anca Sglimbea, Hadadi Lazslo 

Laboratorul de Cateterism Cardiac, Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si  

Transplant Targu.Mures 

 

Cardiologia interventionala pediatrica a castigat tot mai mult teren in ultimele decenii, venind in 

completarea  terapiei chirurgicale pentru a oferi solutii terapeutice copiilor suferind de malformatii cardiace 

congenitale.  

 

In urgentele pediatrice, aceasta ramura a cardiologiei pediatrice isi are locul in: MCC cu mixing insuficient 

sau debit cardiac drept sau stang restrictiv (septostomia atriala), valvulopatii critice neonatale 

(valvuloplastii), leziuni cu circulatie sistemica sau pulmonara ducto- dependent sau obstructie de shunt 

sistemico- pulmonar (stentare canal arterial), prezenta de corpi straini intravasculari (recuperare), etc. 

 

Prezentarea de fata va exemplifica aceste situatii cu cazuri din Laboratorul de Cateterism al IUBCvT Tg. 

Mures si va face o trecere in revista a indicatiilor, tehnicii, complicatiilor si rezultatelor acestor proceduri. 

 

Incercand sa raspundem la intrebarile din titlu, acestea ar fi: Cand? Cand au indicatie. Unde? Unde exista 

experienta. 

 

 

36. RECUNOAȘTEREA, STABILIZAREA ȘI TRATAMENTUL 

INSUFICIENȚEI CARDIACE ACUTE LA COPIL 

Tatiana Ciomârtan,  

ISNMC “Alessandrescu – Rusescu”  

UMF“Carol Davila” 

 

Insuficienţa cardiacă acută la copil reprezintă o urgenţă medicală, cu morbiditate şi mortalitate 

semnificative, care necesită o intervenţie imediată pentru a asigura supravieţuirea fără sechele sau cu 

sechele minime. 

La copil, incidenţa şi prevalenţa IC este dificil de estimat pentru că nu există o definiţie standard şi etiologia 

este heterogenă. 

 

Una dintre definiţii consideră IC un sindrom fiziopatologic şi clinic progresiv, cauzat de anomalii 

cardiovasculare şi non-cardiovasculare care determină semne şi simptome caracteristice, însoţite de 

tulburări circulatorii, neurohormonale şi moleculare. 

 

Recunoaşterea precoce a simptomelor şi semnelor clinice tipice ale IC (care variază în funcţie de vârsta 

copilului) permite, împreună cu explorări de laborator şi paraclinice specifice, identificarea mecanismelor 

fiziopatologice. Iniţierea promptă a intervenţiilor terapeutice este menită să asigure, în faza acută a IC, 

stabilizarea hemodinamică şi prevenirea progresiei / agravării anomaliilor; ulterior menţinerea stabilităţii 

va asigura creşterea şi dezvoltarea optimă a copilului şi, în unele cazuri, câştigarea de timp până la o 

eventuală corecţie / paliere a anomaliei structurale. 

 

Stabilizarea hemodinamică a IC acute presupune utilizarea de medicaţie inotropă, vazoactivă şi eventual 

antiaritmică, aleasă în funcţie de mecanismul fiziopatologic care determină IC, ventilaţie mecanică şi, 

atunci când aceste măsuri nu sunt suficiente, suport circulator mecanic pe termen scurt sau mai lung, care 

să asigure supravieţuirea în condiţii cât mai bune până la transplantul cardiac. 



 

Recunoaşterea precoce a IC acute şi iniţierea promptă a tratamentului, cu alegerea opţiunilor terapeutice 

optime contribuie la ameliorarea prognosticului imediat şi pe termen lung al IC acute şi implicit a calităţii 

vieţii acestor copii şi a familiilor lor. 

 

 

37. ȘOCUL CARDIOGEN:  RECUNOAȘTERE, DIAGNOSTIC 

DIFERENȚIAL, PRINCIPII DE TRATAMENT ÎN PRIMA ORĂ 

Gabriela Irina CENTERS 

USA 

 

Șocul în populația pediatrică este o modalitate relativ rară de prezentare către sistemele medicale de urgență. 

Cauzele sunt extrem de variate și depind de vârsta copilului, astfel încât abordarea eficientă și rapidă a 

copilului în șoc este o competență dificil de dobândit dar deosebit de importantă în arsenalul urgentistului 

pediatric.  

 

Șocul cardiogen este definit ca aportul insuficient de oxigen către țesuturi datorită insuficienței cardiace, 

împreună cu semne de stază sistemică și pulmonară și este etapa finală în evoluția nefavorabilă a numeroase 

afecțiuni cardiace. Etiologia variază de la malformații congenitale cu risc vital in perioada neonatală, la 

malformații care progreseaza cu simptome relativ modeste și uneori ramân nediagnosticate până în 

momentul prezentării, însoțite sau nu de cianoză. La celalalt capăt al spectrului etiologic se află pacienții 

cu cord anatomic normal care dezvolta cardiomiopatii, miocardite și tulburari severe de ritm cardiac, fie 

primar fie in cadrul altor afecțiuni sistemice.  

 

În această lucrare voi prezenta o abordare succintă dar sistematică a etiologiilor șocului cardiogen la copil. 

Pentru diferitele categorii de vârstă propun un algoritm de diagnostic pozitiv și diferențial, cu sublinierea 

detaliilor cheie ce pot facilita un diagnostic rapid. În continuare voi detalia cateva metode paraclinice și de 

monitorizare hemodinamică ce pot fi utilizate în perioada inițială de stabilizare.  

 

Ultima parte a prezentării se va concentra pe strategii de tratament. Deși literatura medicală nu conține nici 

pe departe atâtea ghiduri de practică privind insuficiența cardiacă la copil comparativ cu cea la adult, există 

recomandări de practică și direcții generale de orientare a terapiei cu medicamente inotrope. Deasemeni, 

voi discuta pe scurt importanța ventilației mecanice și interacțiunile cardio-pulmonare semnificative în 

cadrul tratamentul șocului cardiogen.  

 

 

38. SINDROMUL MARFAN: CRITERII DE DIAGNOSTIC ȘI 

COMPLICAȚII. PREZENTARE DE CAZ 

Udrea Anca-Cristin1, Brumar Eliza-Izabela1 

1Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca 

  
Introducere: Sindromul Marfan (MFS) reprezintă o tulburare ereditară a țesutului conjunctiv determinată 

de mutația genei FBN1de pe cromozomul 15 cu mecanism de transmitere autosomal dominant. 

Prevalența estimată a MFS este de 1/5.000, afectând în egală măsură ambele sexe. 

 

Material și metodă: Pacientă în vârstă 16 ani se prezintă în departamentul de urgență pentru un episod de 

durere toracică, localizată retrosternal, care a cedat spontan. Anterior cu o săptămână pacienta a prezentat 

un episod de pierdere de cunoștință, de scurtă durată, la domiciliu. 

Pacienta este asimptomatică, stabilă respirator și circulator, la prezentarea în urgență.  



Anamneza a evidențiat antecedente heredocolaterale de sindrom Marfan (sora), afecțiuni oftalmologice 

(cecitate congenitală sora) și moarte subită (tatăl la 48 ani si sora la 21 ani). 

Pacienta este cunoscută cu ectopia lentis. 

Sincopa și durerea toracică în contextul AHC au ridicat suspiciunea de disecție de aortă, infirmată prin 

angio-CT toracică. Nu s-au evidențiat modificări ECG și nu au existat elemente clinice care să susțină un 

sindrom coronarian acut. 

 

Discuții: Diagnosticul de sindrom Marfan este susținut de prezența criteriilor Ghent 2010. În cazul pacientei 

noastre scorul sistemic a fost 6: moarte subită la vârstă tânără (tatăl și sora), ectopia lentis, PVM, IM și 

aritmie extrasistolică ventriculară (sora); pacientă cu ectopia lentis. 

Diagnosticul diferențial se face cu homocistinuria, tulburare ereditară cu mecanism de transmitere 

autosomal recesiv, în care se poate înregistra aspectul marfanoid și ectopia lentis. 

Complicațiile în sindromul Marfan sunt cardiovasculare (disecție de aortă, anevrism de aortă, prolaps 

valvă mitrală, aritmii ventriculare și supraventriculare);  oftalmice (dislocarea lentilelor, ectopia lentis, 

glaucom, cataractă); osoase (cifoscolioză, pectus excavatum). 

 

Concluzii: Sidromul Marfan poate fi suspicionat la pacienții care se prezintă în urgență prin corelarea 

semnele și simptomele clinice cu antecedentele heredocolaterale, personale patologice și examinările 

paraclinice. 

 

Cuvinte cheie: Sindrom Marfan, scor Ghent, disecție de aortă. 

 

 

39. BOALA KAWASAKI ATIPICĂ CU AFECTARE CARDIO-

VASCULARĂ: O PROVOCARE ÎN PRACTICA PEDIATRICĂ 

PREZENTARE DE CAZ 

Oana Iulia Man1, Lucia Maria Sur1,2, Radu Sorin Șerban1,2, Călin Florin Lazăr1,2, Cecilia Lazea1,2 
1Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, Clinica Pediatrie I, Cluj-Napoca 

2Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”, Disciplina Pediatrie I, Cluj-Napoca 

 

Introducere: Boala Kawasaki este una dintre cele mai frecvente vasculite ale copilăriei, care deși nu 

debutează mereu ca o urgență critică, constituie o cauză importantă de boală cardiacă dobândită cu un grad 

ridicat de morbiditate și mortalitate prin afectare coronariană care poate evolua spre cardiopatie ischemică, 

infarct miocardic sau moarte subită. Diagnosticul se bazează pe criterii clinice bine stabilite, însă formele 

incomplete sunt o provocare în practica pediatrică, din cauza absenței semnelor clinice sau a prezenței unor 

manifestări atipice. Obiectivul acestei prezentări este de a sublinia necesitatea diagnosticării precoce, 

terapiei prompte și monitorizării stricte, pentru prevenirea complicațiilor pe termen lung.    

 

Prezentarea cazului: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 3 ani și 4 luni, internată de urgență în 

clinica noastră pentru febră înaltă persistentă, vărsături și scaune diareice apoase, tablou clinic interpretat 

inițial ca gastroenterocolită acută și deshidratare severă, cu acidoză metabolică și hipopotasemie 

consecutive. În a 4-a zi de febră, asociază conjunctivită bilaterală, buze carminate și eritem palmo-plantar, 

iar ecocardiografic se evidențiază anevrism mic al arterei coronare descendente anterioare, formulându-se 

diagnosticul de boală Kawasaki formă atipică. Se instituie terapia specifică cu imunoglobuline intravenos 

și aspirină oral. În ziua 23, prezintă recidivă, care evoluează favorabil după a doua perfuzie intravenoasă cu 

imunoglobuline.  

 

 

Concluzii: Diagnosticul de boală Kawasaki atipică trebuie luat în discuție în cazul copiilor cu sindrom 

febril prelungit >5 zile, asociat cu alte 2 sau 3 caracteristici clinice, deoarece evaluarea promptă și 



managementul corespunzător pot reduce semnificativ riscul de dezvoltare a sechelelor cardiace determinate 

adesea de evoluția anevrismelor coronariene spre stenoză sau tromboză.  

 

Cuvinte cheie: Kawasaki, atipic, anevrisme coronariene. 

 

 

40. TROMEMBOLISMUL PULMONAR MASIV LA COPIL-

PREZENTARE DE CAZ 

Imre Istvan1, Zaganescu Raluca1   
1Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca 

 

Introducere: Trombembolismul pulmonar este o afectiune rar intalnita la copii,inca se efectueaza studii 

privind tromboliza in regim de urgenta la pacientul pediatric.In momentul de fata,nu sunt recomandari 

exacte. 

 

Material si metode: Un copil de varsta de 17 ani,prezinta o cadere de la acelasi nivel in transport 

public,bystanders constata ca pacienta nu respira,este inceput imediat ,masajul cardiac extern(BLS),sunt 

alertate echipajele de urgenta.La sosirea primului echipaj (EPA) pacienta este in continuare in SCR(AEP),se 

onctinua BLS cu ventilatie masca si balon.Se solicita echipaj cu medic ,la sosirea TIM pacienta in 

continuare in AEP,asistola, se initieaza ALS,este transportata pacienta in UPU pediatrie cu manevrele de 

resuscitare in curs.LA sosire in upu pediatre pacienta are puls central slab perceptibil.Se efectueaza ECG 

in 12 derivatii unde reiese (S1,Q3,T3).Se completeaza examinarea cu Angio CT torace ,de unde reiese TEP 

lobar stg.Pacienta iar prezinta un SCR prin AEP, se decide efectuarea trombolizei cu ACTYlISE (100mg 

in 2ore, 0.6mg/kg in 15 min),dupa care pacienta are puls central din nou.Dupa stabilizarea hemodinamica 

a pacientei se efectueaza cu nou Ct de control,unde se observa absenta trombului.Se transfera pe sectia de 

ATI unde raman 3 saptamani,dupa care la CL de Pediatre 2 unde ramane 2luni. 

 

Rezultate:In urma trombolizei se observa absenta trombului,este succes terapeutic,pentru ca la copii nu 

este dovedit eficienta trombolizei in caz de TEP,insa din cauza resuscitarii prelungite pacienta se afla 

momentan in stare vegetatitva persistenta. 

 

Concluzii:Am abordat cazul din cauza lipsei de studii sau recomandari de tromboliza in TEP la pacientul 

pediatric. Se observa efienta trombolizei (Actylise) in acest caz. 

 

 

41. CARDIOMIOPATIA DILATATIVA (CMD) A COPILULUI-IMPACT 

PSIHIC SI EMOTIONAL ASUPRA CADRELOR MEDICALE 

Daniela Nistor 

INSMC –București 

 
Cardiomiopatia dilatativă a copilului este o boală severă cu mortalitate și morbiditate crescută. Aceasta este 

cea de a 2-a cauză de insuficiență cardiacă la copil, după malformațiile de cord și principala cauză de 

adresabilitate către transplantul cardiac. 

Din total cardiomiopatiilor, cardiomiopatia dilatativă este cea mai des întâlnită la vârsta copilăriei. Această 

patologie apare predominant la copilul sub 2 ani și la copilul mare școlar sau adolescent. 

Diagnosticul cardiomiopatiei dilatative este un diagnostic eminamente ecografic, pe lângă semnele de 

insuficiență cardiacă. Etiologia cardiomiopatiei dilatative este suficient de amplă și specifică perioadei de 

vârstă în care aceasta debutează. 



Etiologia acestei patologii este foarte variată, fiind vorba de un grup heterogen de boli. Există multe cauze 

care dau această patologie a miocardului la copil; acestea depășesc numeric cauzele cardiomiopatiei la 

adult.  Sunt trei factori esențiali care produc leziuni distructive ce induc cardiomiopatia dilatativă: 

          -Miocardita virală; 

         - Autoimunitatea; 

          -Predispoziția genetică preexistentă. 

Studiile efectuate pe rudele pacienților care suferă de cardiomiopatie dilatativă au demonstrat originea 

familială în 25-30% din cazuri. 

Cel mai frecvent mod de transmitere a bolii este cel autosomal dominant. 

În urma ultimelor teste, a rezultat faptul că 30-76% dintre cardiomiopatiile copilului sunt de etiologie 

genetică. Cu toate acestea, 25% din cazuri sunt idiopatice (cauze necunoscute). 

Cardiomiopatia dilatativă a copilului poate evolua diferit față de cea a adultului. În 34% din cazuri, 

cardiomiopatia dilatativă evoluează spre stabilizare cu îmbunătățirea parametrilor sistolici sub tratament. 

În 16% din cazuri apare aparenta vindecare clinică.  

De asemenea, poate evolua spre agravare (33%) sau poate duce la mortalitate și indicație urgentă de 

transplant cardiac (17%). 

Prognosticul este unul heterogen datorită etiologiei diferite și foarte variată a cardiomiopatiei dilatative. 

Factorii care duc la un prognostic negativ sunt: 

          - Fracția de ejecție sub 30%; 

          - Prezența și/sau agravarea insuficienței mitrale; 

           - Crește raportul: diametrul atriului stâng / artera aortică; 

          - Prezența fibroelastozei endomiocardice; 

          - Aritmii sau tulburări de conducere. 

 

 

42. CE ASCUNDE DUREREA TORACICĂ LA COPIL? 

Oana Dorhoi, 
UPU-Spitalul Clinic De Urgență Pentru Copii,Cluj Napoca 

 

Introducere: Durerea toracică  este un simptom frecvent in pediatrie  și de prezentare în departamentul de 

urgență.Deși durerea toracică la copii indică rareori probleme cardiace severe ,aceasta este percepută ca o 

“durere de inimă “,si devine o problemă îngrijorătoare pentru pacienți si părinți . 

Scopul lucrării este de a evidenția cauzele durerii toracice la copil  , atitudinea terapeutică si de a recunoaște 

o situație amenințatoare de viața. 

 

Material și metodă: Studiul lucrării este prospectiv  .Lotul de studiu a introdus 268 de pacienți cu vârsta 

cuprinsă intre 6-16 ani ,care s-au prezentat  cu durere toracică in departamentul de urgentă din cadrul 

Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ,Cluj Napoca  in perioada 01.01.2019-01.06.2019. 

 

Rezultate: Majoritatea cazurilor de durere toracică au fost de origine idiopatică (197), urmate de cazuri cu 

cauze respiratorii (24), musculo-scheletice (23), cardiace (10), gastrointestinale (7) și psihiatrice (4). Dintre 

pacienții cu dureri cardiace, 13 aveau aritmii cardiace , 6 aveau boli cardiace congenitale  . Aceștia au 

necesitat internare și supraveghere pe o secție de pediatrie . 

 

Concluzii: Spectrul durerii toracice la copii este amplu, variînd între patologii benigne şi afecţiuni care pun 

viaţa în pericol. O anamneză detaliată, care să cuprindă antecedentele personale poate orienta diagnosticul. 

Recunoaşterea semnelor şi simptomelor bolilor cardiace sau pulmonare este prioritară în evaluarea durerii 

toracice. 

 

Cuvinte cheie: durere toracică, copil, urgență 



43. BOLILE CARDIOVASCULARE LA COPIL 

Angelica Cristina Bodolan 

Spitalul Universitar de Urgenta Elias 

 

TIPURILE DE AFECTIUNI CARDIACE LA COPIL 

• Malformatii congenitale 

• Afectiuni cardiace “dobandite” 

• Afectarea cardiace in cadrul unor boli a caror origine se afla in afara aparatului circulator 

Inima este un organ de importanta vitala. Afectarea ei, indiferent de cauza, poate pune in pericol viata. 

 

PRINCIPALELE SEMNE SI SIMPTOME CARE ATRAG ATENTIA ASUPRA AFECTIUNILOR 

APARATULUI CARDIO-VASCULAR 

• Dispneea 

• Dificultati la supt, ascensiunea ponderala insuficienta 

• Toleranta scazuta la efort 

• Anomaliile ritmului cardiac 

• Deformari ale toracelui 

• Cianoza 

• Anumite pozitii “ghemuit” – in tetrad Fallot 

• Anomaliile TA 

• Durerea precordiala  

• Edeme cardiace, hepatomegalie 

• Degete hipocratice 

• Transpiratii profuse 

• Pierderi ale constientei, convulsii, tulburari de comportament 

 

BOLILE CARDIACE LA SUGAR SI COPILUL MIC 

Patologia cardiaca la aceasta varsta este dominata de malformatiile congenitale 

Unele afectiuni sunt incompatibile cu viata si pot duce la deces rapid 

Sunt afectiuni care devin evidente din primele ore dupa nastere – sau chiar sunt diagnosticate in uter 

 

CELE MAI FRECVENTE MALFORMATII CONGENITALE CARDIACE 

Malformatii cu shunt – dreapta 

• Defectul septal atrial 

• Defectul septal ventricular 

• Persistenta de canal arterial 

Malformatii cu sunt dreapta – stanga (cianogene) 

• Tetrada Fallot 

• Transpozitie de vase mari    

 
 


