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Screeningul in Programul National de Sanatate a Femeii si Copilului 

CS I Dr. Michaela Nanu 1  

Ec. Valentina Donici2  

Dr. Alexandra Cismasu3 

Screeningul unor afectiuni invalidante este unul din obiectivele programului de sanatate adresat femeii si 

copilului 

Scopul: Lucrarea isi propune trecerea in revista si   analiza programelor de screening a copilului din cadrul 

programului de sanatate PN VI   si rezultatele acestora. 

Activitati: se discuta programele de screening neonatal pentru fenilcetonurie si hipotiroidism congenital, 

screeningul deficientelor de auz, a retinopatiei prematurului, a obezitatii, a scoliozei  din perspective 

realizarilor, a trendului evolutiv dar si a trendului in decursul anilor. 

Concluzii  Screeningul este o metoda eficienta de diagnostic precoce, de identificare a unor modificari 

patologice la individual aparent sanatos inainte ca boala sa fie clinic manifesta , fapt ce permite un 

tratament precoce si prevenirea complicatiilor. 
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Screeningul neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism – prezent şi 

perspective 

 

Dr. Florentina Moldovanu1 

INSMC “Alessandrescu - Rusescu” Bucureşti 

 dr. Michaela Nanu2 

INSMC “Alessandrescu - Rusescu” Bucureşti 

 dr. Vasile Despan3 

INSMC “Alessandrescu - Rusescu” Bucureşti 

dr. Ioana Sonia Ardeleanu4 

INSMC “Alessandrescu - Rusescu” Bucureşti si UMF”Carol Davila” Bucureşti 

 

Introducere: Fenilcetonuria şi hipotiroidismul sunt doua afectiuni grave, prin retardul mintal ireversibil pe 

care il genereaza, daca nu sunt depistate si tratate imediat dupa nastere. 

Obiective specifice : Depistarea precoce, la nastere, a acestor afectiuni prin 

Programul Naţional VI -  intervenţia "Screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei şi a 

hipotiroidismului congenital” . 

Material si metodă: Testarea nou-născuţilor pentru fenilcetonurie (prin dozarea fenilalaninei din spot de 

sange capilar) şi pentru hipotiroidism congenital (prin dozarea TSH-ului neonatal din dry spot) la nivel 

national in 2014 si 2015.   

La cei cu test pozitiv la screening s-a efectuat dozarea fenilalaninei si tirozinei plasmatice pentru 

confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie, respectiv dozarea plasmatica a TSH, T4 si free T4 pentru 

confirmarea diagnosticului de hipotiroidism. 

Rezultate 

In anul 2014 au fost testati la nivel national 94,79% dintre nou-nascuti, iar in 2015 94,62%, pentru ambele 

afectiuni. 

Dintre acestia, diagnosticul de fenilcetonurie a fost confirmat la 17 cazuri in 2014 si 13 cazuri in 2015. 

Dupa confirmare toti au primit dieta  specifica si au fost monitorizati prin determinarea  fenilalaninei pe 

dry spot. 

De asemenea, retestarea copiilor cu valori crescute la screening ale TSH neonatal a permis depistarea unui 

numar de  36 cazuri noi de hipotiroidism in 2014 si 29 in 2015. 



 

3 
 

Concluzii  

- intervenţia precoce pentru depistarea si tratarea fenilcetonuriei si hipotiroidismului  congenital 

previne handicapul neuropsihic sever al copiilor afectati; 

- este necesara informarea corecta a tuturor factorilor implicati (familie, maternitati de stat si 

private, directii de sanatate publica) in vederea cresterii numarului de copii testati la nivel national. 

 

Cuvinte cheie: screening, fenilcetonurie, hipotiroidism 
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Screeningul neonatal pentru boli rare in nord-estul româniei: rezultate după 6 ani 

 

Anton-Păduraru1  

Dana-Teodora2 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T. Popa” Iaşi"- Disciplina Pediatrie  

Bucur Mihaela2, Năstasă Liliana3 

Spitalul de Urgenţe pentru copii “Sf. Maria” Iaşi – Laborator de Screening neonatal  

Iliescu Maria Liliana4 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T. Popa” Iaşi” - Disciplina Sănătate publică şi Management 

sanitar 

 

Introducere: introducerea screening-ului neonatal în nord-estul României  a reprezentat un pas important 

în diagnosticul precoce al bolilor rare. Obiective: autorii prezintă rezultatele efectuării screeningului 

neonatal pentru fenilcetonurie (PKU) şi hipotiroidism congenital (HC) după 6 ani de la introducere, dar şi 

dificultăţile întâmpinate. Material şi metodă: au fost incluşi în studiu copiii născuţi în maternităţile 

arondate Centrului Regional Iaşi în perioada 1 septembrie 2009- 31 decembrie 2015. La aceştia s-au 

determinat neo-TSH-ul şi fenilalanina prin metoda fluorimetrică. Rezultate ale neo-TSH-ului peste 10 

µUI/L şi ale fenialaninei peste 2 mg/dl au fost considerate pozitive. La aceste cazuri s-au efectuat teste de 

confirmare (hormonii tiroidieni, respectiv fenialanina serică). Rezultate: rata de includere in screening a 

crescut de la aproximativ 76% in primii ani la peste 95% în prezent. Ȋn acelaşi timp, rata de refuz a 

screeningului din diferite motive (religioase, etnice) a scăzut. Dificultăţile întâmpinate au fost 

reprezentate de: comunicare de adrese false în maternitate de către unele gravide, buget insuficient, 

migrarea personalului medical de laborator, lipsa unui nutriţionist, lipsa de complianţă a unor familii, 

cunoştinţe insuficiente ale unor medici de familie în special cu privire la monitorizarea PKU. Concluzii: 

Screeningul neonatal are un rol important în prevenirea consecinţelor severe ale celor două afecţiuni, în 

special a retardului mental. Pentru mai buna informare a familiilor, este necesară efectuarea unor 

materiale informative cu privire la screeningul neonatal, precum şi a unor cursuri de perfecţionare pentru 

medicii care monitorizează aceste cazuri. 

Cuvite cheie: screening, fenilcetonurie, hipotiroidism. 
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Abordarea modernǎ a screening-ului neonatal din perspectiva laboratorului  

Bioch. Corina Delia1 

 Chim. Geanina Toma2 

Prin proiectul DEZVOLT IOMC – dezvoltarea infrastructurii de cercetare a institutului nostru, proiect 

cofinanţat prin fonduri europene, laboratorul a fost dotat cu echipamente de ultimă generaţie ce permit 

extinderea Programului National de Screening, coordonat de Unitatea de Management Programe, la 

viziunea europeană  şi internaţională în ceea priveşte screening-ul neonatal extins. 

Aparatura achiziţionată prin proiect: UHPLC, LC MS/MS şi GS MS, permit realizarea de determinări ce 

reprezintă fundamentul diagnosticului de boli rare determinate de disfuncţii ale metabolismului 

aminoacizilor şi acil-carnitinelor. 

Cu cât depistarea  unei  tulburări metabolice este mai timpurie, cu atât intervenţia terapeutică va avea un 

efect mai bun. Un rezultat de screening nu reprezintă un diagnostic, dar este un indicator important.  

Colaborarea intre laborator si clinician este bidirectionala si se impune a fi dinamica. Pe de o parte 

laboratorul ridica suspiciunile asupra unor tulburari metabolice, clinicianul va proceda la recomandarea 

efectuarii altor teste, iar daca suspiciunea se confirma, atunci terapia poate fi initiata precoce – indeosebi 

prin dieta speciala si/sau administrarea de medicamente. Pe de alta parte, avand in vedere faptul ca exista 

copii nediagnosticati in absenta unui astfel de program de screening si asupra carora clinicienii au 

suspiciuni privind o tulburare metabolica, laboratorul poate veni in spijinul confirmarii sau nu a 

diagnosticului prezumtiv. 

In prezent, pe langa extinderea Programului national de screening laboratorul INSMC-departament 

pediatrie, poate realiza confirmarea si monitorizarea pacientilor cu PKU si isi propune dezvoltarea paletei 

de afectiuni ce pot fi atat confirmate cat si monitorizate.  

Tulburarile metabolice congenitale nu pot fi vindecate complet, dar tratamentul precoce va reduce sau 

chiar va preveni aparitia simptomelor grave, care afecteaza dezvoltarea copilului.  
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Oportunitatea screeningului in boli metabolice rare?  

Dr. Michaela Nanu1 

 Dr. Florentina Moldovanu2  

Chim. Corina Delia3 

 Chim. Geanina Toma4     

 Dr. Denisa Leu5 

 

Spectometrul de masa HPLC / GSM  MS/MS  de masa din dotarea Laboratorului de analize medicale INSMC 

– Departamentul de Pediatrie este un echipament de varf in metabolonica permitand identificarea 

deficientelor  aminoaczilor, carnitinelor,  acizilor aromatic  care stau la baza unor afectiuni metabolice rare 

. Dintr-o proba dry spot  cu ajutorul acestui echipament  se poate realize screeningul neonatal a peste 50 

de afectiuni metabolice  

Scop  Lucrarea de fata isi propune sa  aduca in discutie  criteriilor Wilson  si OMS  pe baza carora o afectiune 

sau alta este inclusa in screeninul neonatal prin mass spectometrie  

In evaluarea oportunitatii screeningului neonatal metabolic se analizeaza importanta afectiunii 

identificate , existent unui tratament pentru persoanele afectate si acceptarea acestuia , sensibilitatea 

testelor folosite cu  un grad redus de rezultate fals positive sau fals negative, acceptarea testelor si  

parametru cost eficienta . 

Se trec in revista afectiunile metabolice diagnosticate prin screening la nivel international si importanta 

diagnosticarii acestora in contexul patologiei din Romania 
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MEDILOG Registrul informatic de screening in hipotiroidie fenilcetonurie  

 

Dr. Florentina Moldovanu1 

Ec. Ioana Nanu2  

 Dr. Ardeleanu Ioana3  

Dr. Despan Vasile4 

INSMC 

Traian Zvirid5 

CAMSCAPE 

 

 

Registrul de screening, a fost construit in anul 2010 in cadrul unui proiect POSCCE si este perfectionat   

continuu 

Scop Registrul a fost construit pentru a oferi un instrument de evaluare la nivel populational a unor itemi 

de interes pentru eficientizarea programului de screening in hipotiroidie si fenilcetonurie dar si la nivel 

individual de monitorizare a evolutie bolii si de adeziune la tratament 

Activitati. 

Datele de screening se inregistreaza sub forma unor fise individuale de screening si de monitorizare a 

copiilor afectati. 

Rezultate 

In prezent registrul este utilizat ca modalitate de inregistrare a nou nascutilor  testati in centrele regionale 

Bucuresti INSMC, Iasi, Mures,  

In centrul regional Bucuresti INSMC in ultima luna inregistreaza 92% din totalul maternitatiilor din 26 

judete, remarcandu-se un trend ascendent al inregistrarilor. 

In lucrare este abordata utilitatea registrului in stabilirea calitatii screeningului fenilcetonurie si 

hipotiroidie prin evidentierea duratei  diferitelor etape de la recoltarea probelor  la diagnostic si 

tratament. De asemenea se discuta si posibilitatea utilizarii registrului in analize cost eficienta. 

Concluzii 

Registrul este util atat in evaluarea programului de screening, monitorizarea copiilor afectati,  raportare 

dar si in cercetare. 

Registrul MEDILOG este un proiect de succes care poate fi extins si la alte interventii de screening. 
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Deficitul de iod si screeningul neonatal pentru hipotiroidie  

Dr. Michaela Nanu1 

 Dr. Florentina Moldovanu2  

Dr. Dana Nuta3   

Dr. Ioana Sonia Ardeleanu4  

Chim Corina Delia5  

Chim Toma Geanin6 

INSMC Departament Pediatrie 

Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti 

 

Justificare 

Determinarea TSH ului la nou nascut nu este doar o metoda  de depsitarea precoce a hipotiroidismului 

congenital ci si o modalitate de evaluare la nivel populational a deficitului de iod   

Scop 

Studiul isi  propune sa fie un raspuns  la intrebarea in ce masura legislatia actual de iodare obligatorie  a 

sarii de masa  si a celei folosite in panificatie corespunde obiectivului propus de combatere  a deficitului 

de iod . 

Metoda 

S-a analizat TSH neonatal la un esantion de 2041 selectati randomizat din  baza de date a screeningului 

neonatal efectuat  in anul 2014    in 25 judete din Romania afiliate centrului de screening regional Bucusreti 

INSMC. 

Datele au fost comparate cu cele ale studiului  MS IOMC efectuat in anul  2004  

Pentru  o evaluare  complete am  coraborat datelor obtinute prin screeningul neonatal cu cele ale 

determinarii ioduriei efectuate la diferite grupe populationale , scolari si femeia gravida. 

Rezultate 11,66% copii au un TSH mai mare de 5 mU/l  fapt ce inscrie populatia studiata  in situatia 

deficitului usor. 

Exista  o ameliorarea a deficitului situatie evidentiata de compararea rezultatelor 2014  cu cele din anul 

2004 ,  perioada in care la 33% de copii aveau un nivel al TSH ului peste 5 mU/l deci , un deficit moderat. 

Concluzii 

Analiza deficitului de iod pe baza TSH ului neonatal obtinut in cadrul Programului national de screening  

neonatal  arata ca in Romania se mentine un deficit usor de iod  

Din perspectiva interdisciplinara studierea deficitului de iod prin determinarea TSH ului neonatal necesita 

colaborarea dintre  personalul de laborator, medic de sanatate publica , medici de diferite specialitati. 
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Anemia persistenta - indicator al hipotiroidismului congenital primar 

 

Dr. Oana Maria Popescu¹  

Spitalul Clinic De Pediatrie Sibiu 

 

Introducere: Studiile descriu anemia asociată hipotiroidismului congenital primar (HCP) fără a-i preciza 

valoarea in diagnosticul HCP. Semnificația diagnostică a anemiei în tabloul clinic al HCP este obiectivul 

acestei lucrari. 

Material si Metoda. Studiul evaluează cazurile de icter prelungit la nou-născuții în vîrstă de 3 - 6 săptămâni 

cu bilirubina totala (BT) >2 mg / dl, din perioada 2012-2015. Nu au fost incluse cazurile cu HCP 

diagnosticate la naștere, icterele prelungite datorate altor cauze și cele asociate unei alte patologii. 

Parametrii studiati: clinici – icterul, paloarea tegumentară, hernia ombilicala (HO), Fontanela 

Anterioara(FA) > 5 mm; biologici - valoarea BT, BD, Hb, Ht, VEM, FSP, sideremia, T3, T4, TSH, statusul 

tiroidian matern; 

Rezultate si Concluzii Din cele 94 cazuri: 45 au fost testate hormonal (CT), 49 cazuri  netestate hormonal 

(CN). Anemia a fost prezentă 100 % în CT și de 83,3 % în CN. Hernia ombilicală a fost prezentă 44,4 % în 

CT și 27 % în CN. 7 cazuri (15,6 %; 7,4 %) au fost confirmate ca HCP, cu: valori medii pentru BT=7,33 mg/dL 

și Ht=31,68 % ,anemie ( 7 cazuri),VEM crescut-1 caz, HO = 4 cazuri (57,1 %). Incidența anemiei a fost 

semnificativă statistic la cazurile cu HCP (p0,00**), iar severitatea și aspectul macrocitar au fost omogene 

cu nehipotiroidienii (p1,00). Frecventa prezenței HO și FA lărgită a fost fără semnificație statistică (p 0,39), 

la fel FA. Anemia a fost singurul parametru prezent cu semnificație statistică. HCP trebuie suspectat la 

toate cazurile de anemie persistentă la care nu a fost decelată o altă cauză. 

Cuvinte cheie: anemie, hipotiroidism congenital primar 
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Importanta screening-ului deficientei de G6PD eritrocitara in conditiile aparitiei 

mixaj-ului populational pe teritoriul Romaniei 

Dr. Roxana Florescu¹ 

CMI. Florescu Roxana² 

Prof. Dr. Dumitru Matei3 

INSMC Bucuresti 

Dr. Adela Radulescu4 

INSMC Bucuresti 

Dr. Anca Ghita5  

INSMC Bucuresti 

Rezumat: Deficienta de glucoso-6-phosphate-dehidrogenaza este probabil cea mai frecventa afectiune 

genetica si reprezinta o problema de sanatate publica de proportii uriase, care afecteaza in lume peste 

400 milioane de oameni, avand in jur de 200 de variante. Datorita migratiei aceasta nu mai este privita ca 

o conditie limitata la o arie marcata pe harta, ci poate sa apara in orice loc de pe glob, inclusiv in Romania. 

Lucrarea are ca punct de plecare cazul unui nou nascut internat pentru icter prelungit, situatie 

determinata de combinatia factorilor de risc (prematuritate, alimentatia la san si deficienta G6PD) si 

declansata de actiunea triggerilor medicamentosi. 

Berberina este un factor declansator al hemolizei in conditiile deficientei de G6PD mai putin cunoscut. 

Acest alcaloid se gaseste in tulpina de tinospora cordifolia utilizata in medicina traditionala chineza si 

ayurvedica. Exista si in preparate comercializate in tara noastra, ce pot fi administrate   la nou nascut. 

In contextul actual - al mixajului populational, al tendintei catre globalizare si orientare catre farmacia 

verde - ne putem astepta la o crestere a incidentei hemolizei ce insoteste deficienta de G6PD. Se ridica 

intrebarea daca este necesar screeningul avand in vedere ca aceasta deficienta este recunoscuta drept 

cauza majora de hiperbilirubinemie si icter neonatal. 

Recomandarea OMS: Screening-ul neonatal se efectueaza daca incidenta bolii in populatia de sex masculin 

este de 3-5%. In tarile cu incidenta scazuta a deficientei se recomanda sa se efectueze screening-ul doar 

in grupurile cu risc crescut. 

Concluzii: Identificarea populatiilor cu risc crescut - printr-un istoric familial bine condus - si efectuarea 

screeningului reduce posibilitatea afectarii neurologice ireversibile. 

Educarea parintilor si a personalului medical implicat in ingrijirea acestor copii joaca un rol deosebit de 

important deoarece evitarea expunerii la triggeri chimici, medicamentosi si alimentari este o masura 

eficienta in prevenirea crizelor de hemoliza. 

 

Cuvinte cheie: screening-ul deficientei de G6PD, berberina, tinospora cordifolia 
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Screening neonatal pentru depistarea hipoacuziei 

 

Prof. dr. Silvia-Maria Stoicescu1 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti 

   Facultatea de Medicină (Disciplina Obstetrică-Ginecologie) şi  

   Facultatea de Moaşe şi Asistenţă medicală (Disciplina Pediatrie centrată pe nou-născut) 

 Dr. Doina Broscăuncianu2  

Asist. Medical Anca Popa3 

Dr. Raluca-Arina Buldan4 

Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului “Alessandrescu-Rusescu”  

(INSMC) Bucureşti. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Polizu”, secţia nou-născuţi  

 

Rezumat 

Introducere. Hipoacuzia (congenitală şi/sau dobândită) are consecinţe deosebit de grave, având în vedere 

faptul că nediagnosticată sau diagnostică tardiv (în jurul vârstei de 2-3 ani), ea conduce la dificultăţi de 

vorbire (surdomutitate), la imposibilitatea dezvoltării abilităţilor cognitive necesare procesului de 

învăţare, la afectarea relaţiilor cu lumea înconjuratoare pe tot parcursul vieţii. Factori de risc pentru 

hipoacuzie sunt din ce în ce mai frecvenţi, printre aceştia numărându-se prematuritatea, afecţiunile 

genetice, sarcinile neinvestigate (ca în cazul majorităţii sarcinilor survenite la minore, la toxicomane, la 

femei provenite din medii defavorizate economico-social), în care există risc crescut de infecţii congenitale 

(toxoplasmoză, rubeolă, citomegalovirus, herpes), hipoxia sau hiperbilirubinemia, administrarea de 

medicamente (antibiotice aminoglicozide, furosemid). Depistarea (îmbunătăţită prin progrese 

tehnologice actuale) şi tratatamentul (în funcţie de cauză: intervenţie chirurgicală, proteză auditivă, 

implant cohlear) precoce (înainte de vârsta de 6 luni) în hipoacuzie, pot permite dezvoltarea normală 

lingvistică, educaţională şi  integrarea socială a copiilor. 

Material şi metodă. Studiu retrospectiv ce a cuprins nou-născuţi îngrijiţi în ultimii 5 ani (2011- 2015) în 

departamentul de neonatologie din spitalul „Polizu”. 

Rezultate şi concluzii. Depistarea copiilor cu deficienţe de auz necesită o strategie naţională de screening.  

Cuvinte cheie: nou-născut, screening, hipoacuzie. 
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Beneficiile screeningului obezitatii la copil 

 
Psih. Corina Bacalearos1 

 Şef lucr. dr. Ioana Sonia Ardeleanu2 

CS II dr. Florentina Moldovanu3  

CS I dr. Michaela Nanu4 

Ec. Valentina Donici5 

 

 
Justificarea problemei 

Lucrarea de fata aduce in atentie utilitatea programelor de screening in diagnostic, dar si in evaluarea 

epidemiologica la nivel populational. 

Obiective 

Identificarea eficientei programele  de screening  al obezitatii din perspectiva identificarea unor probleme 

de sanatate  la nivel individual de supraveghere a evolutiei bolii celor afectati dar si ca studiu 

epidemiologic al problematicii abordate  

Activitati 

S-au analizat  rezultatele programului de screening al obezitatii la copil din cadrul Programului National 

de Sanatate a Copilului ca posibilitate de identificare a unor deficiente nutritionale,  dar si ca studiu 

populational de prevalenta a deficientelor nutritionale. 

Rezultatele  obtinute in ceea ce priveste supraponderea si obezitatea pun in discutie utilitatea evaluarii  

starii de sanatate in colectivitati atat  pentru determinarea riscului patogen la nivel populational cat si la 

nivel individual  ca  metoda de screening a unei tendinte de imbolnavire. 

Concluzii  

Pentru indivizii testaţi in cadrul unui program de screening al obezitatii există beneficiul identificării 

problemei şi îndrumării la specialist, cu posibilitatea începerii unei terapii (acolo unde este necesar).  

Colectarea si analiza datelor la nivel local este utila insa si pentru oferirea de date epidemiologice şi 

îndrumarea eforturilor de planificare şi alocarea resurselor pentru strategiile de prevenţie şi de 

promovare a sănătăţii generale. 
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INSMC- partener in programul european de reducere a obezitatii (JANPA) prin 

promovarea nutritiei corecte si a activitatii fizice 

 

Dr. Michaela Nanu1 

INSMC Alessandrescu Rusescu 

Dr. Ecaterina Stativa2 

INSMC Alessandrescu Rusescu 

 

Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului „Alessandrescu-Rusescu” ( IMSNC) este partener 

in proiectul european JANPA (Joint Action for Nutrition and Physical Activity), ce se deruleaza in perioada 

2015-2017. 

Acest proiect a luat nastere pentru a opri cresterea si reduce prevalenta obezitatii in toate tarile europene 

prin promovarea unei nutritii corecte si a activitatii fizice. 

In proiectul JANPA sunt implicate 26 tari membre UE si Norvegia. 

Proiectul este organizat in 7 pachete de lucru.  

Institutul  nostru a participat urmatoarele trei pachete de lucru: 

-       pachetul de lucru 4 care  include studii privind impactul economic al obezitatii la copil   

-       pachetul de lucru 7 care se refera la evaluarea unor interventii timpurii in perioada sarcinii si copilaria 

timpurie, pentru promovarea activitatii fizice si alimentatiei  sanatoase precum si si identificarea factorilor  

cu rol in prevenirea  excesului de greutate si obezitatii la copil  si a complicatiilor acestei afectiuni 

-        pachetul de lucru 2 care vizeaza diseminarea rezultatelor proiectului 

Primele rezultate au fost evaluate in luna septembrie a acestui an. 

In prezenta comunicarea vom informa asupra stadiului de realizare a obiectivelor prin conlucrarea 

transversala a tuturor tarilor implicate. 

Se asteapta ca rezultatele proiectului sa influenteze politicile nationale pentru a reduce cat mai timpurie  

a fenomenului obezitatii, prin nutritie corecta si activitate fizica. 

 

Cuvinte cheie: obezitate, costuri obezitate, politici prevenire 
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Necesitatea dezvoltarii unui program de screening stomatologic profilactic in 

gradinite si scoli 

Andrei Kozma1 

MM.D., PhD, DrHC - Institutul National pentru Sanatatea Mamei si a Copilului  

membru (a) Academia Oamenilor de Stiinta din Romania 

Cristiana Glavce2 

PhD – Institutul de Antropologie “Fr.I. Rainer” – Academia Romana 

 membru (t) Academia Oamenilor de Stiinta din Romania si Academia de Stiinte Medicale 

Sorina Iuga3 

drd – UMF “Carol Davila”; managing partner Fonduri-Sanatate 

 

 

Actualmente România este pe ultimul loc din Europa la capitolul sanatate orala. Sunt studii care afirma ca 

80% dintre români au probleme dentare, iar consumul de produse pentru igiena orala sunt sub media 

europeana.  Românii nu sunt obisnuiti sa mearga periodic la stomatolog si nu constientizeaza beneficiile 

controlului profilactic. Patologia orală este strans corelată cu bolile cornice, impărtăsesc factori de risc 

comuni si există un determinism bidirecțional intre acestea. OMS recomandă „integrarea sănătăţii orale 

în strategiile de promovare a sănătății generale și evaluarea nevoilor de sănătate orala prin abordări socio-

dentare”. 

Se impune, astfel, dezvoltarea unui program de screening stomatologic profilactic in gradinite si scoli. 

Totodata este necesara conștientizarea si responsabilizarea societatii cu privire la diagnosticărea și 

intervenția medicala timpurie și asupra importanței terapiilor de recuperare. Obiceiurile sanatoase incep 

din copilarie, parintii au rolul decisiv, apoi educatia ar trebui sa continue in gradinite si scoli. Este obligatia 

parintilor, educatorilor, profesorilor dar si al guvernanilor ca educatia predata sa cuprinda intr-un fel sau 

altul si beneficiile controlului stomatologic profilactic dar si sa faciliteze accesul populatiei la aceste 

servicii. Prin sensibilizarea opiniei publice pot fi create obiceiuri de schimbare a atitudinii oamenilor față 

de diagnosticarea precoce, și, astfel, se pot realiza imbunatatiri semnificative ale situatiei. 

Initiativa de propusa se incadreaza in strategia institutiei, Institutul National pentru Sanatatea Mamei si 

Copilului "Alessandrescu-Rusescu" Bucuresti este organul tehnico-metodologic al MS in cele 2 domenii 

(sanatatea mamei si copilului) si implicat in educatia pentru sanatate (promovarea sanatatii).  

 

Cuvinte cheie: screening stomatologic, profilaxie, sanatate orala, educatie, 
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Importanța epigeneticii în determinismul bolilor nutriționale  

 

Prof. Dr. Dumitru Matei1 

Universitatea de medicină și farmacie ''Carol Davila''- București,  

Institutul național pentru sănătatea mamei și copilului  ''Alessandrescu - Rusescu'' 

Asist. Univ. Dr. Mihaela Adela Iancu2 

Universitatea de medicină și farmacie ''Carol Davila''- București  

Cabinet medical individual  

Bolile nutriționale reprezintă o problemă de sănătate publică. Obezitatea și/sau diabetul zaharat sunt  

strâns condiționate de stilul de viată, în special de alimentație, pe tot parcursul existenței individului. În 

condițiile modificării stilului de viață, prin creșterea consumului de alimente cu concentrație calorică 

ridicată și scăderea activității fizice,  există o mare variație în susceptibilitatea indivizilor de a dezvolta 

obezitate sau diferite tulburări metabolice. Epigenetica, noțiune descrisă de către Conrad Waddington în 

1942, explică influența pe care factorii de mediu o au asupra fenotipului, fără a modifica structura 

genotipului. Există tot mai multe dovezi că obezitatea și bolile metabolice ce apar mai târziu au punctul 

de plecare, o primă  expunere la  nutrienți inadecvați, înainte de naștere sau în copilăria timpurie. 

Alimentația echilibrată este importantă încă din perioada preconceptuală, pe toată durata sarcinii și în  

primele zile postnatal. Părinți sănătoși, cu o alimentație echilibrată, dau naștere la copii sănătoși. În 

perioada intrauterină, o alimentație inadecvată, predispune la nașterea unor copii cu risc crescut de a 

dezvolta obezitate, ca urmare a activării genelor obezității sub acțiunea factorilor epigenetici, încă din 

perioada de dezvoltare intrauterină.  Atât conținutul caloric ridicat  cât și  scăzut al nutriției mamei  și 

proporția inadecvată între principalii nutrienți, predispune la apariția obezității la mai multe generații. 

Astfel o mamă obeză va avea copii obezi, ca expresie a interacțiunii dintre factorii de mediu (în special 

alimentația inadecvată ) asupra expresiei genelor, prin modificări epigenetice. Aceste modificări au un 

grad de reversibilitate,  astfel încât  dacă se intervine pe o anumită perioadă de timp, prin revenirea la o 

alimentație echilibrată, factorii epigenetici vot acționa prin  inactivarea genelor ce predispun la obezitate, 

efectul fiind reprezentat de revenirea la normal a greutății urmașilor.  Prin urmare alimentația 

dezechilibrată și obezitatea genitorilor pot predispune la obezitatea viitorilor descendenți, încă din faza 

de preconcepție. 

1.Adrian Restian Patogenia epigenetică a bolilor cronice, Practica medicală, vol XI, nr 3/2016 

2.Visscher PM, Brown MA, McCarthy MI, Yang J. Five years of GWAS discovery. Am J Hum Genet. 

2012;90:7–24 
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Criteriile roma IV – un nou standard pentru cercetare și pentru abordarea 

diagnostică a afecțiunilor gastrointestinale funcționale ale copilului 

Leșanu Gabriela, Cristina Becheanu1 

Spitalul de Urgență pentru Copii ″Grigore Alexandrescu″ 

 

În 1958 Apley a definit durerile abdominale recurente la copil; criteriile stabilite au fost folosite în 

următoarele decenii pentru a delimita durerile abdominale pentru care nu era identificată o cauză 

evidentă, uneori referindu-se la durerile considerate psihogene. Patru decenii mai târziu au fost publicate 

criteriile pentru afecțiunile gastrointestinale funcționale ale copilului (Roma II), acestea fiind modificate și 

completate în 2006 (Roma III) și în 2016 (Roma IV). 

Conform definiției Roma IV afecțiunile gastrointestinale funcționale sunt un grup de afecțiuni clasificate 

în funcție de simptomele gastrointestinale, simptome determinate de o combinație a următoarelor 

mecanisme: tulburări de motilitate, hirpersensibilitate viscerală, anomalii ale funcțiilor imune și mucosale, 

anomalii ale microbiotei intestinale, anomalii ale procesării SNC. 

Afecțiunile gastrointestinale funcționale ale sugarului/copilului mic includ combinații variabile de 

simptome cronice sau recurente, dependente de vârstă, care nu pot fi explicate de anomalii structurale 

sau biochimice (ex: regurgitațiile sugarului, colicile sugarului, diareea funcțională, dischezia sugarului). 

În lucrarea denumită Roma IV, cercetătorii au delimitat 3 subgrupuri de afecțiuni gastrointestinale 

funcționale ale copilului/adolescentului: afecțiuni caracterizate prin greață și vărsături, afecțiuni 

caracterizate prin dureri abdominale funcționale, afecțiuni funcționale ale defecației. Roma IV a modificat 

criteriile pentru unele entități gastrointestinale funcționale (dispepsia funcțională) și a definit entități noi 

ca greață funcțională și vărsăturile funcționale. 

Criteriile Roma au oferit clinicienilor o metodă de standardizare care a facilitat definirea unor afecțiuni 

funcționale. Totodată au permis cercetătorilor să studieze fiziopatologia acestor entități clinice 

identificând noi posibilități de abordare terapeutică. 
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Sindromul metabolic la copii – încadrare diagnostică conform criteriilor idf 

(international diabetes federation) 

Ina Palii1 

Departamentul Pediatrie, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu,”  

IMSP Institutul Mamei şi Copilului, Chişinău, Republica Moldova  

Eșanu Veronica2  

Departamentul Pediatrie, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu,” 

 IMSP Institutul Mamei şi Copilului, Chişinău, Republica Moldova  

 

Introducere. Sindromul metabolic (SM) în pediatrie rămîne pînă în momentul de față o problemă medicală 

de actualitate, fiind considerată una din cele mai importante cauze de morbiditate şi mortalitate 

cardiovasculară. 

O meta-analiză a studiilor populaţionale ample efectuate, demonstrează că acesta determină o creştere 

cu 27-37% a riscului de mortalitate totală şi cu 65-93% a riscului de boală cardiovasculară.  

Sindromul metabolic înglobează un claster de dereglări severe și se atestă în cazul cînd sunt prezente cel 

puțin 3 din următoarele: insulinorezistenţa, obezitatea abdominală, dislipidemia şi hipertensiunea 

arterială. La complexul descris pot fi adăugate: starea protrombotică şi cea proinflamatorie, steatoza 

hepatică non-alcoolică și apneea de somn.  

Material şi metodă. Lotul a fost alcătuit din 24 de copii, cu vîrsta cuprinsă între 10 şi 17 ani, raportul 

fete:băieți fiind de 1:1,3, cu participare liber consimțită. Definiţia SM s-a efectuat după criteriile Federației 

internaționale de Diabet. 

Rezultate și concluzii. În 31,25% din cazuri – sindromul metabolic confirmat,  în 25% - subiecți cu 2 factori 

de risc, iar 43,75% din cazuri – subiecți cu un factor de risc către sindromul metabolic.  

Concluzii. Sindromul metabolic instalat la copii necesită o abordare și o intervenție terapeutică cît mai 

precoce și cît mai eficientă, avînd ca scop prevenirea instalării complicațiilor ireversibile la vîrsta de adult. 

Cuvinte cheie. Sindrom metabolic, copii. 
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Influenta alimentatiei primului an de viata asupra realizarii hipertensiunii arteriale 

la adolescentii cu exces ponderal 

 

Conf. Dr Nelea Mătrăgună1 

Laboratorul Ştiinţific De Cardiologie Pediatrică Chisinau, Republica Moldova 

Dr Lilia Bichir-Thoeac2 

Laboratorul Ştiinţific De Cardiologie Pediatrică Chisinau, Republica Moldova 

Dr Svetlana Cojocari3 

Laboratorul Ştiinţific De Cardiologie Pediatrică Chisinau, Republica Moldova 

 

 

Rezultatele  ultimilor  cercetări  indică faptul că, alimentaţia  copilului în primul an de viaţă   "programează" 

metabolismul în asa fel, încât poate creşte riscul de dezvoltare a hipertensiunii arteriale şi sindromului 

metabolic. Una din ipoteze presupune influenţa alimentaţiei artificiale asupra dezvoltării sistemului 

hipotalamo-hipofizar, cu reducerea sensibilităţii la insulină.  

Scopul studiului. Evaluarea alimentației primului an de viata asupra realizării hipetensiunii arteriale la 

adolescenții cu exces ponderal. 

Material si metode. Studiul a inclus 100 adolescenţi  repartizaţi în 2 loturi de studiu:  Lotul I – 50 de copii 

( vîrsta medie14,38 ani) hipertensivi, supraponderali şi obezi; Lotul II- 50 de copii ( vîrsta medie13,88 ani) 

normotensivi, supraponderali şi obezi. 

Rezultate. În cadrul studiului s-a determinat că, doar în 22% de cazuri adolesenții hipertensivi au fost 

alimentaţi natural faţă de cei normotensivi, unde 50% din copii au fost alimentaţi natural. Totodată, s-a 

constatat folosirea  alimentaţiei  mixte de către  46% din copiii hipertensivi şi de către 30% din copiii 

normotensivi. Au utilizat amestecuri adaptate în primul an de viaţă 32% din copiii hipertensivi şi 20%  din 

copii normotensivi, cu diferenţe concludente între loturi ( p<0,05) 

Concluzii. Predominarea unei alimentaţii mixte şi artificiale în perioada de sugar la adolescenții 

hipertensivi cu exces de greutate constituie un  mecanism trigger  în realizarea hipertensiunii arteriale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://insmc2016.medical-congresses.ro/Abstract/Details/11
http://insmc2016.medical-congresses.ro/Abstract/Details/11
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Importanța tratamentului igieno-dietetic și tratamentul off-label cu statine într-un 

caz de hipercolesterolemie familială 

Prof.Dr. Ioan Gherghina1 

INSMC Alessandrescu-Rusescu Bucuresti 

Şef Lucr. Dr. Mirela Covăcescu2 

INSMC Alessandrescu-Rusescu Bucuresti 

Dr. Andreea teodora Constantin3 

INSMC Alessandrescu-Rusescu Bucuresti 

 

Introducere: Hipercolesterolemia(HCL) familială este o afecțiune genetică care afectează metabolismul 

lipoproteinelor. Evoluția este marcată de afectare pancreatică, hepatică, ateroscleroză prematură și 

evenimente cardio-vasculare cerebrale, coronariene. 

Materiale și metode: Pacient D.A.G. 4 ani, sex masculin, diagnosticat cu HCL esențială. Colesterol total 

932mg/dl, Trigliceride 99mg/dl, Colesterol-HDL 20mg/dl, Colesterol-LDL 792mg/dl, Lipide totale 

2285mg/dl. Părinții solicită consult la Dr.Wiegman (Amsterdam) unde se realizează examenul genetic: 

mutația/genotip1: LDLR:C201X exon 4, LDLR:G571E exon 12. Diagnostic: HCL familială forma compusă 

heterozigotă. Dr.Wiegman recomandă tratament cu: Crestor10 mg/zi, Ezetimibe 10mg/zi.  

Într-un alt caz, L.E., sugar în vârstă de 4 luni alimentat exclusiv natural, diagnosticat în clinica noastră cu 

dislipidemie congenitală cu hipertrigliceridemie și HCL (tip V), singurul tratament posibil a fost 

igienodietetic: întreruperea alimentării la sân și regim hipolipemiant cu evoluție favorabilă pe termen 

lung. 

Pacientul DAG nu a înregistrat un răspuns mulţumitor după iniţierea regimului. În acest context s-a decis 

începerea tratamentului off-label cu statine (iunie 2016 la vârsta de 5 ani). Răspunsul la tratament a fost 

favorabil cu scăderea valorilor profilului lipidic (fără să se încadreze în limite normale), ameliorarea 

aspectului xantoamelor cutanate. 

Rezultate și concluzii: În SUA tratamentul cu Rosuvastatină este aprobat de la vârsta de 10 ani. În Japonia 

au fost administrate statine la gemeni bivitelini în vârstă de 4 ani cu HCL familială. 

În concluzie, statinele începe să devină o alternativă de tratament sub vârsta de 10 ani în cazurile 

pediatrice care nu răspund la tratament igienodietetic. 

Cuvinte cheie: copil, hipercolesterolemie, statine. 

 
 
 
 

http://insmc2016.medical-congresses.ro/Abstract/Details/7
http://insmc2016.medical-congresses.ro/Abstract/Details/7
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Creştere extrauterină la prematuri cu vârsta de gestaţie mai mică de 32 săptămâni 

Prof. dr. Silvia-Maria Stoicescu1 

Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului “Alessandrescu-Rusescu” 

   (INSMC) Bucureşti. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Polizu”, secţia nou-născuţi  

Dr. Doina Broscăuncianu2 

Dr. Mihai Constantin3  

Dr. Raluca-Arina Buldan4 

Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului “Alessandrescu-Rusescu” 

   (INSMC) Bucureşti. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Polizu”, secţia nou-născuţi  

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti 

   Facultatea de Medicină (Disciplina Obstetrică-Ginecologie) şi  

   Facultatea de Moaşe şi Asistenţă medicală (Disciplina Pediatrie centrată pe nou-născut) 

 

Rezumat 

Introducere. Alimentaţia parenterală şi enterală a prematurilor cu vârsta de gestaţie mai mică de 32 

săptămâni, este esenţială în evoluţia pe termen scurt şi lung a acestor nou-născuţi cu risc crescut, 

determinând creşterea şi dezvoltarea lor (inclusiv cea neuro-senzorială).  

 Scop. Diminuarea incidenţei restricţiei de creştere extrauterină, a morbidităţii şi mortalităţii neonatale. 

Material şi metodă. Studiu retrospectiv pe un lot de prematuri cu vârsta de gestaţie ≤ 32 săptămâni, 

îngrijiţi în anul 2015 semestrul II, în departamentul de neonatologie din spitalul „Polizu”. Datele au fost 

prelucrate statistic cu SPSS. 

Rezultate şi concluzii. Deşi iniţierea alimentaţiei enterale la prematurii studiaţi s-a facut predominant cu 

lapte matern, pe durata spitalizării creşterea ponderală optimă a fost asigurată de completarea cu 

fortifianţi de lapte matern şi de formule de lapte adecvate vârstei şi patologiei acestora. 

Cuvinte cheie: prematuri, nutriţie, creştere. 
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Terapia nutrițională în tulburările gastrointestinale la copil 

Şef lucr. Dr. Alina Popp1 

Instituţie: Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului “Alessandrescu-Rusescu” 

 

Tulburările gastrointestinale funcționale la copil au fost incluse recent intr-o nouă clasificare. Abordarea 

nutritională a tulburărilor gastrointestinale la copil in practica curentă pediatrică presupune cunoașterea 

instrumentelor nutriționale, indicațiile și limitele acestora.  

Lucrarea iși propune prezentarea  acestor tipuri de instrumente  în abordarea  ruminației, a regurgitațiilor, 

dispepsiei funcționale, în diareea și consțipația functională a copilului și in sindromul de intestin iritabil 

din perspectiva medicinii bazate pe dovezi. Compoziția alimentației și menținerea balanței principiilor 

nutritive este dificil de realizat în condițiile dietelor de substituție si de excludere.  Manipularea cantității 

de fibre, sursele proteice, compoziția in diferite tipuri de zaharide și polioli impune monitorizare pentru 

apariția unor noi simptome.    Evaluarea nutrițională la inițierea terapiei și monitorizarea pacientului pe 

parcursul intervențiilor nutriționale sunt abordate din perspectiva cazuisticii INSMC prin prezentarea unor 

modele de intervenție.  
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Limitele Programului National de Depistare Precoce a Cancerului de Col Uterin 

 

CS I Michaela Nanu1 

Dr Gheorghe Mihailescu2 

Ec Valentina Donici3 

INSMC Bucuresti 

Lucrarea isi propune ca, pe baza datelor statistice din surse oficiale (INS) si din inregistrarile contabile de 

la nivelul UATMR S1, sa analizeze cele mai des intalnite cauze care , in zona noastra –si nu numai- au facut 

ca indicatorii programului sa fie realizati la un nivel mult sub asteptari. Sunt trcute in revista probleme 

organizatorice, de finantare, de complianta a populatiei tinta, de colectare si prelucrare a datelor si, la 

sfarsit, sunt avansate o serie de propuneri pentru ameliorarea rezultatelor. 
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Abordarea practică a sugarului și copilului cu alergie la proteinele laptelui de vacă 

 

Asist. Univ. Dr. Felicia Galoș1  

Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila / Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii MS Curie 

București 

 

 

Alergia alimentară este o problemă comună în copilărie, cu repercusiuni importante în calitatea vieții 

pacienților și al familiilor lor.  

Termenul este utilizat atât pentru alergiile IgE mediate cât și pentru cele non IgE mediate. 

Alergia la proteinele laptelui de vacă este cea mai frecventă alergie alimentară la copil, cu multiple 

manifestări clinice, de multe ori subdiagnosticată sau diagnosticată și tratată ca reflux gastro-esofagian, 

colicile sugarului sau intoleranță la lactoză.  

În prezentare se trec în revistă aspecte practice privind abordarea și alimentația sugarilor și copiilor cu 

alergie la proteinele laptelui de vacă, ținând cont de actualele recomandări privind diagnosticul, 

managementul și tratamentul alergiei la proteinele laptelui de vacă și de experiența clinică. 
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Colestaza la copil - elemente de nutritie si terapie 

Şef lucr. Dr Daniela Pacurar1 

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucuresti 

UMF “Carol Davila” 

Sindromul de colestaza, definit ca reducerea fluxului biliar in ficat, are multiple consecinte clinice, 

nutritionale si biologice si constituie una din indicațiile pentru transplantul hepatic la copii. Deficitele de 

sinteza ale bilei, prin anomalii ale functionalitatii diferitelor proteine transportoare sau pompe pentru 

bilirubina, acizi biliari sau fosfolipide la nivelul epiteliului canalicular sau perturbarea fluxului normal al 

bilei prin anomalii congenitale sau dobandite ale cailor biliare intra sau extrahepatice au ca unica 

exprimare sindromul de colestaza. Consecintele clinice ale colestazei precum pruritul, malabsorbtia, 

malnutritia, deficitul crestere, pubertatea intarziata, steatoreea, deficitul vitamine liposolubile si acizi 

grasi esentiali, cu risc de retinopatie, defect de vedere nocturna, osteomalacie, rahitism, neuropatie 

periferica, ataxie sau tulburari coagulare reprezinta provocari pentru medicul pediatru gastroenterolog. 

Intelegerea completa a rolului bilirubinei si acizilor biliari in absorbtia si digestia lipidelor, in homeostazia 

colesterolului, in reglarea secretiei de bila, in functionalitatea ciclului enterohepatic si in modularea 

microbiotei sunt elemente importante pentru explicarea fziopatologica a tulburarilor de nutritie in 

sindromul de colestaza. Folosind elementele de patogenie medicul gastroenetrolog poate stabili si aplica 

principii de nutritie cu adaptarea aportului de glucide, lipide si proteine, de energie, vitamine si minerale 

din punct de vedere cantitativ si calitativ la necesitatile pacientilor cu afectare colestatica. Asocierea 

colestazei cu grade variabile de insuficienta hepatica poate necesita masuri dietetice suplimentare pentru 

recuperarea malnutritiei, corectia si prevenirea hipoproteinemiei, hiperamoniemiei sau deficitelor de 

micronutrienti. Statusul nutritional reprezinta un element important pentru indicatia de transplant 

hepatic, care poate fi o indicatie terapeutica in cazurile severe de sindrom de coelstaza cu prurit 

inconsolabil. Tratamentul farmacologic cu numeroase substante avand ca indicatie principala reducerea 

pruritului este asociat masurilor nutritionale si contribuie la cresterea calitatii vietii pacientilor cu 

colestaza, reducerea complicatiilor si prelungirea intervalului de timp pana la trasplantul hepatic. 
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Overlap sindrom lupus eritematos sistemic – ciroza hepatica autoimună la copil 

(prezentare de caz clinic) 

 

Prof.Univ. Ninel Revenco1 

Asist.Univ. Rodica Eremciuc2 

Dr Olesea Grin3 

USMF „N. Testemitanu” Chisinau 

Introducere 

Lupusul eritematos sistemic (LES) cuprinde un spectru larg de afecțiuni hepatice. Asocierea cu LES sau 

susceptibilitatea crescută a acestor pacienți pentru a dezvolta afecțiuni hepatice, autoimune sau non-

autoimune, rămâne controversată și dificil de diagnosticat. Constatările serologice în corelație cu 

manifestările clinico-paraclinice comune pot determina rareori asocieri neobișnuite – sindroamele 

overlap LES asociat. Subiectul rămâne a fi controversat întrucât datele din literatură sunt sumare, iar 

mecanismele patogenetice și modificările histologice sunt incomplet elucidate. Studiul efectuat de 

Shizuma et al. (2015) menționează sindroamele overlap de afectare autoimună a ficatului și LES în raport 

de la 2,1 la 3,7%, cu progresie rapidă spre insuficiență hepatică fulminantă, consecutiv ciroză hepatică. 

Materiale și metode: 

O pacientă de sex feminin,  în vîrstă de 17 ani se află la evidența medicului reumatolog  pe parcursul 

ultimilor 3 ani cu diagnosticul de LES (10/11 criterii conform ACR, 1997). Evoluția bolii s-a manifestat prin 

serozite persistente, afectare cutanată, dereglări imunologice și hematologice datorate necompleanței la 

tratament. La distanța de 2,5 ani de la debutul bolii, pacienta se prezintă cu manifestări de anasarcă 

(pleurezie, pericardită, ascită gr.III, edeme periferice marcante), intoxicație endogenă, insuficiență 

poliorganică (cardiorespiratorie, hepatică, renală), activitatea LES conform scorul SLICC – 9pt., SLEDAI – 

22pt. Paraclinic, copilul prezintă sindrom anemic pronunțat (scăderea indicilor de hemoglobină, eritrocite, 

hematocrit, reticulocitoză), sindrom hepatopriv (hipoprotrombinemie, hipofibrinogenemie, 

hipoproteinemie), sindrom de colestază din contul fracției indirecte, diselectrolitemie. Imunologic, s-a 

constatat prezența anticorpilor antinucleari (5,4 vs N=1,0) și anticorpii antiADNdc (132,4 vs N<20,0), iar 

profilul serologic antifosfolipidic și de afectare autoimună hepatică au fost în limitele valorilor de referință. 

Imagistic, prin examen ultrasonor – s-a monitorizat în dinamică revărsatele lichidiene, iar prin IRM s-a 

precizat prezența cirozei hepatice cu hipertensiune  portală și varice esofagiene.  

Concluzii:  

Recunoașterea sindroamelor de overlap sunt de o importanță crucială atât în stabilirea diagnosticului, cât 

și de  selecție și aplicare a opțiunilor terapeutice oportune. 
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Screening-ul precoce în tulburările de neurodezvoltare 

 

Dr. Miruna Rădan1 

INSMC Bucuresti 

Tulburările de neurodezvoltare (TND) sau dizabilitățile de dezvoltare sunt un grup de afecțiuni asociate cu 

funcționarea neurocerebrală deficitară, care debutează devreme și pot să persiste pe întreaga durată a 

vieții. Dizabilitățile intelectuale, autismul (TSA), ADHD, tulburările specifice de învățare și  paralizia 

cerebrală se numără printre acestea. Prevalența ridicată la nivel mondial și impactul semnificativ asupra 

individului și societății în ansamblu fac ca depistarea și intervenția timpurie să se impună cu necesitate. 

Datele statistice privind populația care se adresează Centrului de sănătate mintală (CSM) INCSM indică 

rate în creștere pentru apariția TND,  precum și asocierea lor cu factori multipli de risc. Având în vedere 

că la noi în țară încă nu s-au implementat practici standardizate de screening și monitorizare în perioada 

0-3 ani, ne-am propus o prezentare a instrumentelor de screening precoce specifice folosite în acest 

domeniu. Vor fi discutate teste cum sunt: Bayley Infant Neurodevelopmental Screener, Denver II, 

Greenspan, CHAT, CSBS,  teste de nivelul I sau universale, care se aplică în populația generală, și teste de 

nivelul II, pentru depistarea cazurilor într-o populație cu risc (ex. copii care au frați cu TSA). Pe lângă 

identificarea copiilor cu întârzieri de dezvoltare care au nevoie de o evaluare specializată, screening-ul 

este utilizat și în scopul instituirii și monitorizării intervenției timpurii, la cazurile cu risc crescut, pentru a 

reduce incidența de apariție a tulburărilor. Lucrarea va lua în discuție experiența CSM în evaluarea 

copilului de  0-3 ani cu TND și rezultatele obținute în acest domeniu. 

Cuvinte cheie: screening precoce, tulburări de neurodezvoltare, intervenție timpurie. 
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Evaluarea și intervenția în echipă pentru copiii cu infirmitate motorie cerebrală 

 

 Dr. Roxana Căldăraru1 

INSMC Bucuresti 

 

Dr. Miruna Rădan2 

INSMC Bucuresti 

 

Infirmitățile motorii cerebrale (IMC) sunt consecințele permanente și definitive ale unei leziuni 

neevolutive și neereditare la nivelul sistemului nervos în devoltare, manifestate prin tulburări de mișcare 

și de postură încă de la naștere. Există două forme clinice: 1) spastice - de tonus și 2) diskinetice sau 

hipokinetice - cu mișcări involuntare. Copiii cu IMC prezintă frecvent dizabilități asociate: dizabilități 

intelectuale, deficiențe senzitivo-senzoriale, de vedere, auditive, tulburări de limbaj, epilepsie. 

Reeducarea neuromotorie a copilului are la baza mecanismele neuroplasticitatii. Kinetoterapia reprezinta 

fundamentul intregii terapeutici recuperatorii și aplicată precoce, in unitati specializate și la domiciliu 

poate sa ajute la cea mai adecvata recuperare a functionalitatii fiecarui pacient. 

Lucrarea noastră își propune să prezinte specificul abordării în IMC, în vederea instituirii precoce a 

programelor de recuperare, pe baza experienței centrului de sănătate mintală INSMC. 

Programul de stimulare a neurodezvoltării este aplicat de o echipă, din care fac parte medicul, 

kinetoterapeutul, psihologul, psihopedagogul și/sau terapeutul ocupațional. Intervenția pentru 

neuroreabilitare prin kinetoterapie începe din primul an de viață și presupune un program personalizat  

cu obiective care se stabilesc pe etape, ținând cont de nivelului funcțional achiziționat și cel propus în 

continuare. Metodele folosite în IMC sunt: Bobath, Kabat, Peto, Margaret Rood, Vojta. Evaluarea 

psihologică are ca obiectiv stabilirea profilului abilităților și nevoilor copilului. Aceasta cuprinde și aspecte 

privind tulburările atenției, memoriei, emoționale și comportamentale. Vor fi prezentate abordări 

terapeutice specifice, cum sunt: terapia psihomotorie, - o formă de stimulare a funcțiilor motorii, 

senzoriale, cognitive, afective și relaționale bazată pe o viziune holistică, care se adresează copilului încă 

de la cea mai mică vârstă, programul Portage de intervenție timpurie cu implicarea părinților în calitate 

de co-terapeuți,  și terapia multisenzorială de tip Snoezelen, - indicată pentru cazurile cu dizabilități 

multiple severe.  

Cuvinte cheie: infirmitate motorie cerebrală, kinetoterapie, intervenție în echipă. 
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Formarea tinerei generatii pentru valorificarea resurselor naturale in recuperarea 

fizica si psihica 

CS III dr. Andrei Kozma1 

MM.D., PhD, DrHC - Institutul National pentru Sanatatea Mamei si a Copilului  

membru (a) Academia Oamenilor de Stiinta din Romania 

CS III dr. Horia Lazarescu2 

CS III, PhD – Institutul National pentru Medicina Fizica, Recuperare si Balneoclimatologie 

UMF “Carol Davila” 

Sorina Iuga3 

drd – UMF “Carol Davila”; managing partner Fonduri-Sanatate 

 CS I Dr. Psih. Miruna Radan4 

CS I, PhD - Institutul National pentru Sanatatea Mamei si a Copilului – Centrul de Sanatate Mintala 

 
Numărul mare de resurse naturale, de nămol şi de gaz cu proprietăţi terapeutice face din România una 

din ţările cele mai atractive din Europa în domeniul balnear. În România un numar de peste o suta de 

localităţi beneficiază de factori terapeutici naturali, dintre care aproximativ un sfert au fost declarate 

staţiuni balneare de importanţă naturală, iar o treime, de importanţă locală. Turismul balnear a devenit, 

în ultimele decenii, un segment major al pieţei internaţionale de turism, iar fondul balnear remarcabil al 

României poate reprezenta un factor important de dezvoltare, in special pentru faptul ca are caracter 

permanent. 

Cele mai multe probleme sunt legate de acoperirea cu personal calificat şi experimentat a celor mai multe 

dintre ocupaţiile necesare unui complex balnear. Apare astfel necesitatea dezvoltarii de programe pentru 

o conectare mult mai consistentă şi mai frecventă a formării profesionale în raport cu nevoile şi oferta 

concretă a staţiunilor balneo-climaterice româneşti, răspunzând astfel criteriilor actuale de 

competitivitate și valorificare a potențialului românesc.  

Se impune trezirea interesului tinerilor in sectorul balnear și încurajarea formării lor ca specialiști în 

domeniu. Terapia balneara trebuie sa fie privita drept o activitate complexă şi pluridisciplinară (recuperare 

funcţională fizica, psihologică sau socială), care vizează prevenirea sau incetinirea evolutiei anumitor boli 

si recuperarea individului, in vederea sporirii calitatii vietii.  

 

Cuvinte cheie: resurse naturale, recuperare fizica, recuperare psihica, balneoterapie 
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Probleme de adaptare scolara - caracteristici psihologice, cauzalitate, strategii 

psihoterapeutice 

 

Psih. Pr. Mihaela Găișteanu1 

INSMC Bucuresti 

 Psih. Raluca Vărășteanu2 

INSMC Bucuresti 

 

Adaptarea copilului la viata scolara constituie un proces complex, permanent, care asigura alaturi de alti 

factori, dezvoltarea corespunzatoare a personalitatii. Este evident ca, “norma”, ”obligatia scolara”, 

caracterul uniform al comportamentului social si intelectual, sa determine la nivelul masei de elevi, 

aparitia unor categorii care nu se pot conforma acestor cerinte. Inadaptarea scolara este masurata in cele 

mai multe cazuri doar prin rezultatele la invatatura (mediocritate, repetentie, corijenta). Formele prin care 

ea se manifesta sunt multiple. Evidente sunt cele care vizeaza aspecte din sfera tulburarilor psihice - 

tulburari emotionale, tulburari de anxietate, tulburari nevrotice reactive si tulburari comportamentale. 

Numarul mare de pacienti care  solicita ajutorul psihologilor, invocand probleme ce tin de starea 

adapatarii scolare, ne-a determinat sa aprofundam studiul acestui aspect intrinsec sanatatii mintale a 

copilului scolar. In lucrarea de fata vom prezenta si vom discuta rezultatele interventiilor terpeutice 

desfăsurate cu aceasta categorie de pacienti pe parcursul unei perioade de 2 ani. 

Factorii care favorizeaza aparitia acestor manifestari sunt multipli; unii dintre ei se refera la particularitati 

ce tin de dezvoltarea psihica a copilului (deficienta intelectuala, tulburari de invatare, ADHD), altii se refera 

la deficiente din sfera educationala (familie si scoala). Carentele educationale indiferent din ce sfera 

provin tin de insuficienta cunoastere a copilului,  a nevoilor lui, a principiilor educationale de baza. 

Procesul de adaptare scolara este astfel tulburat, provocand inevitabile situatii de criza. Efectele acestora 

pot capata aspecte psihopatologice - fobii scolare, demitere scolara, ticuri enurezis, agresivitate, furt, 

minciuna. Strategiile psihoterapeutice dezvoltate au avut in vedere atat copilul, familia, cat si scoala. 

Concluziile studiului au evidențiat că schimbarile produse in urma acestor interventii nu trebuie sa 

urmareasca doar scolarul (rezultate la invatatura sau comportamentul scolar), ele trebuind sa determine 

modificari calitative in mentalitatea factorilor educationali responsabili - familie si scoala. 
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Intervenția centrată pe familie în tratarea tulburărilor de sănătate mintală la copii 

 

 Dr. Dafina Ionuțiu1 

INSMC Bucuresti 

CS I Dr. Psih. Miruna Radan2 

INSMC Bucuresti 

 

Familia este un sistem social complex care joacă un rol fundamental în socializarea copilului, asigurându-

i îngrijirea, supravegherea, afecțiunea și suportul emoțional indispensabile dezvoltării timpurii. Modelul 

actual în tratarea tulburărilor mintale la copil abordează procesul în parteneriat cu părinții, ca participanți 

activi la intervenție, având în vedere că personalitatea părinților, stilurile educaționale, cultura, regulile și 

standardele familiei influențează hotărâtor copilul și rezultatele terapiei. În prima parte a lucrării noastre 

va fi prezentat un model de intervenție interdisciplinară centrat pe familie, în cazul copilului cu dizabilități 

de dezvoltare, precum și rezultatele unui program-pilot de intervenție în parteneriat cu părinții.  Partea a 

doua a se va ocupa de prezentarea unor intervenții adresate direct părinților care au copii cu probleme 

emoționale și de comportament. În cazul tulburărilor de comportament disruptiv, tratamentul de elecție 

este reprezentat de programele parentale, care pot fi livrate în formă individuală sau de grup. Dintre 

acestea, programele parentale bazate pe teoriile comportamentale și ale învățării sociale beneficiază de 

cea mai puternică susținere empirică în privința îmbunătățirii abilităților parentale și a reducerii 

problemelor comportamentale ale copiilor. Vom prezenta un model de bune practici: un program parental 

pozitiv, precum și rezultatele principale ale evaluării programului desfășurat pe populație românească.  

Concluziile vor aduce în atenție redefinirea rolurilor și competențelor profesioniștilor în relația de 

parteneriat cu familia copilului cu tulburări de sănătate mintală. 

Cuvinte cheie: familie, parteneriat, program parental. 
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O nouă paradigmă în abordarea tulburărilor mintale și dizabilităților la copii 

 

Dr. Miruna Rădan1 

Inst. Național Pt. Sănătatea Mamei Și Copilului Bucuresti 

 Psih. Mihaela Găișteanu2 

Inst. Național Pt. Sănătatea Mamei Și Copilului Bucuresti 

 

Abordarea tulburărilor mintale și a dizabilităților din perspectiva modelului biopsihosocial, promovat de 

Clasificarea Internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii pentru copii şi tineri CIF-CT, (OMS, 2007) 

aduce schimbări conceptuale importante, punând accentul pe un profil funcțional al componetelor 

sănătății și stării de bine a persoanei. Clasificarea oferă un limbaj comun, putând fi utilizată interdisciplinar 

de către clinicieni, educatori, cerecetători, factori de decizie politică și de public, în sistemele de sănătate, 

de educație și de protecție socială, pentru a îmbunătăți și a dezvolta politicile și serviciile. În prezent, în 

România, serviciile pentru copiii cu dizabilități și tulburări de sănătate mintală sunt încă fragmentate și nu 

pot răspunde nevoilor populației. Recent, au fost lansate două strategii naționale, cea privind sănătatea 

mintală a copilului și adolescentului, inițiată de Ministerul Sănătății și cea privind persoanele cu 

dizabilități, inițiată de Ministerul Muncii, care reflectă o viziune biopsihosocială asupra persoanei și 

urmăresc, prin implementarea lor, dezvoltarea unui sistem de servicii integrate, printr-un efort comun. 

Obiectivul lucrării noastre este acela de a discuta în cadrul conceptual al noii paradigme raportul tulburări 

mintale - dizabilități și implicațiile sale pentru abordarea intervenției interdisciplinare în sănătatea mintală 

a copilului. Demersul se bazează pe analiza situației actuale, așa cum este reflectată în documentele 

oficiale precum și pe datele statistice privind populația infantilă care se adresează Centrului de sănătate 

mintală INSMC. Concluziile pun în evidență aspecte legate de definirea rolului specialistului, formarea 

echipei și practica profesională interdisciplinară, în acest context. 

Cuvinte cheie: tulburări mintale, dizabilități, model biopsihosocial. 
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Depistarea şi intervenţia timpurie în tulburările de limbaj la copilul născut 

prematur 

 

Psiholog Raluca Cristina Varasteanu1 

INSMC Bucuresti 

 

Prematuritatea este unul din principalii factori de risc biologic pentru dezvoltarea copilului, din cauza 

imaturităţii şi vulnerabilităţii cerebrale, dar şi a complicaţiilor medicale asociate şi a perioadelor prelungite 

de spitalizare. În general, un grad mai mare de prematuritate se asociază cu un risc mai crescut în apariţia 

întârzierilor în planul dezvoltării motorii, cognitive şi a limbajului. Dificultăţile de limbaj întâlnite la copilul 

născut prematur includ tulburări de articulare şi întârzieri în sfera limbajului receptiv, expresiv sau mixte, 

cu implicaţii pe termen lung.  

Numărul mare de cazuri care s-au adresat în ultimul an Centrului de Sănătate Mintală, invocând probleme 

de natură logopedică, ne-au orientat în efectuarea unui studiu care să cuprindă acele tulburări apărute ca 

urmare a naşterii premature, în vederea depistării precoce şi a intervenţiei timpurii. Pacienţii din studiul 

efectuat au fost incluşi în terapie logopedică şi monitorizaţi pe parcursul acesteia. Intervenţia logopedică 

a cuprins evaluarea complexă periodică a limbajului cu instrumente specifice, terapia propriu-zisă bazată 

pe exerciţii adaptate fiecărui nivel de vârstă şi consilierea familiei. Rezultate favorabile s-au obţinut la 

copiii ale căror familii s-au implicat activ în procesul terapeutic, continuând acasă strategiile de intervenţie 

recomandate şi adoptând metode educaţionale adecvate. Astfel, intervenţia timpurie şi intensitatea 

implicării familiei în activităţile specifice intervenţiei logopedice s-au dovedit a fi factori relevanţi pentru 

eficacitatea terapiei.  

 

Cuvinte cheie: tulburări de limbaj, prematuritate,  logopedie 
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Efectele protoxidului de azot asupra nou-nascutului 

 

Dr. Leonard Nastase1 

 Prof. Dr. Silvia Maria Stoicescu2 

INSMC Bucuresti 

Protoxidul de azot reprezinta o buna modalitate de analgezie materna in travaliu. Efectele acestuia asupra 

fatului sunt putin cunoscute. 

Obiectiv. Analiza clinica si paraclinica a nou-nascutilor proveniti din mame care au primit entonox in 

travaliu. 

Material si metoda. Un lot de nou-nascuti la termen, in prezentatie craniana, din sarcina unica au fost 

monitorizati clinic si paraclinic pana la externarea din maternitate. Un la doilea lot de control a fost format 

din nou-nascuti la termen ai caror mame nu au primit analgezie in travaliu. 

Rezultate. Administrea de protoxid de azot influenteaza putin Scorul Apgar dar saturatia in oxigen este 

mai mare in primele 10 minute. 

Concluzii. Protoxidul de azot administrat matern este sigur pentru fat si nou-nascut 
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Actualităţi în Resuscitarea pediatrică – Recomandări recente ale ghidurilor 

internaţionale 

Conf. dr. Tatiana Ciomârtan1 

Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului “Alessandrescu – Rusescu” 

UMF “Carol Davila” 

 

REZUMAT 

Prognosticul resuscitării unui sugar / copil în stare critică, în special după un stop cardiac / cardio-

respirator depinde, în mare măsură, de rapiditatea cu care se intervine şi de calitatea resuscitării. 

În ultimele decenii au fost elaborate, sub egida unor societăţi profesionale din domeniu,  ghiduri care au 

dus la aplicarea unor manevre în mod structurat şi bazat pe evidenţele existente la acel moment. Cele mai 

recente astfel de ghiduri au fost elaborate în 2015. 

Pe lângă menţinerea unor recomandări bine susţinute de studii ample şi de bună calitate, aceste ghiduri 

abordează şi recomandări controversate în literatura de specialitate. Printre acestea se numără: secvenţa 

de resuscitare de tip A – B – C (Airway – Breathing – Circulation) vs C – A – B, adâncimea pe care să se 

practice compresiile toracice în timpul masajului cardiac extern, dozele utilizate pentru defibrilare, 

folosirea amiodaronei vs lidocaina în tratamentul fibrilaţiei ventriculare şi a tahicardiei ventriculare fără 

puls şi administrarea de vasopresoare în timpul stopului cardiac. 

Alte teme abordate au fost: resuscitarea volemică în şocul septic, resuscitarea cardio-pulmonară 

extracorporeală, îngrijiri post-resuscitare şi factorii care influenţează prognosticul stopului cardiac. 

Această lucrare îşi propune să discute cele mai importante noutăţi şi controverse din domeniul resuscitării 

pediatrice, în contextul resurselor existente în România. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

 

Rolul abordului intraosos în resuscitarea pediatricǎ 

Conf. Dr. Mihai Craiu1 

Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului “Alessandrescu – Rusescu” 

UMF “Carol Davila” 

 

Ȋn faţa copilului, în cursul unei resuscitări, unul din cele mai dificile aspecte poate fi obținerea accesului 

vascular.  

Ȋn faţa unui stop cardio-respirator pediatric obținerea unei cǎi de acces vascular poate fi întârziată sau 

imposibil de obținut din cauza dimensiunilor foarte reduse ale patului vascular sau a capitalului venos 

epuizat sau malformat. Dacǎ scenariul se desfășoară în afara spitalului sau pe durata transportului este 

predictibil eșecul tentativelor clasice de abord vascular folosind branulele sau epiflexul. 

Când s-au făcut mai mult de trei tentative eșuate sau acestea durează de mai mult de 90 de secunde se 

poate utiliza abordul intraosos. Copiii aflați in stop cardio-respirator, in status epilepticus sau în șoc 

decompensat pot beneficia de un abord pe cale intraosoasă. Contraindicațiile absolute sunt reprezentate 

de fractura osului in care se tentează abordul, de arsurile regionale de grad IV și osteopetroza. Pe cale 

intraosoasă pot fi administrate toate fluidele destinate uzului intravenos. Soluțiile de cristaloizi sau coloizi 

pot fi administrate în debit rapid, în diversele studii fiind descrise debite de ordinul sutelor de mililitri pe 

orǎ. Aceste debite mari fac abordul io. o unealta valoroasǎ în medicina prespitaliceascǎ în cazurile cu 

pierderi extrem de mari de sânge/fluide.  

Pentru a realiza un abord io se pot utiliza ace dedicate [Cook] sau cele Jamshidi pentru puncție medularǎ. 

Toate dispozitivele au în comun prezenţa unui mandren central astfel încât manevra de foraj intraosos sǎ 

nu producă astuparea acului respectiv cu fragmente osoase. Existǎ dispozitive automate asemănătoare 

unei bormașini [EZ-IO] sau unui capsator [BIG – bone injection gun].  

Ȋn scopul realizării unui abord io sunt necesare identificarea rapidǎ a reperelor osoase în funcție de 

severitatea cazului și natura leziunilor asociate.  

Prezenta lucrare își dorește sa prezinte particularitățile tehnicii la copil si cazuri ilustrative care sǎ 

demonstreze accesibilitatea acesteia într-un scenariu de resuscitare pediatricǎ. 
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Surfactantul exogen în boala pulmonară cronică 
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Introducere:  Boala pulmonară cronică (displazia bronhopulmonară) este o afecțiune a aparatului 

respirator, invalidantă, instalată în perioada neonatală. Incidența sa este invers proporțională cu vârsta 

de gestație. Leziunile pulmonare afectează oxigenarea, cordul, creșterea și dezvoltarea pacienților. 

Definiția și tratamentul sunt încă necunoscute. Au fost încercate multiple și variate terapii pentru 

obținerea unor rezultate pozitive. În ciuda interesului lumii medicale pentru această boală, morbiditatea 

și mortalitatea copiilor cu vârstă mică de gestație, greutate mică la naștere (RCIU) se menține la parametrii 

mari atât în perioada neonatală cât și în cea postnatală. Nici până în prezent nu există protocoale clar 

definite de tratament ale acestei afecțiuni. În acest context nici rolul surfactantului ca și medicație 

terapeutică nu este cunoscut. 

Scop: Prezentarea unor evoluții clinice de boală pulmonară cronică la nou-născuți cu vârste de gestație 

diferite la care s-a administrat surfactant în scop terapeutic. 

Materiale și metode: Analiza foilor de observație a nou-născuților cu boală pulmonară cronică din Clinica 

Neonatologie – I.N.S.M.C. Alessandrescu Rusescu în perioada 2011 – 2015. 

Rezultate: Terapia cu surfactant este benefică în administrarea tip insure. Rolul corticoterapiei la mamă 

asigură o maturare pulmonară important în special pentru vârsta mică de gestație. 

Beneficiile surfactantului în scop terapeutic în boala  pulmonară cronică constituită rămâne sub semnul 

întrebării. 
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Concluzii: Din experiența clinicii rezultă că boala pulmonară cronică este prezentă predominant la sexul 

masculin, chiar în absența detresei respiratorii idiopatice prin deficit de surfactant, prin lipsa ventilației 

mecanice invazive și oxigenoterapiei agresive. Administrarea terapeutică a surfactantului a ameliorat în 

cazurile severe numai indexul de oxigenare pentru perioade scurte de timp. 

Cuvinte cheie: Prematur, vârsta de gestație, boala pulmonară cronică, oxigen, ventilație mecanică. 
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Prof. Dr. Mircea Nanulescu1 

Prof. Dr.  Sorana Stăticescu2  
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Deși astmul bronșic este definit boala inflamatorie cronică a căilor respiratorii, ghidurile pentru diagnostic 

și tratament se bazează exclusiv pe simptomatologie clinică și parametrii spitometrici. Evidențierea 

inflamației bronșice contribuie la susținerea diagnosticului, evaluarea nivelului de control al bolii și oferă 

informații terapeutice pentru predicția și evaluarea responsivității la un anumit tretament controller. 

Obținerea controlului reprezintă scopul principal al tratamentului. Lipsa controlului semnifica: persistența 

inflamației și riscul pentru dezvoltarea/agravarea remodelării bronșice 

Autorii studiază valoarea unor tehnici neinvazive pentru evidențierea inflamației bronșice - oxidul nitric în 

aerul expirat (NOe) și celularitatea sputei la 110 copii cu astm bronșic. NOe a fost semnificativ crescut în 

formele de astm bronșic necontrolat, la cei cu valori scăzute ale MEF50 și la cei cu exacerbare în ultima 

lună.  Studiul celularității sputei a evidențiat 4 fenotipuri: eozinofilic (21,8%), neutrofilic (29%), mixt ( 

21,8%) și paucigranulocitar (27,4%).Eozinofilele din spută au înregistrat valori semnificativ mai mari la cei 

cu VEMS < 80% (p=0,003). Valori mai mari ale neutrofilelor în spută au fost înregistrate la cei cu astm 

bronșic necontrolat. 

Literatura menționează valoarea acestor markeri neninvazivi ai inflamației bronșice pentru monitorizarea 

terapiei și pentru evidențierea inflamației bronșice subclinice la cei cu remisie de lungă durată 
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REZUMAT 

 

 Fibroza chisitică, boală genetică cu evoluţie potenţial letală este caracterizată din punct de vedere 

respirator de existenţa infecţiei pulmonare cronice, a inflamaţiei pulmonare, cu evoluţie progresivă, cu 

reducerea funcţiei pulmonare. Creșterea frecvenței exacerbărilor pulmonare raportate la vârsta 

pacientului, pot fi un factor predictiv al evoluției nefavorabile. Numărului de exacerbări pulmonare şi 
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severitatea acestora determină declinul funcţiei pulmonare. Exacerbările pulmonare pot fi datorate unor 

noi infecții (bacteriene, fungice sau virale), poluanților, alergenilor si iritanților tractului respirator. 

Exacerbările infecțioase recunosc, în marea majoritate, drept agent cauzator Pseudomonas aeruginosa, 

Staphilococus aureus (MSSA si MRSA), Haemophilus influenzae, Burkholderia species, in special B cepaecia 

complex, Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter xylosoxidans și mycobacterii non-tuberculoase. 

Exacerbările pulmonare în care apar complicații mecanice (pneumotorax) sunt factor predictiv 

nefavorabil. Evaluarea severităţii și statusul pulmonar preexistent (din punct de vedere morfologic) va 

dicta alegerea terapiei adecvate: tipul de antibiotic, modul de administrare, tratamentul asociat, 

spitalizarea sau tratamentul la domiciliu. 

Preventia exacerbarilor pulmonare si diagnosticul precoce al acestora duce la incetinirea progresiei bolii 

pulmonare si implicit al declinului functiei pulmonare si duce la cresterea calitatii vietii pacientului 

pediatric, pregatindu-l astfel pentru varsta de adult. 

CUVINTE CHEIE: fibroză chistică, exacerbări pulmonare, tratament, preventie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

 

Complianța la tratament și impactul său asupra exacerbărilor pulmonare in 
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INTRODUCERE 

Creșterea speranței de viață în fibroza chistică se datorează în primul rând progreselor terapeutice din 

ultimele decade. Complexitatea planului de tratament ce cuprinde terapia medicamentoasă orală, terapia 

antibiotică și mucolitică  inhalatorie, tehnici de clearance inhalator, PERT terapia, vitaminoterapie, suport 

nutrițional necesită o bună înțelegere a bolii cât mai ales consecințele aderenței scăzute la acesta, non-

complianța la tratament reprezentând un factor predictiv negativ al bolii.  

Complianța la tratament depinde de mai mulți factori cum ar fi: vârsta pacientului, etapa evolutivă a bolii, 

factori socio-economici, gradul de adresabilitate la serviciile de sănătate, cunoașterea bolii cât și de 

comunicarea medic/pacient/familia pacientului. 

MATERIAL SI METODE: 
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Studiu prospectiv desfășurat în perioada 2014-2016 pe un lot de 65 de pacienti cu fibroză chistică. Au fost 

excluși pacienții diagnosticati în 2016. Au fost identificate mai multe motive de non-complianță cele mai 

frecvente la grupele de vârstă școlari și preșcolari fiind legate de statusul socio-economic si gradul de 

înțelegere a bolii de către părinți, în timp ce la școlarii cât mai ales la adolescenți predomină stigmatul 

social, absența percepției beneficiului asupra stării de sănătate cât și non-complianța demonstrativă. A 

fost corelat gradul de complianță (scăzut, acceptabil, bun) cu numărul de exacerbări pulmonare. 

REZULTATE ȘI CONCLUZII: 

În cadrul clinicii noastre s-a constatat că lipsa de aderență a pacientului/ familiei acestuia la tratament cât 

și un nivel scăzut al acesteia se corelează cu progresia mai rapidă a afectării pulmonare, episoade de 

exacerbare mai frecvente ce necesită internare și în consecință scăderea speranței de viată a acestor 

pacienți în raport cu pacienții cu un nivel ridicat/acceptabil al aderenței. 

CUVINTE CHEIE: FIBROZA CHISTICĂ, COMPLIANȚĂ 
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Strategii de comunicare pentru preventia exacerbarii la copilul astmatic 
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 IV Stan2 

 

Ȋn epoca în care viteza informației a crescut exponențial iar strategiile de comunicare se modifică progresiv 

comunicarea medic-pacient trebuie armonizată cu cerințele actuale. Ȋn conformitate cu recomandările 

ghidului GINA [Global Initiative for Asthma] comunicarea continuă și eficienta între medic și pacient ar 

trebui sa aibă loc în toate treptele de severitate ale astmului alături de toate celelalte strategii terapeutice 

– evitarea factorilor declanșatori, folosirea medicației bronhodilatatoare pentru manifestările de 

bronhospasm acut și respectiv a medicației controller pentru profilaxia continua. 

Calculatorul și telefoanele inteligente au adus în prim plan o alta filozofie de comunicare interumană și 

induc noi tipuri de comportament. Pacienții și părinții acestora accesează din ce în ce mai mult surse 

alternative de informare, apelând din ce în ce mai puțin la informarea tradițională prin cărți si broșuri 

medicale sau consultarea expertului medical. O adevărată epidemie de obținere a informației de la „Dr. 

Google” ia naștere in prezent. Există o profundă criză a comunicării. Pacienții romani nu mai cred în 

sistemul medical romȃnesc și o serie de lideri de opinie media, fără nici o pregătire medicală se erijează 

în experți. Iar medicii romȃni nu reușesc încă sǎ producă strategii eficiente de comunicare, întrunirile 

medicale existente persistând în modelul depășit al pledoariei ex-cathedra care nu mai are practic nici un 

impact în afara corpului medical.  

Din necesitatea optimizării comunicării a fost elaborat un studiu care să exploreze modul în care părinții 

și pacienții astmatici copii accesează sistemul medical în caz de apariție a simptomelor. Studiul INSMC își 

dorește să descrie un pattern de comunicare și de implicare în managementul exacerbării astmatice la 

copil în speranța scăderii presiunii pe compartimentele de primiri urgențe care sunt din ce în ce mai 

aglomerate și mai lipsite de resurse.  
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Adolescentul astmatic - dificultati de comunicare si tratament 

Autori: Conf. dr. Mihai Craiu1 

 Asist. Univ. dr. Iustina Stan2 

Adolescentul cu afecțiuni cronice este în mod notoriu un pacient “dificil”. Iar adolescentul astmatic nu 

face excepție. Aceastǎ realitate este unul din obstacolele pe care medicul practician trebuie să le cunoască 

și să le anticipeze pentru a preveni exacerbarea astmului la această grupă de vârstă. 

Adolescentul are o semnificativă schimbare de perspectivă, față de copilul preșcolar sau sugar. Aceștia din 

urmă participă extrem de puțin la managementul terapeutic și acceptă pasiv decizia parentală [in 

majoritatea cazurilor] in timp ce adolescentul începe sa intervină activ in decizia terapeutică, fie prin 

contestarea diagnosticului, fie prin acceptarea  sau negarea medicației cronice, prin amplificarea sau 

estomparea efectelor adverse ale medicației sau prin percepția diferită a severității bolii. 

Adolescentul nu mai este un pacient pasiv ce se conformează cu mare ușurință deciziilor parentale sau ale 

medicului curant. Adolescentul poate adopta o poziție de opoziție sau frondă, adolescentul poate să 

devina rebel. Contextul amplu de transformări bio-hormonale și psihologice de la vârsta adolescentei are 

multiple interferente cu actul terapeutic la un astmatic. Perspectiva se schimbă și trece de la valorizarea 

gradului de control la aprecierea lipsei efectelor adverse ale medicației. De multe ori adolescent dorește 

altceva decât părintele sau medicul pediatru. Adolescentul se simte “indestructibil”, începe sa fumeze sau 

să aibă preocupări cu aer de frondă. 

Toate aceste elemente impun cunoașterea unor strategii de comunicare destinate acestei vârste. Studiul 

de față dovedește că implicarea activă a adolescentului și a familiei sale intr-un program educațional 

complex ar putea crește rata de complianță terapeutică și scade semnificativ statistic numărul 

exacerbărilor. 

Ȋn epoca multimedia sunt necesare abordări personalizate complexe pentru adolescentul astmatic, 

colectivul de la INSMC aducând la viață un concept denumit Spitalul Virtual de Astm. 
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Introducere: 

Terapia antiretrovirală (TARV) utilizată în tratamentul copiilor infectaţi HIV conţine, cel puţin, trei agenţi 

terapeutici din două clase diferite, obiectivul fiind prelungirea speranţei de viaţă şi menţinerea calităţii 

vieţii. Cu toate acestea, majoritatea pacienţilor aflaţi în tratament specific antiretroviral asociază toxicitate 

pe termen scurt sau lung care afectează dezvoltarea nomală, la vârsta adolescenţei. Totodată, rezistenţa 

la tratament se instalează mai rapid la copil comparativ cu adultul aceasta fiind determinată de nivelul 

sub-optimal care duce la supresie virală incompletă.     

Metode: 

Evalauarea ghidurilor internaţionale PENTA- ID (Reţeaua HIV Pediatrică Europeană)  2016 şi OMS 

(Organizaţia Mondială a Sănătăţii) din perspectiva criteriilor esenţiale prin care se optează pentru un 

regim optimal: vârsta (în special vârste mici), stadiul bolii, formulările medicamentoase, complexitatea 

schemei terapeutice care conţine atât medicamente antiretrovirale cât şi medicaţie pentru bolile 

associate, importanta primei linii terapeutice, co-morbidităţile (ex. Tuberculoza, HBV, HCV, afectare 

hepatică şi renală).  

Rezultate şi concluzii:  

Elementul comun al ghidurilor internaţionale este acccesul universal la tratamentul antiretroviral din 

momentul stabilirii statutlui de copil infectat HIV. Aderenţa la TARV (terapie antiretrovirală) încă de la 

iniţiere influenţează calitatea vieţii pacientului şi se leagă direct de vârsta copilului, statutul socio-

economic al familiei şi de capaciatatea acesteia de a înţelege importanţa integrării în viaţa de zi cu zi a 

medicaţiei.  

Numărul limitat de formulări pediatrice, frecvenţa dozelor, gustul şi restricţiile de ordin alimentar asociat 

factorilor psihologici au un impact negativ asupra aderenţei. Criteriile de succes sau de eşec ale terapiei 

trebuie evaluate cu atenţie de către specialişii în domeniu folosind ghidurile atunci când se ia o decizie 

terapeutică.   

 

Termeni cheie: Infecţia HIV pediatrică, Tratament antiretroviral, Ghiduri terapuetice HIV 
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Depistarea tardiva a infectiei HIV la copil si impactul asupra management-ului de 
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Dan Otelea5  

Carmen Craciun6 

Institutul National de Boli Infectioase “Prof. Dr. Matei Bals”, Bucuresti 

Introducere:  

Cohorta HIV pediatrica din Romania a inregistrat in ultimii ani un trend descendent al incidentei, ca urmare 

a unui Program National de Prevenire eficient, transmiterea materno-fetala situandu-se la valori de sub 

3% in 2015.Majoritatea copiilor infectati sunt diagnosticati imediat dupa nastere, insa cazurile depistate 

ulterior, in primii ani de viata, asociaza complicatii dificil de gestionat 

Material si metoda:  

Prezentam cazul unui copil de sex masculin, al carui status de infectat HIV a fost stabilit la varsta de 18 

luni (ianuarie 2015), dupa numeroase internari in diferite clinici de pediatrie, pentru afectiuni 

intercurente. Pacientul a fost incadrat in stadiul clinic-imunologic B3, avand la acel moment o intarziere 

neurocognitiva usoara. 

Evolutia initiala sub tratamentul specific antiretroviral a fost lent favorabila, cu ameliorarea parametrilor 

clinici si biologici. La 18 luni de la diagnostic, copilul a prezentat deteriorare neurologica relativ rapida 

(cateva zile), a devenit somnolent, a prezentat cefalee intensa, tulburari de mers si de vorbire, asimetrie 

faciala. 

RMN cerebral a evidentiat 2 tipuri de leziuni: unele cu caracter acut/active, cu edem perilezional, iar altele 

cu caracter subacut/cronic fara incarcare post contrast, ambele situate in substanta alba. Au fost luate in 

discutie 2 posibile diagnostice: leucoencefalopatia multifocala progresiva, afectiune adesea asociata 

infectiei HIV, precum si encefalomielita acuta diseminata. Evolutia ulterioara a fost lent favorabila, sub 

scheme de tratament complexe, fiind grevata de complicatii dificil de abordat (hipertensiune arteriala, 

insuficienta cardiaca, hiperlactacidemie).  

Concluzii: 

Consideram ca se impune screening imagistic (echografie transfontanelara, CT/RMN) al tuturor copiilor 

cu infectie HIV, in special al celor diagnosticati tardiv. La toti copiii infectati cu HIV, aflati in tratament 

antiretroviral ar trebui monitorizat lactatul in sange, mai ales ca majoritatea suspensiilor pentru copii sunt 

solutii puternic alcoolizate.   

Cuvinte cheie: Copil, infectie HIV 



 

48 
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Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Bals”, Bucuresti  

  

Introducere  

Conform estimărilor UNAIDS 2015, numărul total de copii infectaţi HIV, în viaţă este de 1.8 milioane. 

Transmiterea materno-fetală reprezintă principala modalitate de transmitere a infecţiei HIV la nivel 

global, în anul 2015 fiind înregistrat un număr de 150.000 de cazuri noi de îmbolnăvire la copii.   

Supravegherea femeii gravide seropozitive HIV pe toată perioada sarcinii este esenţială pentru reducerea 

riscului de transmitere de la mamă la copil, la sub 2%.  

Material şi metodă  

Prezentăm două cazuri de nou născuţi, internaţi în Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei 

Balş”- Secţia Imunodepresie Copii, în luna iulie 2016, expuşi perinatal HIV, proveniţi din sarcini 

nedispensarizate, deşi mamele au fost diagnosticate cu HIV anterior sarcinii.   

Conform Protocolului Naţional de Evaluare a Nou-născutului Expus Perinatal HIV internarea a fost făcută 

pentru stabilirea statutului copilului provenit din mamă seropozitivă. Încă de la internare, aspectul clinic 

coroborat cu rezultatele investigaţiilor au orientat către diagnosticul de sepsis neonatal precoce. Evoluţia 

a fost lent favorabilă, grefată de complicaţii hematologice, în contextul în care nou născuţii au necesitat 

multiple terapii associate (profilaxie antiretrovirală, antibioterapie, antimicotice, imunoglobuline 

intravenos).        

Rezultate şi concluzii 

Lipsa aderenţei la serviciile medicale de îngrijire antenatală a femeilor gravide conduce la o posibilă 

evoluţie post natală nefavorabilă, care solicită o abordare complexă, multidisciplinară, cu un impact 

negativ asupra dezvoltării ulterioare a copilului.  

În cele două cazuri prezentate, statutul final al copiilor urmează a fi stabilit între 18-24 luni de viaţă, cu 

toate că evaluările efectuate în prima săptămână de viaţă şi la 6 săptămâni au indicat o încărcătura virală 

nedetectabilă.  

 

Termeni cheie: expus HIV, sepsis neonatal 
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Sarcina și consumul de droguri – impactul asupra copiilor expuși 
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București 

 Ș.L.Dr. Ana Maria Tudor6 

 Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balş”- Pavilionul de Imunodepresie Copii, 

București 

 UMF Carol Davila, București 

Introducere: Consumul de droguri reprezintă o problemă majoră de sănătate publică în România. 

Începând cu anul 2010, numărul cazurilor  de infecţie HIV asociat  acestui fenomen a crescut constant. 

Problema folosirii în sarcină a drogurilor ‘’licite” ( alcool, tutun, barbiturice), “ilicite” ( heroină, marijuana, 

cocaină, amfetamine) și - mai nou – a “drogurilor legale” (etnobotanicele) reprezintă un capitol major al 

perinatologiei. În România – în acest moment – nu se ştie cu exactitate numărul gravidelor consumatoare 

de droguri şi riscul expunerii perinatale pentru copiii acestora. Asociat consumului de droguri pe cale 

intravenoasă se înregistrează, în ultimii ani, creşterea cazurilor de infecţie HIV, virus hepatitic B și C şi boli 

cu transmitere sexuală, la femeile consumatoare. Sindromul de abstinenţă neonatală este reprezentat de 

totalitatea semnelor şi simptomelor care apar în urma întreruperii postnatale a expunerii la drog a nou 

născutului.  

Material și metodă: În Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balş”- Pavilionul de 

Imunodepresie Copii, în perioada 2012-2015, a fost asistat un număr de 421 nou-născuţi expuşi perinatal 

HIV, 62(14,7%) proveniţi din mame consumatoare de droguri. Din cei 62 de nou-născuţi, 40 (57%) au 

prezentat sindrom de abstinenţă neonatală şi 30/62 (49%) au prezentat vasculopatie lenticulostriată la 

evaluarea ecografică transfontanelară și tulburări neuropsihice în evoluția ulterioara. Rata de transmitere 

a infecţiei HIV de la mamă la copil pe acest tip de populaţie selectată (cumulativ) a fost de 14,5% (9/62) 

faţă de media transmiterii la nivel naţional de 2,3% (la 31 decembrie 2015).  

Concluzii: Majoritatea femeilor gravide infectate HIV şi consumatoare de droguri injectabile nu accesează 

servcii de îngrijire antenatală, ceea ce duce la depistarea tardivă a infecţiei HIV şi altor infecţii cu 

transmitere sexuală. Impactul asupra nou născutului şi implicit asupra dezvoltării acestuia reprezintă o 

adevărată provocare pentru sistemul de supraveghere post-partum.  
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Cuvinte-cheie: droguri, HIV, nou-născut 
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INTRODUCERE 

Meningitele bacteriene neo-natale sunt afecţiuni rar întâlnite, dar cu repercursiuni asupra sistemului 

nervos deosebit de severe. Streptococcus Grup B reprezinta principala cauza a meningitelor neo-natale si 

este responsabil pentru infecţii urmate de sechele neurologice grave. Deşi Neisseria meningitidis nu este 

un agent etiologic obişnuit al meningitelor la aceasta grupă de vârstă, în clinica noastra a fost izolat în 

câteva cazuri la nou-născuţi şi la sugari cu vârste de până la 3 luni. Identificarea bacteriei Serratia 

marcensens într-unul dintre cazurile de meningită neo-natală atrage atenţia asupra pericolului 

reprezentat de infecţiile nosocomiale, în special în primele zile de viaţă ale unui nou-născut. 

OBIECTIV : 

Studiul meningitelor bacteriene diagnosticate la nou-născuţi şi la sugari cu vârste de până la 3 luni. 

Stabilirea particularităţilor determinate de agentul etiologic şi de vârsta copiilor asupra evoluţiei şi 

dezvoltării sechelelor. 

METODA : 



 

52 
 

Studiu retrospectiv asupra cazurilor de meningite bacteriene la copii cu vârste cuprinse între 0-3 luni, 

internaţi în clinica noastră în perioada 2014- 2016. 

REZULTATE: 

In perioada de timp studiată au fost diagnosticate în clinica noastra 8 cazuri de meningite bacteriene la 

sugari cu vârsta de până la 3 luni. 2 cazuri de meningite neo-natale cu Streptococcus grup B au evoluat cu 

sechele neurologice grave (encefalomalacie, atrofie corticala, ventriculomegalie). Neisseria meningitidis a 

fost izolat la 2 nou-născuţi şi la 2 sugari în vârstă de 2 luni şi a determinat meningite purulente ce au 

evoluat favorabil, fără sechele. Un caz de meningită neo-natală a avut ca etiologie Serratia marcensens şi 

într-un singur caz etiologia nu a fost identificată. 

CONCLUZII : 

Streptococcus Grup B reprezinta principala  cauză de sepsis neo-natal şi respectiv de meningite 

bacteriene, fiind responsabil pentru sechele neurologice deosebit de severe. De accea se impun măsuri 

suplimentare de supraveghere a femeii gravide pentru depistarea precoce  şi tratamentul profilactic intra-

partum, pentru reducerea morbidităţii nou-născutului prin această infecţie.  

Neisseria meningitidis, deşi nu era considerat ca agent etiologic obişnuit al meningitelor la sugari, a fost 

responsabil pentru 4 dintre cazurile depistate. Aceasta demonstrează prezenţa lui in populaţie şi 

expunerea copiilor la agenti înalt patogeni din primele zile de viaţă. Deşi cazurile tratate în clinica noastră 

au evoluat favorabil, prezenţa lor constituie atât un  semnal  de alarmă epidemiologică, cât şi un argument 

pentru completarea ghidurilor de diagnostic a meningitelor bacteriene la sugari şi pentru introducerea 

vaccinării antimeningococice în schema de vaccinare a  MS. 

Serratia marcensens a fost izolată în LCR la un nou-născut cu două spitalizări anterioare pentru infecţii 

respiratorii şi atenţionează asupra pericolului reprezentat de infecţiile nozocomiale în special la această 

grupă de vârstă.  

Cuvinte cheie: meningite bacteriene, nou nascuti, Streptococcus Pneumoniae, Neisseria meningitidis. 
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Background: România rămâne în top în Europa în ceea ce privește incidența tuberculozei, aceasta având  

o răspândire alarmantă în ţara noastră. Copiii expuși perinatal infecției HIV reprezintă o categorie aparte, 

referindu-ne la ancheta epidemiologică pozitivă - contact TBC intrafamilial, severitatea bolii în contextul 

gradului de imunosupresie, frecvența formelor multi-drog rezistente. 

Metode: In perioada  01.01.2011 – 01.06.2016, în Departamentul  de Imunodepresie copii al INBI "Prof. 

Dr. Matei Balș" am analizat evoluția a 401 copii expuși perinatal infecției HIV, cu  vârsta cuprinsă între 0-

4 ani. Ne referim,  în principal, la copiii pacienților care aparțin cohortei (născuți 1989-1993), având forme 

rezistente de boală din cauza aderenței deficitare la tratament a părinților lor, în particular, insa au fost 

incluși și copii expuși perinatal Infecției HIV din mame recent diagnosticate, infectate pe cale sexuală sau 

consum de droguri iv. 

Rezultate: Din totalul copiilor expuși perinatal Infecției HIV au fost diagnosticați cu tuberculoză 6,98%, din 

care majoritatea au fost diagnosticați în stadiul de primoinfecție TB, respectiv 85,72%,  iar 14,28% TBC 

secundar. Din totalul cazurilor de TBC, ne-am confruntat cu 10,71% forme multi-drog rezistente. Toate 

cazurile au anchetă epidemiologică pozitivă intrafamilial și, totuși, doar 14,28% dintre contacți  au primit 

profilaxie antituberculoasă. 

Concluzii: Incidența crescută a tuberculozei în populația generală, și în particular  la copiii din mame cu 

infecție HIV, atinge procente semnificative. TBC creşte de aproximativ 100 de ori când este asociatã cu 

infecţia HIV, la acelaşi risc fiind expuşi şi copiii proveniţi din mame seropozitive HIV. Dificultatea de 

eradicare este o problemă de sănătate publică, în contextul epidemiologic actual din  România. 

Cuvinte -cheie :  expunere, HIV,  TBC 

Bibliografie: www.who.int/hiv/pub/guidelines/.../arv2013_chapter08.pdf,     
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www.cnlas.ro, Departamentul de Imunosupresie Copii a INBI Prof Dr Matei Balș  

Tuberculosis and HIV co-infection in children - BMC Infectious Diseases, 

bmcinfectdis.biomedcentral.com/. 
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Introducere 

Gripa reprezinta o problema de actualitate pentru lumea medicala datorita morbiditatii si mortalitatii 

inalte, anual provocand la nivel mondial 3-5 milioane de imbolnaviri severe si 500 000 de decese, in pofida 

progreselor medicinei. 

Severitatea bolii si rata inalta de deces sunt determinate de complicatiile pulmonare sau extrapulmonare 

pe care le poate provoca. Cele mai multe spitalizari sunt la copiii cu varsta <2 ani, impactul bolii la copilul 

mic fiind substantial, la nivel mondial. 

Materiale si metoda: studiu retrospectiv al cazurilor de gripa la copiii cu varsta 0-14 ani, spitalizati in INBI” 

Prof. Dr. Matei Bals” in sezonul gripal 2015-2016 
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Rezultate: in sezonul 2015-2016 au fost spitalizati in clinica nostra 485 copii diagnosticati cu gripa 

confirmata (gripa A/gripa B: 379/106). 11 cazuri de gripa severa au asociat complicatii neurologice de tip 

encefalitic ( encefalita acuta, encefalopatie acuta sau reactie encefalitica), 10/11 avand ca etiologie virusul 

gripal A, 11 copii au prezentat crize convulsive in context febril sau in afebrilitate ( gripa A/gripa B: 8/3), 2 

copii au decedat ( ambii diagnosticati cu encefalita acuta cu virus gripal AH1N1). Nici unul din copiii luati 

in studiu  nu a fost vaccinat antigripal si nici unul din copiii care au dezvoltat complicatii neurologice nu a 

primit tratament antiviral anterior debutului simptomelor neurologice. 

Concluzii: 

• Epidemia de gripa din sezonul 2015-2016  a avut un indice de severitate inalt datorita incidentei 

crescute a formelor severe si a ratei mai mari de deces la persoane imunocompetente comparativ cu anii 

precedenti, predominand circulatia tulpinei A, in special subtipul AH1N1 

• Complicatiile neurologice au fost mai frecvente comparativ cu sezonul gripal anterior 

• Vaccinarea antigripala anuala si tratamentul antiviral instituit in primele 48 h de la debut ar putea 

reduce rata spitalizarii si a complicatiilor severe 
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Actualități în diagnosticul și tratamentul colitei cu Clostridium difficile la copil 

MD, Phd, SL Gheorghita Jugulete1 

Institutul De Boli Infectioase” Matei Bals” Bucuresti 

 

Introducere 

Colita cu Clostridium difficile la copil reprezintă în momentul de față o problemă de sănătate publică prin 

numărul mare de cazuri înregistrate în ultimii ani survenite pe fondul excesului de antibiotice dar și 

secundar imunodepresiei induse de chimioterapie în cadrul terapiilor oncologice. 

Obiective 

În această lucrare ne-am propus să prezentăm formele clinice recidivante de boală ale colitei cu 

Clostridium difficile la copil precum și evoluția clinică a acestora sub tratament. 

Material și metoda 

Am efectuat un studiu clinic retrospectiv, în perioada 2013 – 2016, asupra cazurilor de colită cu 

Clostridium difficile recidivante la copiii internați in secția Clinică IX Boli Infecțioase – Pediatrie a 

Institutului Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș”. La aceste cazuri am urmărit vârsta, sexul, 

statusul imun, numărul de recidive apărute, tratamentul și evoluția acestora sub tratamentul instituit. 

Diagnosticul colitei a fost stabilit pe criterii clinice și confirmat prin metode de laborator (identificarea 

toxinei A/B de Clostridium difficile din materiile fecale). Toate cazurile au primit tratament conform 

protocolului terapeutic cunoscut iar la cele cu mai mult de 3 recidive am efectuat recolonizare bacteriană 

intestinală cu microbiotă fecală. 

Rezultate 

În perioada analizată am înregistrat 24 cazuri de colită cu Clostridium difficile la copil. Nu am înregistrat 

nici un deces, iar 50 % dintre pacienți au prezentat recidive. Recidivele au fost distribuite astfel: 3 cazuri - 

una, 4 cazuri - două, 2 cazuri - trei și 3 cazuri mai mult de trei recidive. Cele mai multe cazuri am înregistrat 

la grupa de vârstă 1 – 4 ani (50 %), de sex feminin (75 %), iar 25 % dintre pacienți eraum imunodeprimați. 

La cazurile cu mai mult de 3 recidive am efectuat recolonizare bacteriană intestinală cu microbiota fecală 

(transplant de materii fecale). La un caz cu alergii medicamentoase multiple am efectuat de prima intenție 

transplant de materii fecale fără terapie cu antibiotice prealabilă. Procedurile de recolonizare bacteriană 

intestinală au decurs fără incidente și fără recidive în toate cele 5 cazuri la care s-au efectuat. 

Concluzii 

Colita cu Clostridium difficile reprezintă o cauză de mobiditate importată la copil, cu grad mare de recidivă 

și uneori, cu evoluție severă amenințătoare de viață. Transplantul de materii fecale cu microbiota 

intestinală reprezintă o alternativă de tratament eficientă la cazurile de colită cu Clostridium difficile fără 

răspuns la tratamentul clasic.   
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INTRODUCERE 

Sindromul Turner este cea mai frecventa aneuploidie heterozomala ce afecteaza fetusii de sex feminin 

fiind reprezentata de o monosomie X totala sau partiala, cu sau fara mosaicism celular. Sindromul Turner 

prezinta o incidenta de 1 la 2000-5000 de feti de sex feminin nascuti vii,desi cu o rata de supravietuire la 

termen de doar 1% la fetii 45,X . Diferentele semnificative ale mortalitatii si morbiditatii pre si postnatale 

in functie de cariotipul fatului cu sindrom Turner, sustin nevoia ridicata a unui diagnostic si counselling 

genetic adecvat. 

MATERIAL SI METODA 

Articolul de fata reprezinta un review al literaturii de specialitate de data recenta cuprinzand principalele 

metode de diagnostic prenatal, morbiditatea si mortalitatea postnatala caracteristice diferitelor 

cariotipuri ale Sindromului Turner si counselling-ul genetic prenatal al pacientelor cu fat cu monosomie X. 

Totodata se prezinta cazul unei IIG IP in varsta de 23 ani, cu un test combinat prezentand risc crescut de 

Sindrom Down (1:45), testare prenatala noninvaziva Panorama cu rezultat risc crescut de aneuploidie 

cromozomiala, fara modificari ecografice ale morfogiilor de trimestru I si II. Diagnosticul de certitudine 

obtinut prin analiza citogenetica din lichid amniotic a identificat un cariotip cu sindromTurner (mos 45, 

X/46, X,i(X)(q10).  
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CONCLUZII 

Principala metoda de descoperire prenatala a sindromului Turner este reprezentata de descoperirea 

modificarilor ecografice caracteristice. Totusi, nu trebuie neglijata importanta metodelor de screening si 

diagnostic prenatal disponibile la momentul actual ce pot duce la descoperirea intamplatoare a fetilor 

afectati. 

Un counselling genetic informat si adecvat tipului de cariotip poate duce la scaderea ratei de avorturi 

medicale si cresterea calitatii vietii fetilor cu sindrom Turner. 
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Hiperplazie adrenala congenitala-forma cu pierdere de sare. Prezentare de caz 
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INTRODUCERE 

Hiperplazia adrenala congenitala este un grup de boli autozomal recesive, cauzat de mutatii ale diferitelor 

enzime implicate in sinteza cortisolului la nivelul suprarenalelor si determinand diferite grade de 

insuficienta adenala. Prezentarea clinica poate varia, in functie de severitatea deficitului. Forma clasica 

este caracterizata prin virilizare si, in unele cazuri severe, prin crize de pierdere de sare, ce pot determina 

hiponatremie po tential letala la nou nascut. 

MATERIAL SI METODA 

Lucrarea de fata prezinta cazul unui nou nascut prematur (32 saptamani de gestatie), extras prin operatie 

cezariana, din prezentatie craniana, provenit din sarcina partial monitorizata, membrane rupte de circa 

12 ore, GN 1845 g, SA 7/8. Nou nascutul a fost internat in sectia de terapie intensiva neonatala avand o 

evolutie ulterioara caracteristica prematuritatii.  

La aproximativ o luna de viata prezinta stare generala modificata cu tulburari de termoreglare, dificultate 

la administrarea alimentatiei, analize de laborator care releva modificari ale ionogramei: hiponatremie, 

hiperpotasemie. Au fost excluse pe rand diferite afectiuni, punandu-se diagnosticul de hiperplazie 

adrenala congenital- forma cu pierdere de sare. 

REZULTATE SI CONCLUZII 

A fost inceputa terapia cu hidrocortizon iv cu raspuns clinic si paraclinic favorabil, in dinamica.  

Hiperplazia adrenala congenitala este o boala care poate scapa diagnosticarii precoce, mai ales in lipsa 

unui program de screening neonatal. 

CUVINTE CHEIE : hiperplazie adrenala, nou nascut 
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Rolul investigatiei citogenetice in diagnosticul bolilor genetice rare 
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Bolile cromozomiale, produse prin anomalii ale numarului sau structurii lor, sunt relativ rare, cu o 

incidenta de aproximativ 1% din nou-nascuti. Acestea reprezinta o componenta importanta pentru 

patologia genetica umana, cu efecte reproductive si fenotipice importante, deseori grave. Bolile rare sunt 

boli care afecteaza 1 persoana din 2000. Au fost descoperite pana in prezent 6000-8000 boli rare, numarul 

acestora depinzand si de acuratetea definirii bolii. Din totalitatea bolilor rare 85% sunt de natura genetica. 

Variabilitatea fenotipica a sindroamelor cromozomiale (malformatii multiple, trasaturi dismorfice, retard 

mental, organe genitale ambigue, hipostatura etc.) impune analiza cromozomiala in scopul diagnosticului 

corect, precum si a sfatului genetic complet pentru pacient si familia acestuia. 

Optimizarea diagnosticului clinic prin selectia riguroasa cu utilizarea de scoruri pentru diagnosticul clinic, 

precum si a diagnosticului citogenetic prin perfectionarea mijloacelor tehnice de laborator cu aplicarea 

de tehnici citogenetice cu rezolutie mai mare au permis imbunatatirea ratei de diagnosticare a 

sindroamelor cromozomiale. 

 In lucrarea prezentata se regasesc rezultatele studiului citogenetic pe lotul de pacienti suspectati cu 

patologie cromozomiala inregistrat intr-un un interval de 5 ani de activitate in cadrul Centrului Regional 

de Genetica Medicala Bucuresti, fiind subliniata importanta examenului clinic pentru identificarea 

populatiei la risc pentru anomalii cromozomiale, precum si a stabilirii de corelatii genotip-fenotip asociate 

cazurilor diagnosticate. 

Nota: Acest studiu a fost finantat prin Programul National VI, obiectiv 3.3 al Ministerului Sanatatii si 

grantul PN-II-PT-PCCA-2013-4-133 
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Neurofibromatoza - o boala pentru o echipa multidisciplinara 

 

Dr. Florentina Constantin, Medic Specialist Pediatrie1 

 Dr. Oproiu Gabriela, Medic Primar Pediatrie2 
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            INSMC „Alessandrescu Rusescu” 

 

Introducere: 

Neurofibromatoza de tip I este o afectiune genetica transmisa autosomal dominant, caracterizata in 

principal prin afectare neurologica si cutanata.  Manifestarile bolii sunt foarte variabile de la un bolnav la 

altul atat ca diversitate cat si ca severitate. 

Material si metoda:  

Vom prezenta un caz de neurofibromatoza tip 1, diagnosticata la varsta de 18 luni, care in evolutie prezinta 

aparitia unui neurofibrom ocular impresionant. Pacienta se prezinta in clinica noastra pentru investigatii 

complementare la varsta de 6 ani si 10 luni, moment  in care se efectueaza multiple consulturi 

interdisciplinare si se observa complexitatea cazului. Dupa diagnosticarea  pacientei, s-a descoperit 

existenta aceleiasi patologii la alti 3 membri ai familiei, care pana in momentul internarii nu fusesera 

diagnosticati. Dorim astfel sa aducem in prim plan atat necesitatea colaborarii interdisciplinare, cat si 

importanta rolului medicului de familie in monitorizarea evolutiei bolilor genetice in cadrul familial. De 

asemeni, vrem sa aducem in discutie rolul psihologului in integrarea scolara a copilului, integrare discutata 

pana in momentul spitalizarii ca fiind necesara intr-o scoala speciala. 
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Semnificatia indicilor trombocitari in practica pediatrica 
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Introducere. Indicii trombocitari (PDW-variatia in volum a trombocitelor, MPV-volumul trombocitar 

mediu, P-LCR-platelet large cell ratio, PCT-plateletcrit) pot fi utili in diferentierea trombocitopeniei 

(hiperdestructiva-THD vs. hipoproliferativa-THP) si ca markeri ai evolutiei THD, respectiv a trombocitozei 

reactive.Obiectivul este acela de a analiza relatia indici trombocitari – numar trombocite in afectiunile 

trombocitare amintite 

Material si metoda. Studiu retrospectiv efectuat in perioada 2010-2015 al pacientilor internati cu 

trombocitopenie, respectiv cu trombocitoza reactiva (in 2015).Au fost constituite 3 loturi:lotul I - pacienti 

cu trombocitopenie (Ia-trombocitopenie usoara, 51-100x103/mmc; Ib-trombocitopenie moderata,20-

50x103/mmc; Ic-trombocitopenie severa,<20x103/mmc);lotul II – pacienti cu trombocitoza reactiva (IIa-

usoara, 450-600x103/mmc;IIb-moderata, 600-1.000x103/mmc;IIc-severa, >1.000x103/mmc.Lotul control 

(valori normale ale trombocitelor), omogen ca varsta si marime.Alti parametrii studiati:frotiu de sange 

periferic,punctie medulara. 

Rezultate si Concluzii. 78 pacienti in lotul I:Ia = 19;Ib = 16 TPD si 7 TPP;Ic = 34 TPD si 2 TPP;68 pacienti in 

lotul II:IIa = 43;IIb = 24; IIc = 1; 81 pacienti in lotul control.In trombocitopenia hiperdestructiva PDW, MPV 

si P-LCR sunt in relatie de inversa proportionalitate cu numarul de trombocite (in urmatoarea ordine:PDW-

p0,0003, P-LCR -p0,003 si MPV -p0,01), iar PCT in relatie de directa proportionalitate (p0,0000002).In THP, 

forma moderata, s-a constatat doar scaderea PCT, dar fara semnificatie statistica (p0,65).In evolutia THD, 

primul si cel mai frecvent indice implicat este PCT, urmat de PDW, pentru ca la finele tratamentului (cu 

Prednison) singurul incide modificat (crescut) sa fie tot PCT.In trombocitozele reactive, relatia de inversa 

proportionalitate are semnificatie statistica doar pentru PDW (p 0,02);in schimb, directa proportionalitate 

cu PCT este inalt semnificativa(p0,000**).Relatia de inversa proportionalitate se micsoreaza semnificativ 

pe masura ce gravitatea formelor de trombocitopenie si trombocitoza creste.Indicii trombocitari sunt cei 

mai putin costisitori si totodata neinvazivi markeri pentru diferentierea si monitorizarea evolutiei 

trombocitopeniilor.Cele mai frecvente modificari se constata in THD, iar cele mai semnificative in formele 

usoare ale acesteia.PCT este singurul indice care marcheaza debutul si evolutia favorabila a TPD. 
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CRP (Capcane in Reumatologia Pediatrica) 

Alexis Cochino1 

Sigrid Covaci2 

Oana Farkas3 

Bolile reumatologice reprezinta un capitol important din patologia cronica pediatrica. Astfel, artrita 

idiopatica juvenila (AIJ) are o incidenta de ordinul 10/100.000 de persoane pe an; impactul personal, 

familial si socioeconomic, insa, este mult mai mare. Deoarece in majoritatea cazurilor nu exista un test 

unic cu rol de standard de aur, diagnosticul se bazeaza pe seturi de criterii clinice, paraclinice si de 

laborator. Si din acest motiv, un bun diagnostic pozitiv este asigurat doar de un diagnostic diferential 

riguros. Astfel, se pot evita capcane de tipul: AIJ sistemic/mucocel maxilar odontogen, 

dermatomiozita/hepatita autoimuna, AIJ/lupus eritematos sistemic (LES), spondilartrita juvenila/limfom 

Hodgkin, LES/obezitate+Cushing, AIJ sistemic/limfohistiocitoza hemofagocitica. O forma de AIJ, cea 

monoarticulara, furnizeaza probabil cele mai numeroase surprize diagnostice alternative: sarcom iliac, 

artrita vilonodulara, corp strain. In procesul diagnostic al bolilor autoimune, trebuie explorata fiecare 

posibila explicatie alternativa, deoarece tratamentul si prognosticul pot fi total diferite. In eliminarea 

diagnosticelor diferentiale un rol deosebit il are abordarea multidisciplinara a cazurilor. 
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Aspecte morfologice ale limfocitelor din sangele periferic si rolul lor in 

diagnosticul limfocitozei acute infectioase 

 

Dr. Anca Ghita1 

 Biolog Princ. Nicoleta Codreanu2  

As. Princ. Mariana Buia3 

 As. Princ. Gianina Parapancea4 

 

Limfocitoza reprezinta cresterea in valoare absoluta a numarului limfocitelor din sangele periferic ( nr 

limfocite / mmc sau nr limfocite / uL), fata de  normalitatea caracteristica varstei. 

Limfocitoza poate fi maligna ( in contextul unor boli hematologice : LAL, LLC, limfoame limfocitice) sau 

benigna (cel mai frecvent de cauza infectioasa). Boli infectioase ce evolueaza cu limfocitoza la copil sunt 

sindroamele mononucleozice induse de EBV, CMV si mai rar alte infectii virale ( cu adenovirus, Coxsackie, 

hepatite,  HTLV1), dar si infectii bacteriene cu Bordetella Pertussis si Parapertussis. Alte boli ce pot asocia, 

mai rar, limfocitoza sunt: tuberculoza, bruceloza, unele parazitoze (toxoplasmoza) si vasculitele 

autoimune. 

Prezenta limfomonocitelor in procent crescut  pe frotiul de sange periferic (FSP) orienteaza diagnosticul 

catre o infectie virala cu EBV sau CMV. Limfomonocite in procent scazut apar si in alte infectii virale 

(rotavirus, adenovirus, RSV,etc). 

Limfocite de talie mica cu nucleu incizat, aflate  in procent crescut pe FSP, sunt caracteristice infectiei cu 

Bordetela Pertusis si in procent scazut pot fi intalnite pe FSP in infectii cu Bordetella Parapertussis sau 

dupa vaccinarea antipertusis. 

Limfocitele de talie mica cu nucleu convolut, uneori cu aspect "in trifoi" se intalnesc in infectiile cu HTLV1. 

Morfologia limfocitelor a fost studiata pe frotiuri de sange periferic colorate Giemsa, efectuate la pacientii 

din INSMC si s-a corelat cu rezultatele testelor serologice, sau PCR utilizate pentru confirmarea 

diagnosticelor. 

Concluzie: modificarile morfologice ale limfocitelor, prezente pe frotiul de sange periferic asociat 

hemogramei efectuate la internare, orienteaza diagnosticul, grabind astfel stabilirea diagnosticului 

definitiv si instituirea precoce a tratamentului specific in beneficiul pacientului. 
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Antibioterapia precoce vs Obezitate 

 

 Dr. Emilia Daniela Rob1 

Spitalul Clinic De Pediatrie 

 

Introducere. Studii recente demonstrează că antibioterapia cu spectru larg, inițiată în primii 2 ani de viață 

este implicată în obezitatea cu debut precoce, datorita alterarii microbiotei intestinale. Interesul pentru 

studiu este datorat " escaladării " terapiei  antibiotice și incidenței în creştere a obezității. 

Material si metoda. Studiul include subiecți cu vârsta între 3-7 ani, spitalizați în perioada 01.01-30.11.2015 

pentru patologia curentă. Au fost excluși subiecții cu istoric familial de obezitate, cei cu medicație cronica 

si boli cronice cu impact asupra greutatii.Parametrii studiati:greutatea și talia la momentul internării, 

vârsta de administrare a primului antibiotic, numarul de cure, vârsta la care s-au administrat si IMC-ul. 

Rezultate si concluzii. Am evaluat 546 subiecți. 108(% 19,8) obezi(grupul obezi) și 438(80,2%) 

normoponderali (grupul control). În grupul obezi:48 subiecți obezi la vîrsta de 3 ani, 30 la vîrsta de 5 ani și 

30 la vîrsta de 7 ani; 54 de sex feminin și 54 de sex masculin; 6(5,5%) subiecți nu au primit antibiotic; 

102(94,5%) au primit antibiotice; 18 subiecți în primul an de viață, 54 în primii 2 ani, 30 în primii 3 ani; 

36(35,2%) subiecți au primit o cură de antibiotic, 66(64,8%) între 2-18 cure. Antibioterapia "per se"  nu 

pare să influențeze greutatea inainte de vârsta de 7 ani (p0,17). Antibioterapia inițiata în primii 2 ani de 

viață are o influență semnificativă la vârsta de 5 (p0,04) și 7 ani (p0,05), pare să nu influenteze greutatea 

la vârsta de 3 ani (p0.26). Antibioterapia inițiată în primul an de viață pare să aibă o mare influență asupra 

greutății doar la vârsta de 7 ani (p0,000 **). Curele multiple nu par să influențeze greutatea (p0,15), dar 

dacă acestea sunt inițiate în primul an de viață, influența devine extrem de semnificativă (p0,000 **). 

Curele multiple și inițiate precoce de antibiotice par să aibă repercusiuni asupra greutății. Cu cât 

antibioticul este administrat mai devreme și în mod repetat, obezitatea persista mai mult in timp, 

influența asupra greutății devenind extrem de semnificativă.  

Cuvinte cheie-obezitate, antibioterape precoce, microbiota intestinala 
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Probleme de diagnostic intr-un caz aparent banal de dermatita la sugar 

Dr. Opropiu Gabriele Magda1 

INSMC Alessandrescu-Rusescu 

Dr. Coltoiu Irina2 

INSMC Alessandrescu-Rusescu 

Dr. Margaritescu Irina3 

Onco Team  

Dr. Vlad Postelnicu medic ORL4 

Clinica Prof. Sarafoleanu  

Laura Ghiculescu medic rezident5 

INSMC Alessandrescu-Rusescu  

 

Rezumat: Prezentam cazul unui sugar in varsta de 7 luni, la prezentarea in INSMC, diagnosticat cu o 

afectiune rara: Histiocitoza Langerhans. 

 Debutul afectiunii  la varsta de 2 luni jumate, interpetat ca o dermatita initial atopica pentru care primeste 

nenumerate tratamente topice, fara ameliorare. Asocierea in timp a leziunilor polimorfe, (dermatita 

atopica, suprainfectie, elemente de vasculita) gasite la examinarea pediatrica din INSMC,  opineaza pentru 

efectuarea biopsiei cutanate care conluzioneaza diagnosticul de Histiocitoza Langerhans. 

Copilul este preluat apoi de IOB care initiaza dupa protocol tratament citostatic cu rezultate inca incerte, 

copilul prezentand si alte elemente de atingere pluriorganica, cunoscute bolii. 
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Infertilitatea de cuplu 

 

Petrescu Florentin1 

INSMC Bucuresti 

Geambasu Claudia Mihaela2 

INSMC Bucuresti 

 

Infertilitatea este definita ca inabilitatea de a ramane insarcinata dupa un an de raporturi sexuale regulate 

fara a utiliza metode contraceptive. Inainte ca un cuplu sa traga concluzia ca este infertil, acesta ar trebui 

sa cunoasca intai definitia "fertilitatii normale", adica abilitatea unui cuplu de a concepe in mod natural in 

2 ani de raporturi sexuale regulate. Uneori conceptia este legata de perioadele de maxima fertilitate. Daca 

o femeie nu cunoaste data cand ovuleaza, exista o serie de instrumente interactive ce calculeaza varful 

de fertilitate al acesteia.  

Din totalul cuplurilor care nu au conceput timp de un an, aproape jumatate vor concepe in mod natural 

in anul urmator. Daca partenerii cuplului sunt tineri, sansele cresc. Totusi, in cazul cuplurilor peste 35 de 

ani, inca un an de asteptari poate insemna prea mult pentru inceperea testelor si tratamentului. 

Fertilitatea femeii scade dupa 35 - 40 de ani, iar rezerva sa de ovule imbatraneste. In acelasi timp, creste 

riscul de aparitie a avorturilor spontane. Desi numarul spermatozoizilor scade cu timpul, fertilitatea 

masculina nu este prea mult afectata de varsta. 

Se recomanda consultul medical pentru infertilitate daca:  

-cuplul isi doreste un copil pe care nu a fost capabil sa-l conceapa intr-un an de raporturi sexuale regulate, 

fara folosirea metodelor contraceptive  

-femeia are peste 35 ani si nu a fost capabila sa conceapa dupa 6 luni de raporturi sexuale regulate, fara 

folosirea metodelor contraceptive  

-femeia are trei sau mai multe  avorturi spontane in antecedente. 
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Notiuni si principii despre gavaj 

 

Gavajul Carmen Mihaela Tomescu1 

INSMC-Dep.OG "Gh. Polizu" -Sectia Neonatologie Bucuresti 

 

Gavajul-procedeu important de administrare a alimentatiei pe cale enterala la nou-nascutii prematuri ,cu 

coordonare inadecvata supt/deglutitie precum si a nou-nascutilor cu patologie de tip respirator 

,manifestata prin tahipnee sau alta patologie ce impiedica suptul. 

Materiale necesare si tehnica efectuarii gavajului  

Beneficiile gavajului , cu accent pe beneficiile gavajului discontinuu 

Dezavantajele si contraindicatiile gavajului gastric;complicatii       
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Rolul asistentului medical în monitorizarea copilului cu sindrom de deshidratare 

acută 

 

 As. Lic. Princ. Rodica Noaje1 

INSMC Bucuresti 

As. Principală Carmen Bostinaru2 

INSMC Bucuresti 

 Asistentă Eugenia Dumitru3 

INSMC Bucuresti 

 

Sindromul de deshidratare acută (SDA) reprezintă o anomalie a fluidelor şi electrolitilor aparută în 

organism. Deshirdatarea poate să apară ca o consecinţă a pierderilor gastro-intestinale (prin scaune sau 

vărsături) sau ca urmare a unui aport inadecvat de fluide la un pacient ale cărui pierderi de lichide sunt 

aparent reduse. La copii, cauza cea mai frecventă a SDA, o constituie boala diareică acută, de origine 

infecţioasă sau neinfecţioasă. Obiectivul principal în SDA este corectarea cât mai rapidă a deshidratării, 

indiferent de etiologia BDA şi de tulburările electrolitice asociate. Aceasta se realizează prin resuscitare 

volemică, în funcţie de severitatea deshidratării şi de prezenţa sau absenţa vărsăturilor. Rehidratarea este 

cea mai urgentă măsură. Medicul este cel care decide schema şi calea de rehidratare, cantitatea de 

lichide/ kg corp, compoziţia soluţiilor de administrat, ritmul de administrare (ml/h), necesarul hidric 

(deficit+intreţinere+pierderi continui).  

Rolul asistentei medicale este foarte bine conturat:  întocmeste ”procesul de ingrijire” în echipa multi 

disciplinară; alege intervenţiile cu rol propriu şi delegat; asigură conditiile de mediu, supravegherea 

continuă, participă la examinarea medicală, recoltează probele biologice, observă si raportează 

eventualele modificări survenite în starea generală a copilului; mediază relatia medic-echipă-

pacient/aparţinător prin implementarea ingrijirilor centrate pe pacient, comunicarea, respectul reciproc  

şi complianţa în activitatea de echipă; asigură eficienţa echipei prin delegarea şi asumarea 

responsabilităţilor, planificarea şi furnizarea îngrijirilor; pune în practică cunoştintele profesionale, 

ghidurile şi protocoalele de bune practici; evaluează rezultatul obţinut şi menţionează gradul de eficienţă 

al intervenţiilor autonome. 

Asistentii medicali pot fi practicieni autonomi cu aptitudini deosebite pentru efectuarea procedurilor 

speciale, profesionişti competenţi cu experienţă, care pot lucra în parteneriat cu alţi profesionişti pentru 

a acorda îngrijiri de sănătate în orice situaţie. 
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Adenomioza și sarcina 

Dr. Corina Grigoriu1   

UMF Carol Davila București,  Spitalul Universitar de Urgență București 

Dr. Lucica Elena Eddan-Vișan2 

Spitalul Universitar de Urgență București 

Dr. Andreea Elena Mihart3 

UMF Carol Davila București, Spitalul Universitar de Urgență București 

Dr. Irina Horhoianu4  

UMF Carol Davila București,  Spitalul Universitar de Urgență București 

Silvia Moraru5 

Spitalul Universitar de Urgență București 

Cosmin Lepădat6 

Spitalul Universitar de Urgență București 

Mircea Ichim7 

Spitalul Universitar de Urgență București 

 

Introducere Adenomioza este o afecțiune caracterizată de proliferarea glandelor endometriale și a 

stromei în  miometru. La acest nivel  apar leziuni cu delimitări imprecise. Adenomioza devine aparentă 

clinic din decada a patra de viață a femeii. Odată cu tendința de deplasare a vârstei de programare a unei 

prime sarcini în acest segment al vieții, adenomioza poate deveni semnificativă la pacientele cu proiecte 

reproductive. Se asociază frecvent cu alte entități patologice, ceea ce complică și mai mult demersul 

diagnostic, teraputic și rezultatul obstetrical: endometrioza, polipii endometriali, hiperplazia 

endometrială. 

Material și metodă În adenomioză zona joncțională endometru-miometru este perturbată atât ca 

structură, dar mai ales ca funcție. Prezentăm o pacientă de 35 ani, cu o naștere la 34 SA în antecedente, 

care se prezintă pentru consiliere preconcepțională. Examenul echografic arată aspecte sugestive pentru 

adenomioză (microchisturi subendometriale, aspecte neomogene în miometru și o joncțiune endometru-

miometru îngroșată). Pacienta relatează dismenoree progresivă și menoragii. Pe parcursul sarcinii 

anterioare a prezentat din trimestrul II frecvent dureri pelviabdominale, cu iradiere lombară, care au fost 

catalogate drept contracții uterine dureroase, care au cedat foarte greu sau deloc la medicație 

antispastică. Am studiat retrospectiv 20 paciente, cu vârste cuprinse  între  35-45 ani, diagnosticate 
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ecografic și clinic cu adenomioză.  Aceste paciente au avut în antecedentele personale simptomatologie 

sugestivă și cel puțin o naștere prematură de etiologie nepecizată (fără infecții perinatale sau altă 

patologie obstetricală justificativă). Am supravegheat în dinamică trei gravide cu suspiciune clinică și 

echografică de adenomioză, care au născut la 34, 35 și 36 SA.  

Concluzii Observațiile noastre se suprapun cu cele  publicate de Juang CM (pe un lot de 2138 paciente) 

care sugerează un risc crescut de naștere prematură la pacientele cu adenomioză. Secreția crescută de 

citokine la nivelul interfeței endometru-miometru este posibilul mecanism fiziopatologic implicat în 

nașterea prematură la aceste paciente. De aceea considerăm că este esențial să diagnosticăm imagistic 

cât mai corect și complet pacienta  înainte de sarcină (eco, MRI) pentru a identifica adenomioza, pe care 

o putem considera un nou factor de risc pentru nașterea prematură. 
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Sarcina la adolescente- problema de sanatate publica 

 

Alexandra Vintea1 

Anca Firta2 

A Voichitoiu3 

N Suciu5 

Oana Toader6 

INSMC Bucuresti 

 

Introducere 

Sarcina la adolescente reprezinta o problema reala de sanatate publica, atat in tara cat si la nivel mondial. 

Conform OMS, in lume 11% din numarul total de nasteri au loc la adolescente (perioada cuprinsa intre 10-

19 ani,  definitia OMS), iar dintre acestea 95% sunt in tarile slab dezvoltate sau in curs de dezvoltare.  Tot 

in randul adolescentelor aprox 3 milioane de fete cu varste cuprinse intre 15 si 19 ani recurg anual la 

intreruperea voluntara a sarcinii, punandu-si viata si sanatatea in pericol.  

Material si metoda 

Pornind de  la premisa OMS am analizat situatia nasterilor si a avorturilor la cerere in randul 

adolescentelor in Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului Alessandrescu Rusescu,  in perioada 2014-

2015 si le-am comparat cu datele obtinute de la Institutul National de Statistica din Romania. 

Rezultate si concluzii 

Complicatiile legate de sarcina si nastere care pot aparea la aceasta categorie de paciente influenteaza 

sever mortalitatea si morbiditatea materna si fetala. De asemenea, educatia la aceasta categorie de 

paciente este frecvent afectata cu consecinte negative asupra oportunitatilor viitoare legate de cariera si 

incadrare sociala.  

Este necesara implementarea unor politici nationale de sanatate, precum si continuarea celor deja 

existente, pentru a scadea pe cat posibil incidenta sarcinii si a complicatiilor acesteia in randul 

adolescentelor, cu accent pe educatia profesionala si sexuala atat in plan personal (in beneficiul cat mai 

multor tineri), cat si in plan familial (educatia familiei). 
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Sarcina și nașterea în perioada adolescenței. 

Aspecte și implicații psihosociale. 

Lincă Maria1 

Rezumat 

Introducere.  Sarcina și nașterea copilului la vărsta adolescenței  s-a corelat  direct cu gradul  scăzut de 

informare și conștientizare a sănătății  reproducerii  în răndul  tinerilor.Impactul  factorilor socio - 

economici și culturali  determină riscuri majore  aupra copilului  dar și a mamei ,  și a societății.  În Romănia 

fenomenul mamelor minore trebuie acceptat ca o realiatate obiectivă a societății acuale. 

Obiective.  Identificarea nivelului de cunoaștere a tinerilor cu privire la sănătatea reproducerii , 

identificarea capacității de anticipare a consecințelor implicate de o sarcină nedorită , nașterea și îngrijirea 

nou – născutului , prevenirea separării copilului de familie. 

Material și Metodă. Prezentul studiu implică o cercetare de tip cantitativ , realizată de către Asistentul 

Social ,  în rândul tinerelor mame minore care se prezintă în Institutul Național  pentru Sănătatea Mamei 

și Copilului Alessandrescu – Rusescu Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie Polizu și a partenerilor 

conjugali ai acestora în perioada 01.01. – 30.11.2016.Datele colectate și analiza rezultatelor a condus la 

informații relevante cu privire la sănătatea reproducerii în rândul tinerilor , vărsta mamei, identificarea 

capacității de anticipare a consecințelor implicate de  o sarcină nedorită, nașterea și îngrijirea nou – 

născutului, integrarea copilului în familia de origine, factorii de risc asociați. 

Rezultate. Incidența cazurilor de mame adolescente a fost în creștere față de aceeași perioadă a anului 

trecut  cu impact major din punct de vedere  socio – economic , medical și psihologic asupra 

adolescentelor. 

Concluzii.Sarcina și nașterea în rândul adolescentelor prezintă un risc ridicat cu implicații majore în rândul 

membrilor familiei și comunității.. 
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Dispensarizarea gravidei adolescente 
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Medicina si Farmacie “Carol Davila”  

Elvira Bratil2 

Departamentul de Obstetrica-Ginecologie, Spitalul de Urgenta “Sfantul Pantelimon” Universitatea de 

Medicina si Farmacie “Carol Davila”  

Roxana Bohaltea3 

Departamentul de Obstetrica-Ginecologie, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Universitatea de 

Medicina si Farmacie “Carol Davila”  

Diana Voicu4 
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Sectia de Neonatologie, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Universitatea de Medicina si Farmacie 
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Alexandra Munteanu6 

Sectia de Chirurgie Pediatrica, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii MS Curie 

Octavian Munteanu7 

Departamentul de Obstetrica-Ginecologie, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Universitatea de 

Medicina si Farmacie “Carol Davila” 

Disciplina Anatomie, Departamentul II Stiinte Morfologice, Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol 

Davila” 

 

Introducere: Majoritatea sarcinilor din rândul adolescentelor sunt neintenționate. Totusi in tarile in curs 

de dezvoltare, complicațiile dezvoltate în timpul sarcinii și la naștere sunt principalele cauze ale 

mortalității în rândul pacientelor cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani. Din acest motiv managmentul gravidei 

adolescente reprezinta o reala provocare pentru specialistul obstetrician. 

Material si metode: Prezentam experienta Departamentului de Obstetrica-Ginecologie din cadrul 

Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti in managementul gravidelor adolescente, avand in vedere ca 

sarcina și nașterea în rândul adolescentelor reprezintă o problemă importanta de sănătate publică prin 
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prisma consecințelor medicale, emoționale și sociale semnificative asociate mamei adolescente, copilului 

și întreagii familii.   

Rezultate si concluzii: In grupul gravidelor adolescente complicațiile fetale și neonatale asociate cel mai 

frecvent întâlnite sunt restricția de creștere intrauterină, prematuritatea și riscurile asociate, și nu în 

ultimul rând decesul. Deasemenea avand in vedere incidenta mai crescuta a preeclampsiei severe 

morbiditatatea si mortalitatea materna sunt mult crescute in acest grup vulnerabil de paciente. 

Cuvinte cheie: sarcina cu risc crescut, adolescente, management 
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Nasterea la adolescente – Operatie cezariana versus nastere spontana 

 

Dr. Bogdan Luchian1 

Dr. Alina Busa2 

Dr. Manuela Neagu3 

Dr. Dinu Albu4 

Afiliere SCOG Prof. Dr. Panait Sirbu, UMF Carol Davila 

 

Sarcina la tinere reprezinta o problema de sanatate la nivel mondial. In ultimii ani se inregistreaza o rata 

crescuta de sarcini la pacientele minore.  

Materiale si metode 

Studiu observational retrospectiv ce a analizat rata de sarcini si modalitatea de nastere la adolescente in 

cadrul SCOG ,,Prof.Dr. Panait Sirbu”. Durata analizata a fost cuprinsa intre ianuarie 2014 si iunie 2016.  

Rezultate 

328 de sarcini la paciente adolescente s-au inregistrat in perioada ianuarie 2014-iunie 2016. In categoria 

adolescente au fost introduse toate tinerele cu varsta intre 12 si 18 ani.  Studiul s-a axat pe factori sociali, 

modalitate de nastere, rata de nasteri inainte de termen, complicatii. Procentul de nasteri premature 

inregistrat a fost de 16,5%, un procent destul de ridicat,posibil si datorita faptului ca peste 55% dintre 

aceste sarcini erau nedispensarizate sau partial dispensarizate. Nasterea prin cezariana a predominat in 

cazul acestor paciente. In categoria de varsta 12-15 ani fiind aproape modalitatea de electie pentru 

finalizarea sarcinii.  

Discutii 

Sarcina si nasterea la adolescente reprezinta o provocare pentru echipa medicala, medic ginecolog, medic 

neonatolog. Nasterea prin operatie cezariana este predominanta la acest grup de paciente. Deasemenea 

nasterile premature prezinta un procent ridicat, mai mare decat in restul populatiei.  

Cuvinte cheie: adolescente, sarcina, cezariana, nastere 
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Aspecte perinatale ale sarcinii la adolescente 

 

Sef De Lucrari Mihaela Camelia Tirnovanu1 

UMF "Gr T Popa" Iasi 

Profesor Mircea Onofriescu2 

UMF "Gr T Popa" Iasi 

Dr Ana Maria Cozoreanu3 

Maternitatea Cuza Voda Iasi 

*Cara Andreea, *Pasat SG, **Tîrnovanu ŞD 

*Maternitatea „Cuza Vodă” Iaşi,** Student UMF Iaşi 

 

Sarcina la adolescente reprezintă un grup cu risc crescut privind reproducerea. Obiectiv: Având în vedere 

creşterea în ultimii ani a numărului sarcinii la adolescente ne-am propus să evaluam prognosticul 

obstetrical şi neonatal la aceste paciente. Material şi metodă: grupul de adolescente a fost definit ca femei 

tinere cu vârsta sub 20 ani. Am realizat o analiză retrospectivă şi prospectivă a cazurilor din ianuarie 2013 

până în octombrie 2016. Pacientele au născut în Clinica I Obstetrică Ginecologie Iaşi, într-un spital 

universitar de grad 3 cu peste 5000 de naşteri anual. Rezultate: Am avut un total de 418 naşteri la 

adolescente, iar prevalenţa a fost de 4,02%. Cele mai multe paciente au fost primipare 337, secundipare 

75, terţipare 6 şi 3 avorturi la 24 săptămâni. Pacientele au născut natural 68,66% şi prin operaţie cezariană 

doar 31,34%. Cea mai frecventă indicaţie de cezariană a fost prezentaţii anormale 48 cazuri, urmată de 

disproporţia făt-bazin 45 cazuri şi uter cicatricial 27 cazuri. Vârta gestaţională la naştere a fost sub 32 

săptămâni 12 cazuri, între 32 şi 36 săptămâni 58 cazuri şi peste 37 săptămâni 348 cazuri. 46 copii au fost 

dismaturi şi doar 6,22% cu retard de creştere intrauterină. 388 nou-născuţi au avut Apgar ≥ 7. Greutatea 

la naştere a fost peste 2700 g la 82,05% dintre copii. Concluzii: Incidenţa greutăţii mici la naştere şi a 

naşterii premature nu a fost foarte ridicată în grupul de studiu. Nu am avut diferenţe semnificative statistic 

priving vârsta gestaţională, greutate şi Apgar  la grupul de vârstă 13-17 ani faţă de 18-19 ani. Îngrijorător 

este faptul că au fost multe secundipare şi chiar terţipare. 

Cuvinte cheie: adolescente, sarcină, risc 
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Conduita terapeutica in adenomioza 

Dr. Cristina Teodorescu1  

Dr. Catalina Marginean2  

 SL Dr.B. Ancar3 

 

Adenomioza reprezinta o patologie uterina benigna caracterizata prin prezenta tesutului ectopic 

endometrial  la nivelul miometrului si ulterior fibrozarea tesutului muscular adiacent implantelor. 

Pacientele infertile sunt frecvent diagnosticate cu adenomioza, astfel din ce in ce mai multe studii subliniza 

efectul negativ al adenomiozei asupra fertilitatii. Tratamentul poate fi fie medicamentos, fie chirurgical 

sau o asociere a acestora. 

Chirurgia conservatoare  cat si tratametul medicamentos in cazul pacientelor subfertile cu adenomioza au 

beneficii semnificative, nu numai in reducerea simptomatologiei, ci si in cresterea ratei de sarcini in cadrul 

acestui lot de paciente.  In cazul pacientelor cu simptomatologie severa, asociata cu forme avansate de 

adenomioza, tratamentul chirurgical radical poate reprezenta o solutie.  Cu toate acestea, la pacientele 

care isi doresc intregirea familiei, tratamentul chirurgical conservator este de preferat. 

Cuvinte cheie: adenomioza, fertilitate, chirurgie  

 

Adenomyosis is a benign uterine disorder characterized by the presence of heterotopic endometrial 

glands and stroma in the myometrium and reactive fibrosis of the surrounding smooth muscles cells of 

the myometrium. Adenomyosis is diagnosed with increasing frequency in infertile patients. Most studies 

suggested that adenomyosis has a negative impact on female fertility. Several uncontrolled studies with 

limited data also suggested that treatment of adenomyosis may improve fertility. 

Conservative surgery or combined treatment in subfertile women with adenomyosis also had significant 

benefits for not only controlling symptoms but also for increasing the pregnancy rate . When women 

experience the severe symptoms of advanced adenomyosis, hysterectomy has been advised. However, 

the more conservative adenomyomectomy preserves the uterus.  

Key words: adenomyosis, fertility, surgery 
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Beneficiile utilizarii Plasmajetului in endometrioza profunda 

 

Alexandra Ligia Dinca1 

Adriana Irina Ciuvica2 

Laurentiu Pechi3 

Departamentul Obstetrica-Ginecologie INSMC Alessandrescu-Rusescu 

Introducere: 

Endometrioza ramane una dintre principalele cauze de infertilitate. Pana la 50% din femeile cu aceasta 

patologie pot suferi de stadii incipiente de endometrioza. 

Tratamentul endometriozei este reprezentat de tratament medicamentos (simptomatic, adjuvant pre si 

postoperator) si tratament chirurgical – de electie. 

Plasmajetul este un sistem operational chirurgical modern ce utilizeaza energie termo-kinetica de control 

inalt si are urmatoarele atributii: disectia kinetica, vaporizarea in microstraturi anatomice si, shaving-ul’’ 

de suprafata. 

Prezentare de caz: 

Am urmarit si tratat o pacienta de 32 de ani, cu infertilitate primara, care s-a prezentat in clinica cu durere 

pelvina cronica, dismenoree severa si menoragii. Bilantul clinico-paraclinic a stabilit diagnosticul de 

endometrioza recto-vaginala. S-a instituit tratament cu Agonist Gn-RH Diphereline 3,75 mg i.m/luna 3 luni 

preoperator, iar interventia chirurgicala a constat in adezioliza minutioasa si electrodistuctia focarelor 

endometrioze recto-vaginala pe cale laparoscopica folosind exclusiv sistemul Plasmajet. 

Discutii: 

Ca particularitate a cazului retinem ca atat pre si intraoperator substratul principal al bolii s-a dovedit a fi 

sindromul aderential pelvin complex asociat cu lipsa endometriomelor anexiale.  

Concluzii: 

Intrebuintarea specifica a Plasmajetului este eradicarea focarelor endometrioze de suprafata. In cazul 

prezentat, datorita energiei kinetice s-a putut efectua disectie si adezioliza minutioasa la nivelul unor 

planuri si tesuturi sensibile si aparent inabordabile. 

Bibliografie: 

1. Tratat Ginecologie Williams editia 2015 

2. www.plasmasurgical.com 

3. Revista Societatii de Obstetrica-Ginecologie 
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Endometrioza de transa uterina postoperatie cezariana 

 

Catalin Dobrescu1 

Departamentul de Obstetrica-Ginecologie INSMC „Alessandrescu-Rusescu”   

Adriana Irina Ciuvica2 

1Departamentul de Obstetrica-Ginecologie INSMC „Alessandrescu-Rusescu”   

Toader3 

Universitatea de    Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti. 

 Gabriel Banceanu4 

Universitatea de    Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti 

 

Introducere:   Endometrioza reprezinta o afectiune ginecologica ce se caracterizeaza prin prezenta de 

tesut endometrial ectopic. 

Endometrioza transei de histerotomie postoperatie cezariana este extrem de rara si nu exista nicio 

statistica referitoare la incidenta si prevalenta acesteia. Etiologia acesteia este atribuita implanturilor 

deciduale in timpul procedurilor de sutura, care ulterior sub influenta hormonilor estrogeni duc la aparitia 

focarelor de endometrioza. 

Diagnosticul este dificil, iar investigatiile care vin in ajutorul orientarii diagnosticului sunt reprezentate de 

ecografie, IRM, histerosalpingografie precum si histeroscopia laparoscopic cu posibilitatea biopsierii 

leziunilor. Diagnosticul de certitudine este stabilit histopatologic. 

Tratamentul poate fi medical sau chirurgical. Cel medical consta in administrarea COC sau analogilor de 

GnRH, dar recurentele sunt frecvente dupa incheierea terapiei. Tratamentul chirurgical consta in excizia 

nodulilor endometriozici de la nivelul cicatricii uterine in tesut sanatos.    

Prezentare de caz: Pacienta in varsta de 28 de ani, cunoscuta in antecedente cu o operatie cezariana in 

2012 si laparotomie exploratorie in octombrie 2015 pentru endometrioza pelvigenitala (anexectomie 

dreapta si chistectomie stanga), se prezinta cu menometroragii, dismenoree severa si dureri 

pelviabdominale de aproximativ 3 luni.  

In cursul internarii i s-a efectuat histeroscopie care a vizualizat doua arii de pierdere de substanta de 

aspect pseudogranulomatos la nivelul transei de histerorafie postoperatie cezariana.  

Abordarea terapeutica in cazul prezentat este reprezentata de tratamentul chirurgical. 
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Incidența factorilor materno-fetali în rândul nou-născutilor cu greutate mică la 

nastere 

 

As Univ. Dr. Roxana Bohiltea1 

SUUB Bucuresti 

Medic Rezident Natalia Turcan2 

SUUB Bucuresti 

 

Introducere. Nou-născuții cu greutate mică la naștere sunt definiți ca fiind acei feți a căror greutate se 

încadrează sub percentila 10 a curbelor de creștere. Diferențierea restricției de creștere adevărate față de 

cea constituțională este dificilă în perioada post natală; prenatal, modificarea parametrilor ecografici 

(raportul cerebro-placentar, fluxurile arterelor uterine, profilul biofizic) și clinici (vârsta si greutatea 

maternă, antecedente, patologii asociate) pot direcționa diagnosticul. Feții născuți cu greutate mică sunt 

caracterizați printr-un risc crescut de detriorare in utero, dezvoltarea preeclampsiei si un prognostic mai 

prost post natal. Obiective. Prin acest studiu retrospectiv ne-am propus analiza incidentei nou-nascutilor 

la termen cu greutate mică la naștere într-un interval de trei ani si proporția factorilor materno-fetali in 

rândul acestor cazuri. Material si metoda. Datele colectate au vizat nou-născuții la termen proveniți din 

sarcini monofetale, cu greutate mai mica de 2500 de grame. Rezultate. Pe parcursul celor trei ani studiați 

s-au înregistrat 195 cazuri (1.5%) de nou-născuți cu greutate la naștere mai mica de 2500 de grame si 

vârsta gestațională  38-41 săptămâni; 57.4% dintre fetii studiați au fost de sex feminin. Greutatea medie 

a fost de 2300 grame iar vârsta medie a mamei 28,5 ani, extremele de vârsta fiind 14 ani si respectiv 43. 

Aproximativ 60% dintre acești feți au fost născuți prin operație cezariană. Asocierea cu prezentația 

pelviana a fost prezenta in 7.2% din cazuri; cu preeclampsia moderata sau severa in 13.3% din cazuri, iar 

aproximativ 30% dintre sarcinile ce s-au finalizat prin nașterea feților cu greutate mica au fost neurmărite. 

Concluzii. Restricția de creștere intrauterina presupune monitorizare, recomandări si management 

individualizat. Multipli factori materni si fetali atât clinici cat si ecografici ne pot ghida spre posibilitatea 

dezvoltării acestei condiții si implicit prevenția ei.   
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Osteoporoza post-sarcină 

 

Dr Mara Carsote1 

UMF C. Davila Bucuresti 

Dr. Simona Elena Albu2 

UMF C. Davila Bucuresti 

Dr. Ana Valea3 

UMF I. Hatieganu Cluj 

Introducere 

Osteoporoza, o problemă cu mare ȋncărcătură socială, economică, medicală cuprinde, dincolo de formele 

cele mai frecvente legate de vȃrstă şi deprivarea estrogenică, şi tipuri mai puţin bine descrise sa ȋnţelese 

pȃnă ȋn acest moment precum osteoporoza decelată ȋn timpul sau după sarcină, respectiv ȋn perioada de 

lactaţie la persoanele tinere. 

Material şi Metodă 

Acesta este o prezentare cu date generale folosind ca bază de cercetare PubMed.  

Rezultate şi Concluzii 

Osteoporoza de post-sarcină este excepţională ca frecvenţă, cu date epidemiologice inconcludente pȃnă 

ȋn acest moment. Cel mai frecvent, apare după prima sarcină iar, de regulă, este identificată prin tasări 

vertebrale dar poate avea şi alte localizări. Mecanismele sunt necunoscute, fiind probabil implicate 

anomalii ale metabolismului calciului, predispoziţia genetică. Hipercalciuria este des ȋntȃlnită. Ca mijloace 

diagnostice avem Absorbtiometria Duală cu Raze X (scorul Z), radiografia de regiune osoasă afectată prin 

fractură, scintigrama osoasă whole body, rezonanţă magnetică nucleară. Nu există o terapie standard sau 

un ghid specific ȋn acest domeniu. Ca opţiuni ar fi vitamina D, suplimente cu calciu, intervenţia asupra 

stilului de viaţă (greutate, fumat, alimentaţie adecvată). Medicaţia specifică anti-osteoporotică are date 

limitate de siguranţă la persoanele de vȃrstă reproductivă dar poate fi administrată ȋn situaţiile cu fracturi 

severe precum cele de şold sau ȋn cascadă: bifosfonaţi (precum cei cu administare orală risendronat, 

alendronat, ibandronat) sau teripartid (per ansamblu, nivelul de evidenţă din literatură fiind de serii de 

cazuri).  

Osteoporoza de post-sarcină este un subiect inedit ȋn care ȋncă nu avem suficiente răspunsuri privind 

diagnosticul şi terapia cu abordări care suscită ȋncă controverse.  

Cuvinte-cheie: osteoporoză, sarcină, fractură 
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Retentie placentara fara hemoragie sau semne clinice la o lauza in varsta de 13 

ani - prezentare de caz 

 

Dr Busan Alina Mihaela1 
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Dr Luchian Bogdan4 

Conf Dr Neagu5 

SCOG Prof Dr Panait Sarbu6 

 

Sarcina la adolescente reprezinta un fenomen frecvent in tara noastra. Tanara mama este adesea o 

gravida nedispensarizata, dintr-un mediu socioeconomic precar si cu risc sporit de complicatii obstetricale 

in timpul sarcinii sau in lauzie. 

Caz: Pacienta IG IP in varsta de 13 ani s-a prezentat in serviciul nostru pentru sarcina luna a IX-a si CUD 

regulate la 3- 4 minute. Sarcina minim investigate, dispensarizata prin medicul de familie, fara acuze pe 

perioada celor 9 luni de gestatie. La internare prezinta dilatatie 9 cm si naste sp/op sub pev oxiton dupa 

epiziotomie profilactica 15 min mai tarziu un fat viu, sex FEM G 2670g, IA 9. Delivrenta naturala a placentei 

G~450g de aspect normal macroscopic. Uterul cu tendinta la relaxare cu sangerare modera. Se 

administreaza Ergomet fI im. Postpartum evolutie favorabila, fara acuze. Se recolteaza  culturi lohii si 

urocultura – sterile.  

In ziua a 5-a postpartum prezinta lohii modificate, cu miros fetid, uter retractat eficient, mobilitate 

pastrata, fundurile de sac posterioare si laterale impastate. La masajul uterin transabdominal se elimina 

fragmente tisulare si cheaguri in cantitate mica cu miros fetid. Pacienta prezinta stare generala buna, 

afebrile, echilibrata hemodinamic. Biologic: leucocitoza si semne de inflamatie, culturi lohii sterile. 

Se instituie tratament antibiotic de reechilibrare hidroelectrolitica. Pacienta prezinta evolutie favorabila. 

In ziua a 6 de tratament prezinta normalizarea valorilor biologice. 

Pacienta se externeaza in ziua a 12-a de lauzie cu stare generala buna, afebrile, uter involuat, lohii 

fiziologice. 

Particularitatea cazului este reprezentata de varsta mica a paciente si de retentia de fragmente placentare 

fara hemoragie si fara alte acuze clinice, cu minime manifestari biologice, evidentiata in ziua a5a 

postpartum.  
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Evaluarea tranșei uterine post operație cezariană 

 

Sidonia Maria Saceanu1 

Cristian Văduva2 

Florentina Tănase3 

Ana Maria Dondera4 

Prof Dr. Anca Pătrașcu5 

UMF CRAIOVA 

REZUMAT 

INTRODUCERE 

Operația cezariană este cea mai frecventă intervenție chirurgicală practicată la nivel internațional. Cu 

toate că aceast tip de naștere este preferat tot mai des de catre medici si paciente, costul unei astfel de 

intervenții și numeroasele complicații ulterioare ar trebui să restricționeze numărul acestor operații. 

Incidența nașterilor pe cale vaginală după o naștere anterioară prin operație cezariană este foarte mică și 

a scăzut în timp cu toate că succesul și evoluția postpartum a cunoscut o îmbunătățire considerabilă în 

ultimii ani. Această evoluție favorabilă s-a datorat unei mai bune selecții materne și unei evaluări 

antepartum riguroase și atente a tranșei uterine.  

Având în vedere numărul tot mai mare al operațiilor cezariene din ultima perioadă de timp, evaluarea 

periodică a cicatricii uterine post operație cezariană este un element de o importanță majoră în special în 

rândul femeilor ce nu au planingul familial încheiat și care ar putea să beneficieze de o naștere ulterioara 

pe cale vaginala.  

MATERIAL SI METODA 

In cadrul acestui  articol vom incerca sa facem o revizuire a metodelor de i evaluare a transei uterine, 

metode care vor ajuta prin depistarea precoce a defectului de transa uterina si a  rupturii uterine pe 

sarcina sau în travaliu. 

In perioada 2014-2015 am evaluat 200 de paciente care au beneficiat in antecedente de operatie 

cezariana sau interventii chirurgicale la nivel uterin. 

Am evaluat cicatricea uterină cu ajutorul următoarelor explorări paraclince  -examinarea echografică, 

histeroscopia, histerosonografia, histerosalpingografia, laparoscopia diagnostică. 

Pe baza rezultatelor obținute am propus un protocol de dispensarizare a pacientei care a beneficiat de 

operatie cezariană în trecut.  

CONCLUZII 

Pacientele care au nascut inițial prin operatie cezariana ar trebui evaluate înaintea planificarii unei alte 

sarcini și pe toată perioada gestației pentru a reduce foarte mult riscul unei rupturi uterine în cazul unei 

nasteri pe cale vaginale. 
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Tendinte imagistice de diagnostic in infertilitate 

Dr. Catalina Margineanu1  

Dr. Cristina Teodorescu2  

SL Dr.B. Ancar3 

 

Evaluarea permeabilitatii tubare reprezinta o parte extrem de importanta in cadrul diagnosticului de 

infertilitate, patologia tubara fiind una dintre cele mai frecvente cauze. Sonohisterografia ofera o 

vizualizare superioara a cavitatii uterine comparativ cu ultrasonografia transvaginala.  Sonohisterografia 

este o procedura imagistica simpla, care confera imagini in timp real fara expunerea pacientei la radiatii 

ionizante.  Este folosita in mod frecvent in cazul pacientelor ce prezinta un grad ridicat de suspiciune 

clinica de anormalitati ale cavitatii uterine sau a trompelor uterine.  

Desi histerosalpingografia reprezinta o metoda standard de diagnosticare a patologiei tubare si a cavitatii 

uterine, sonohisterografia este o metoda imagistica mult mai sensibila, specifica si precisa in evaluarea 

acestor patologii.  

Cuvinte cheie: sonohisterografie, imagistica in infertilitate, patologia cavitatii uterine si a trompelor 

uterine 

Tubal pathology is an important cause of subfertility. Evaluation of fallopian tubes therefore forms an 

essential part of evaluation of a subfertile female. Several investigations have been used since decades to 

evaluate the tubal patency.Sonohysterography  provides enhanced endometrial visualization during 

standard transvaginal ultrasonography. It is a relatively safe procedure for the evaluation of endometrial 

pathology and not only. This investigation offers real time imaging of the endometrium without exposure 

to ionizing radiation. It is often used in patients with a strong clinical suspicion of an abnormality of the 

uterine cavity or fallopian tubes. 

Although hysterosalpingography is the standard screening test for the diagnosis of tubal infertility and can 

provide useful information about the uterine cavity, sonohysterography is more sensitive, specific, and 

accurate in the evaluation of the uterine cavity. 

Keywords:  Sonohysterography, Imaging in infertility, Intrauterine defects, tubal pathology 
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Obezitatea și infertilitatea 

 

Profesor Mircea Onofriescu1 

UNIV. De Medicina Gr.T. Popa Iasi 

 Doctorand Andrei Dumitrescu2 

 Spital Clinic Cuza Voda Iasi 

 

Obezitatea reprezintă una dintre cele mai comune boli cronice. Supraponderabilitatea este definită ca un  

BMI între 25 - 29.9 kg/m2, obezitatea ca un BMI peste 30 kg/m2, și obezitatea morbidă ca un BMI peste 

40 kg/m2. Numeroase paciente obeze sunt infertile mai ales prin disfuncții ovulatorii. Există studii care au 

arătat că probabilitatea concepției naturale scade cu 4% per kg/m2 în cazul femeilor cu BMI >29 kg/m2 

(OR 0.96, 95% CI 0.91–0.99). Obezitatea influențează răspunsul la tratamentul de stimulare ovariană: 

necesită doze mai mari de gonadotropine, crește incidența ciclurilor fară răspuns la tratamentul de 

stimulare administrat și scade calitatea ovocitelor recoltate. Obezitatea se asociază cu o rată mai scăzută 

de nașteri după ART și o rată mai crescută de avort spontan comparativ cu pacientele normoponderale. 

Obezitatea crește riscul de preeclampsie, diabet gestațional și operație cezariană la pacientele obeze care 

au recurs la FIV. Obezitatea se asociază cu un risc crescut de malformații congenitatale dar cel mai 

important este efectul pe termen lung asupra nou născutului provenit de la gravidă obeză. Impactul 

obezității asupra funcțieie reproductive este explicat in primul rând prin mecanisme endocrine și 

metabolice. Obezitatea abdominală se asociază cu nivele crescute de insulină serică cu multiple efecte 

metabolice. Leptina secretată de adipocite are un rol important. Obezitatea poate afecta și fertilitatea 

masculină prin numeroase mecanisme multe dintre ele care nu au fost elucidate. Prezentăm modalitățile 

de tratament care sunt multiple de la modificările stilului de viață și regimul dietetic, tratamentul medical 

(medicamente care scad apetitul, agenți insulinosensibilizanți etc.) până la chirurgia bariatrică. Este foarte 

importantă consilierea preconcepțională a pacientelor obeze pentru obținerea sarcinilor mult dorite. 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

 

Ecografia ginecologica transvaginala 3d uterina versus histeroscopia exploratorie, 

in infertilitate 

 

Doctor Magdalena Petrache1 

Sanador Bucuresti 

Profesor Doctor Nicolae Suciu2 

INSMC Bucuresti 

 

Infertilitatea de cuplu reprezinta unul din motivele des intalnite pentru care pacientele se prezinta la 

consultatiile ginecologice, in ultimii ani. Ca si patologie, 1/3 din cazuri se datoreaza infertilitatii masculine, 

si in aceeasi masura, patologiei feminine, restul fiind combinatii a celor doua, sau de origine neidentificata; 

in afara de obstructia tubara, un loc important il ocupa modificarile  ovariene anovulatorii, dar si patologia  

cavitatii uterine, respectiv prezenta  polipilor endometriali si fibroamelor intrauterine, precum si 

malformatiile uterine. Pentru toate aceste situatii,diagnosticul ginecologic a avut mult de castigat prin 

ecografia transvaginala; aceasta fiind indispensabila pentru diagnostic, in special pentru patologia 

ovariana. Totusi, diagnosticul malformatiilor uterine, al septurilor, polipilor si fibroamelor intracavitare, 

precum si vizualizarea steriletelor, in special a celor cu eliberare lenta de progesteron este mult 

imbunatatita de aplicatia 3D transvaginala. Imaginile obtinute pot fi usor de  verificat ulterior prin 

histeroscopie. Astfel, histeroscopia exploratorie (de diagnostic), poate fi inlocuita in aceste cazuri, de 

ecografia 3D, iar cazurile respective se pot programa direct pentru histeroscopie operatorie. Probarea 

permeabilitatii tubare ecografic este folosita, de asemenea, cu succes. Prin aplicatia 3D se pot obtine 

dovezi mai consistente decat prin urmarirea 2D, stiut fiind faptul ca  proba se desfasoara rapid, uneori 

pierzandu-se posibilitatea salvarii imaginilor . Se prezinta cazuri din fiecare categorie de patologie, cu 

confirmarea si rezolvarea pe cale histeroscopica a cazului, precum si urmarirea ulterioara, probata tot prin 

ecografie transvaginala 3D. Utilizarea ecografiei 3D transvaginale in aprecierea foliculuior ovarieni si a 

recoltarii ovocitelor, nu aduce imbunatatiri remarcabile fata de ecografia 2D, conform studiilor citate. 
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Human menopausal gonadotropin in simple and mixt protocols for in vitro 

fertilization 

 

Dr. Dragos Albu1 

UMF Carol Davila, Medlife Bucuresti 

Dr. Alice Albu2 

UMF Carol Davila, Elias Bucuresti 

 

Objective: to evaluate the role of HMG (human menopausal gonadotrophin) administration in simple and 

mixt protocols in IVF (in vitro fertilization) outcome. 

Design: we performed a retrospective study which included female patients with infertility of all causes 

who underwent IVF between January 2013 – December 2015. Patients were divided in three groups 

according to gonadotrophins regimen administrated: group 1: only HMG, group 2 HMG in association with 

recombinant Follitropinum (rFSH) beta, group 3: HMG in association with recombinant Follitropinum 

(rFSH) alpha. 

 Materials and Methods: subjects were 912 patients. The reproductive outcome was evaluated by oocytes 

and embryos number, biochemical and clinical pregnancies rate 

Results 

The isolated HMG administration was independently associated with a higher oocytes number after 

adjustment for age and AMH (p 0.0001), but not with the embryos number and the biochemical and 

clinical pregnancies rate which were independently predicted by age and oocytes number. In group 1 the 

HMG dose was independently associated with a higher biochemical pregnancy rate after adjustment for 

age, AMH, oocytes and embryos number (p=0.042). In group 2 and 3 the number of oocytes (r=0.285, 

p=0.001in group 2) and embryos (r=0.257, p=0.002 in group 2) obtained were positively correlated with 

the HMG/rFSH (beta or alpha) ratio. The HMG/rFSH (beta or alpha) ratio independently predicted the 

oocytes number after adjustment for age and AMH, but did not predicted the embryos number, 

biochemical and clinical pregnancies rate after adjustment for confounders.  

Conclusions 

The isolated HMG administration or the predominance of HMG in a mixt protocol with rFSH alpha or beta 

for in vitro fertilization is associated with a higher number of oocytes which in turn is an independent 

determinant of the embryos number and of the biochemical and clinical pregnancy rate. 
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Impactul adipozitatii asupra nivelului seric al hormonului anti-mullerian la 

pacientele normo si supraponderale cu rezerva ovariana redusa 

 

Dr. Dragos Albu1 

Departamentul MMF Si Reproducere Umana, Medlife Bucuresti 

Dr. Alice Albu2 

Spitalul Elias, Clinica Endocrinologie Bucuresti 

 
 

Introducere: cateva studii anterioare au sugerat un impact negativ al obezitatii asupra nivelului seric al 

hormonului antimullerian (AMH) la pacientele cu rezerva ovariana scazuta, insa datele referitoare la 

relatia dintre adipozitate si AMH la aceeasi categorie de paciente fara un exces ponderal sever sunt 

reduse. Scopul studiului: studiul si-a propus sa evalueze relatia dintre AMH-ul seric si indicele de masa 

corporala (IMC) la pacientele cu rezerva ovariana redusa normo si supraponderale.  

Material si metode: in studiu au fost incluse 196 de femei cu infertilitate si rezerva ovariana redusa definita 

ca AMH≤1 ng/ml evaluate in Departmentul de Reproducere Umana Medlife in perioada ianuarie 2007 - 

ianuarie 2014. Criteriile de includere au fost  IMC≤30 kg/m2. Greutatea, inaltimea, varsta au fost 

inregistrate si AMH a fost masurat la toate pacientele. Rezultate: varsta medie a grupului de studiu a fost 

de 36.9±4 ani si IMC mediu 21.8±2.8 Kg/m2 (170 femei normoponderale si 26 supraponderale). AMH-ul 

seric a fost negativ corelat cu varsta (r=-0.154, p<0.05) si IMC (r=-0.147, p<0.05) in cadrul intregului grup, 

insa corelatia nu s-a mentinut cand au fost analizate doar femeile normoponderale. Intr-un model de 

regresie liniara multivariata atat varsta (p<0.0001), cat si IMC (p=0.017) au fost independent asociate cu 

valoarea AMH seric. Concluzii: studiul nostru sugereaza ca la femeile cu rezerva ovariana redusa chiar si o 

crestere usoara a adipozitatii poate influenta negativ valoarea AMH-ului seric, acest efect fiind 

independent de varsta. 
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Impactul endometriozei pelvine și a endometrioamelor asupra rezervei ovariene 

și a rezultatelor tehnicilor de reproducere umană asistată 

 

Vaduva Cristian1 

Saceanu Maria Sidonia2 

Florentina Tanas3 

Laurentiu Dira4 

Dragut Madalin5 

Prof. Dr. Anca Patrascu6  

Universitatea De Medicina Si Farmacie, SCJU, Craiova 

 

INTRODUCERE 

Rezerva ovariană este reprezentată de numărul și calitatea foliculilor antrali restanți. Hormonul 

antimulerian (AMH), estradiolul (E2) și hormonul foliculo-stimulant (FSH) sunt cei mai importanți factori 

hormonali care împreună cu numărul foliculior antrali (AFC) și volumul ovarian pot orienta clinicianul 

asupra estimării rezervei funcționale ovariene.  

Endometrioza si/sau endometriomul afecteaza aproximativ 0.8–2% dintre pacientele aflate la varsta 

reproductiva si in acelasi timp, aceasta afectiune este intalnita intr-o proportie de 5-50% in randul 

pacientelor diagnosticate cu infertilitate.   

MATERIAL SI METODA 

Echipa noastra a efectuat un studiu retrospectiv pe 30 paciente diagnosticate cu infertilitate si 

endometrioza ce au fost supuse unui procedeu de reproducere umana asistată în perioada 2013-2016. 

Am dozat la aceste paciente nivelul AMH –ului, am determinat AFC si am analizat raspunsul pacientelor la 

tratamentul de stimulare ovariana controlata, numarul și calitatea ovocitelor obținute, numărul și 

calitatea embrionilor precum și rata de implantare și obținere a unei sarcini.  

REZULTATE 

Am observat că pacientele care au beneficiat de o intervenție chirurgicală anterioară au avut o valoare a 

AMH ului mult mai mică si o rată de implantare mult mai scazută în comparație cu pacientele care nu au 

fost supuse unei intervenții chirurgicale.  

Am constatat că pacientele cu endometriom unilateral au avut un răspuns mult mai bun la tratamentul 

de stimulare ovariană în comparație cu pacientele cu endometrioame bilaterale  

CONCLUZII 
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Numeroase studii de specialitate au incercat sa demonstreze o relație de cauzalitate între endometrioză 

și infertilitate, dar până în acest moment nu a fost depistat un mecanism clar, cu toate ca aceasta asociere 

a fost foarte des intalnita. 

Este recomandabil să se facă o atentă selecționare a pacientelor care vor fi supuse unei intervenții 

chirurgicale ovariene. Este recunoscut faptul că endometrioza se caracterizează prin reducerea rezervei 

ovariene iar o intervenție chirurgicala efectuată la acest nivel poate diminua considerabil capacitatea 

fertilă a pacientei. 

CUVINTE CHEIE – endometrioza, endometriom, infertilitate 
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Screening-ul malformatiilor cardiac 

 

 Dr Catalin Gabriel Herghelegiu1 

 INSMC Sp. Polizu Bucuresti 

Dr Daniela Nuti Oprescu2 

 INSMC Sp. Polizu Bucuresti 

Prof Dr Nicolae Suciu3 

 

Defectele cardiace congenitale (DCC) sunt cele mai comune anomalii congenitale reprezentand o treime 

din totalul acestora. Incidenta DCC este intre 8-9/1000 feti vii in studiile populationale mari, dar daca sunt 

incluse si DCC minore cum sunt bicuspidia valvei aortice sau anevrism izolat al septului interatrial se 

observa o crestere a incidentei DCC pana la 10-50/1000.   

Desi DCC au incidenta cu mult mai mare decat a restul afectiunilor nu exista un program de screening la 

nivelul populatiei, asa cum intalnim in cazul sindromului Down ce are o incidenta de 4-5 ori mai mica fata 

de DCC. De asemena diagnosticul DCC este in continuare dificil in ciuda progresului tehnologic care ne-a 

adus metode rapide si sigure de diagnostic pentru alte patologii.  

Detectia dificila a DCC poate fi unul dintre motivele pentru care nu sunt incluse in niciun program de 

screeening. Pe masura ce creste sensibilitatea eco-cardiografiei creste si experienta pe care trebuie sa o 

aiba ecografistul si astel devine o metoda diagnostica ce se adreseaza unui grup restrans de practicieni, 

fapt ce o face improprie ca si metoda de screening.  

O solutie ar fi folosirea sectiunii „3 vase”, ce este relativ usor de obtinut si ofera informatii despre 

anatomia aortei si a arterei pulmonare, alaturi de sectiunea „4 camere”, ce ofera informatii despre 

structura interna a atriilor si ventriculilor, pentru realizarea unei metode diagnostice simple ce ofera atat 

o sensibilitate crescuta dar in acelasi timp poate fi si usor implementata, putand juca rolul unui test de 

screening pentru DCC. 

DCC sunt printre malformatiile cu prognosticul cel mai sever, in special atunci cand nu exista un diagnostic 

antenatal iar terapia este inceputa tardiv, fiind o reala problema de sanatate. 
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Screeningul retinopatiei de prematuritate: 14 ani de experienţă în derularea 

programului 

 

Dr. Ileana Vătavu1 

Dr. Roxana Viuleţ2 

Dr. Irina Stamatia3 

                           Institutul pentru Sănătatea Mamei şi Copilului Bucuresti 

 

Introducere: prezentarea principalelor realizări în derularea programului naţional de screening a 

retinopatiei de prematuritate de la iniţierea acestuia din 2002 până în 2016. 

Material şi metodă: se va analiza modul de desfăşurare a programului în toate oraşele 

din ţară ,în cele în care există maternităţi de grad III prin medicii oftalmologi care    efectuează screeningul 

activ,iar pentru cele care au maternităţi de grad II prin examinarea acestor prematuri de catre medicii 

oftalmologi din centrele la care maternităţile de grad II sunt arondate. Criteriile de includere a 

prematurilor în acest screening,factorii de risc incriminaţi în apariţia bolii ,aspectele legate de examinarea 

oftalmologică şi tratament , de urmărire a copiilor pâna la vindecarea afecţiunii vor fi evidenţiate.  

Rezultate : s-a constatat o creştere permanentă a centrelor implicate în  

program , a oftalmologilor care efectuează acest screening   precum şi tratamentul bolii. Criteriile de 

screening pentru ţara noastră sunt: toţi prematurii cu greutate la naştere ≤ 2000 g  şi/sau vârsta 

gestaţională ≤ 34 săptămâni de gestaţie. 

În 2007 au fost testaţi în întreaga ţara un număr de 2554 prematuri şi trataţi 194 prin laser terapie, în 2015 

au  fost testaţi 3433 prematuri şi trataţi 183 prin laserterapie ,dar şi un număr  neprecizat prin injecţie 

intravitreană cu bevacizumab pentru retinopatia  severă din zona I .   

În 2015 un număr de 10 judeţe, în care există maternităţi de grad III, raportează efectuarea activă a 

screeningului retinopatiei de prematuritate.  

Concluzii: extinderea programului de screening şi tratament ale retinopatiei de prematuritate în întreaga 

ţară a dus la scăderea incidenţei cecităţii la copil, cauzată de forma severă a bolii. 
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Endometrioza ovariana – prezentare de caz 

Asist Univ Irina Adriana Horhoianu1 

Medic Rezident Vlad Dragoi2 

Prof Univ Monica Cirstoiu3 

SUUB UMFCD Bucuresti 

Introducere 

Endometrioza este o patologie cu care in prezent se confrunta din ce in ce mai multe femei. Pe langa 

durerile acute sau cronice debilitante si afectarea calitatii vietii pe care aceasta le determina, persoanele 

de sex feminin se confrunta si cu o alta problema: infertilitatea. 

Scopul acestei lucrari este de a prezenta un caz investigat la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti in 

cursul anilor 2015-2016. Pacienta, in varsta de 33 de ani, fara antecedente personale patologice 

semnificative, este cunoscuta de 4 ani cu o formatiune chistica la nivelul ovarului stang, suspicionata initial 

a fi un chist hemoragic, care a beneficiat de terapie contraceptiva continua, ulterior si de tratament 

progesterionic fara a se nota o remisiune dimensionala si cu cresterea in volum in ultimii 2 ani (in prezent 

9 cm). Aceasta se prezinta in clinica noastra pentru infertilitate datorita anovulatiei cronice generate de 

patologia endometriozica. Din investigatiile legate de infertilitate retine histerosalpingografie in limite 

normale si o valoare a hormonului antimullerian de 0.9 cu recomandare de consult in terapia infertilitatii. 

S-a administrat un tratament bazat pe analogi de GnRH timp de 3 luni de zile si apoi cu modulatori de 

receptori de progesteron, insa fara o ameliorare clinica. Urmatorul pas a fost recomandarea tratamentului 

chirurgical pentru indepartarea formatiunii tumorale si reluarea incercarilor de a obtine o sarcina in 

speranta cresterii valorilor hormonului antimullerian sau a reusitei unei stimulari ovariene adecvate 

pentru tehnici de reproducere asistata. 

Concluzie 

In cazul formatiunilor chistice endometriozice de dimensiuni mari si persistente pe o durata lunga de timp, 

fara o ameliorare vizibila dupa administrarea mai multor terapii medicamentoase, tratamentul chirurgical 

ramane optiunea viabila si necesara in cazul atat al pacientei noastre, cat si al altor femei care se confrunta 

cu aceeasi simptomatologie. 

Cuvinte cheie: endometrioza, infertilitate, ovar 
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Fibroza chistica si exacerbarile pulmonare 
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Dr. Mihai Craiu2 

INSMC Alessandrescu Rusescu Bucuresti 

Dr Ana Maria Vasil3 

INSMC Alessandrescu Rusescu Bucuresti 

 

Fibroza chisitică, boală genetică cu evoluţie potenţial letală este caracterizată din punct de vedere 

respirator de existenţa infecţiei pulmonare cronice, a inflamaţiei pulmonare, cu evoluţie progresivă, cu 

reducerea funcţiei pulmonare. Creșterea frecvenței exacerbărilor pulmonare raportate la vârsta 

pacientului, pot fi un factor predictiv al evoluției nefavorabile. Numărului de exacerbări pulmonare şi 

severitatea acestora determină declinul funcţiei pulmonare. Exacerbările pulmonare pot fi datorate unor 

noi infecții (bacteriene, fungice sau virale), poluanților, alergenilor si iritanților tractului respirator. 

Exacerbările infecțioase recunosc, în marea majoritate, drept agent cauzator Pseudomonas aeruginosa, 

Staphilococus aureus (MSSA si MRSA), Haemophilus influenzae, Burkholderia species, in special B cepaecia 

complex, Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter xylosoxidans și mycobacterii non-tuberculoase. 

Exacerbările pulmonare în care apar complicații mecanice (pneumotorax) sunt factor predictiv 

nefavorabil. Evaluarea severităţii și statusul pulmonar preexistent (din punct de vedere morfologic) va 

dicta alegerea terapiei adecvate: tipul de antibiotic, modul de administrare, tratamentul asociat, 

spitalizarea sau tratamentul la domiciliu. 

Preventia exacerbarilor pulmonare si diagnosticul precoce al acestora duce la incetinirea progresiei bolii 

pulmonare si implicit al declinului functiei pulmonare si duce la cresterea calitatii vietii pacientului 

pediatric, pregatindu-l astfel pentru varsta de adult. 

CUVINTE CHEIE: fibroză chistică, exacerbări pulmonare, tratament, preventie 
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Rata de sarcini obtinute prin FIV la pacientele cu endometrioza 
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Dr. Andreea Veliscu2 

SCOG Prof Dr. Panait Sirbu Bucuresti 

Dr. Bogdan Luchian3 

Dr. Bogdan Marinescu4 

SCOG Prof.Dr. Panait Sirbu Bucuresti 

 

Endometrioza este o afectiune care se asociaza cu infertilitatea. Conform studiilor un procent de 30-50% 

dintre pacientele cu endometrioza se confrunta cu sterilitatea. Nu se cunoaste exact modalitatea prin care 

duce la infertilitate. Exista mai multe supozitii privind mecanismele implicate: modificarea calitatii 

ovocitelor si a embrionilor, subtierea endometrului, crearea unui mediu ostil implantarii secundar 

inflamatiei si raspunsului imun si aparitia implantelor endometriozice ce afecteaza trompele uterine. 

Au fost studiate pacientele cu endometrioza care au apelat la procedura de obtinere a unei sarcini prin 

FIV . Rezultatele au aratat ca rata de sarcini a fost mai mare pe ciclurile de subtitutie cu embrioni 

decongelati, fata de embriotransferul in ciclul stimulat.  

De asemenea procentul sarcinilor obtinute a fost diferit in functie de stadiul endometriozei, cu cat 

severitatea endometriozei este mai mare, cu atat se reduce sansa de obtinere a unei sarcini.  

Cuvinte cheie: endometrioza, FIV, sarcina 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

Obstetrica pediatrică – o realitate “modernă” a societăţii româneşti 

 

Autori: M. Dimitriu1  

Cringu A. Ionesc2  

R. Viezuină3  

M. Banacu4  

I. Popescu5  

A. Al-Azawi6 

UMF Carol Davila, Clinica Obstetrică Ginecologie - Spitalul Clinic de Urgenta „Sf Pantelimon” 

Introducere 

Sarcina la adolescente se confruntă cu complicaţii obstetricale adiţionale întrucât dezvoltarea fizică poate 

fi un impediment în menţinerea unei sarcini până la termen şi al naşterii propriu-zise. Aferente riscurilor 

biologice ale vârstei sunt şi factorii socio-economici care influenţează atât dezvoltarea sarcinii cât şi starea 

de sănătate a nou-născutului. Vârsta mamei este importantă în evaluarea riscului de naştere prematură, 

preeclamsie, anemie gestaţională, hipotrofie a nou-născutului, etc.  

În ţările în curs de dezvoltare sarcinile la vârste din ce în ce mai mici sunt în creştere, cel mai frecvent 

neasociate cu îngrijiri prenatale sau dispensarizare medicală, iar consecinţele la nivel naţional sunt 

reflectate în costurile crescute ale sistemul sanitar, al serviciilor sociale, sistemului educaţional - scăderea 

şanselor la educaţie atât pentru viitoarele mame prin abandon şcolar cât şi pentru copii născuţi în mediul 

respectiv. 

Material și metodă 

Studiul retrospectiv din cadrul clinicii de Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Clinic de Urgenţă “Sf. 

Pantelimon” se focusează pe pacientele gravide care au născut la vârste cuprinse între 13-18 ani în 

perioada 1.01.2015 – 1.10.2016. Printre elementele urmărite se numără greutatea la naştere a nou-

născutului, vârsta gestaţională şi modalitatea naşterii. 

Rezultate și Concluzii 

Într-un cadru internaţional de scădere a natalităţii, a creşterii vârstei la care femeile nasc primul copil, 

datorită unei educatii sexuale scăzute, nerespectarea valorilor tradiţionale şi fără teamă de stigmatizare 

socială, ne confruntăm cu un nou grup social: “copiii care fac copii”. 

Printre rezultatele studiului se evidenţiază incidenţa crescută a gravidelor adolescente care aparţin 

mediului rural, din familii numeroase cu statut socio-economic scăzut, fără acces la educaţie sau la 

informaţii legate de metodele convenţionale de prevenire a sarcinilor nedorite. 

 

Cuvinte cheie: adolescenţă, vârsta gestaţională, nastere. 
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Rolul inflamatiei bronsice in exacerbarea astmului la copil  

                 Mircea Nanulescu1  

Sorana Staticesc2 

 Paraschiva Chereches Panta3 

 (Cluj-Napoca) 

 

Deși astmul bronșic este definit boala inflamatorie cronică a căilor respiratorii, ghidurile pentru diagnostic 

și tratament se bazează exclusiv pe simptomatologie clinică și parametrii spitometrici.Evidențierea 

inflamației bronșice contribuie la susținerea diagnosticului, evaluarea nivelului de control al bolii și oferă 

informații terapeutice pentru predicția și evaluarea responsivității la un anumit tretament controller. 

Obținerea controlului reprezintă scopul principal al tratamentului. Lipsa controlului semnifica: persistența 

inflamației și riscul pentru dezvoltarea/agravarea remodelării bronșice 

Autorii studiază valoarea unor tehnici neinvazive pentru evidențierea inflamației bronșice - oxidul nitric în 

aerul expirat (NOe) și celularitatea sputei la 110 copii cu astm bronșic. NOe a fost semnificativ crescut în 

formele de astm bronșic necontrolat, la cei cu valori scăzute ale MEF50 și la cei cu exacerbare în ultima 

lună.  Studiul celularității sputei a evidențiat 4 fenotipuri: eozinofilic (21,8%), neutrofilic (29%), mixt ( 

21,8%) și paucigranulocitar (27,4%).Eozinofilele din spută au înregistrat valori semnificativ mai mari la cei 

cu VEMS < 80% (p=0,003). Valori mai mari ale neutrofilelor în spută au fost înregistrate la cei cu astm 

bronșic necontrolat. 

Literatura menționează valoarea acestor markeri neninvazivi ai inflamației bronșice pentru monitorizarea 

terapiei și pentru evidențierea inflamației bronșice subclinice la cei cu remisie de lungă durată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

 

Indicele de masă corporală – metodă de screening a dereglărilor de nutriție la 

copii 

 

Prof.Univ. Ninel Revenco1 

Dr Elena Dolapciu2 

Asist.Univ. Rodica Eremciuc3 

USMF „N. Testemitanu” Chisinau 

 

Introducere 

Supraponderabilitatea și obezitatea la copii și adolescenți sunt atât factori de risc cât și punctul de pornire  

a multor afecțiuni pediatrice. Totodată, se află în corelație directă cu obezitatea la adulți și, respectiv, 

determină creșterea ratelor de morbiditate și mortalitate asociată. Datele statistice din ultimii 25 de ani 

pun în evidență practic dublarea indicatorilor de prevalență a supraponderabilității și obezității la copii. În 

acest context, recomendările USPSTF (US Preventive Services Task Force) din 1997 prevăd măsurări 

periodice ale taliei și masei corporale la toți pacienții (nivel B de recomandare). 

Materiale și metode: 

Studiul a inclus 1003  copii, dintre care 489 băieți (49,9%)  și 514 fetițe (51,1 %) cu vârstă cuprinsă între 10 

și 16 ani  (vîrsta medie 12,9 ani ± 1,7 ani).  Dintre metodele aplicate se enumeră determinarea indicilor 

antropometrici (talia, masa corporală, IMC și interpretarea lor prin metodele percentilice; circumferința 

gîtului, brațului, taliei și coapselor), totodată s-a efectuat aprecierea procentului țesutului adipos prin 

impedanța bioelectrică. Analiza datelor a determinat la 5,1% copii - malnutriție, iar la 128 de copii (12,8%) 

- exces al masei corporale (71 băieți și 57 fete), din ei 17 copii  - cu obezitate (1,7%).  Din cei supraponderali  

100 copii (74,1%) au manifestat  creșterea  procentului de țesut adipos total (56 băieți și 44 fete). De 

asemenea, la acești copii au fost apreciate valori mai mari ale circumferinței abdominale (cu 14,4cm în 

comparație cu media pe grup), circumferinței coapselor (cu 12,8 cm), circumferinței gîtului (cu 2,2 cm) și 

circumferinței brațului (cu 4,5 cm). 

Concluzii:  

Aprecierea indicelui de masa corporală la adolescenți poate reprezenta un indicator timpuriu al 

ulterioarelor complicații asociate obezității de la vârsta de adult. La copilul mic, estimarea IMC trebuie să 

fie efectuată precum un indice de monitorizare a creșterii și cu valoare predictivă pentru diagnosticul de 

obezitate la adult. 

Cuvinte-cheie: indice de masă corporală, screening, dereglări de nutriție. 
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Importanta screening-ului deficientei de G6PD eritrocitara in conditiile aparitiei 

mixajului populational pe teritoriul Romaniei 

Dr Roxana Florescu1 

Cmi Florescu Roxana2 

Prof. Dr. Dumitru Matei3 

INSMC Bucuresti 

Dr Adela Radulescu4 

INSMC Bucuresti 

Dr. Anca Ghita5  

INSMC Bucuresti 

Rezumat: Deficienta de glucoso-6-phosphate-dehidrogenaza este probabil cea mai frecventa afectiune 

genetica si reprezinta o problema de sanatate publica de proportii uriase, care afecteaza in lume peste 

400 milioane de oameni, avand in jur de 200 de variante. Datorita migratiei aceasta nu mai este privita ca 

o conditie limitata la o arie marcata pe harta, ci poate sa apara in orice loc de pe glob, inclusiv in Romania. 

Lucrarea are ca punct de plecare cazul unui nou nascut internat pentru icter prelungit, situatie 

determinata de combinatia factorilor de risc (prematuritate, alimentatia la san si deficienta G6PD) si 

declansata de actiunea triggerilor medicamentosi. 

Berberina este un factor declansator al hemolizei in conditiile deficientei de G6PD mai putin cunoscut. 

Acest alcaloid se gaseste in tulpina de tinospora cordifolia utilizata in medicina traditionala chineza si 

ayurvedica. Exista si in preparate comercializate in tara noastra, ce pot fi administrate   la nou nascut. 

In contextul actual - al mixajului populational, al tendintei catre globalizare si orientare catre farmacia 

verde - ne putem astepta la o crestere a incidentei hemolizei ce insoteste deficienta de G6PD. Se ridica 

intrebarea daca este necesar screeningul avand in vedere ca aceasta deficienta este recunoscuta drept 

cauza majora de hiperbilirubinemie si icter neonatal. 

Recomandarea OMS: Screening-ul neonatal se efectueaza daca incidenta bolii in populatia de sex masculin 

este de 3-5%. In tarile cu incidenta scazuta a deficientei se recomanda sa se efectueze screening-ul doar 

in grupurile cu risc crescut. 

Concluzii: Identificarea populatiilor cu risc crescut - printr-un istoric familial bine condus - si efectuarea 

screeningului reduce posibilitatea afectarii neurologice ireversibile. 

Educarea parintilor si a personalului medical implicat in ingrijirea acestor copii joaca un rol deosebit de 

important deoarece evitarea expunerii la triggeri chimici, medicamentosi si alimentari este o masura 

eficienta in prevenirea crizelor de hemoliza. 

 

Cuvinte cheie: screening-ul deficientei de G6PD, berberina, tinospora cordifolia 
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Diagnosticul bolilor rare incepe cu un examen clinic complet 

 

Roxana Hristianovici medic rezident anul V pediatrie¹ 

INSMC “Alessandrescu-Rusescu” Bucuresti   

Magdalena Sandu medic specialist neurologie pediatrica² 

 Spitalul Clinic “Victor Gomoiu”-departamentul de neurologie pediatrica Bucuresti 

 

Amiotrofiile spinale  reprezinta un grup de afecțiuni degenerative cu transmitere genetica autozomal 

recesiva care afectează neuronii din măduva spinării, adesea și pe cei din trunchiul cerebral, ducând la 

moartea acestora cu pierdere de masa musculara și scădere de forță. 

Este a doua cea mai frecventa boala neuromusculara ereditara după distrofia musculara progresiva de tip 

Duchenne.  

O sa prezentam cazurile a doua surori născute la diferență de 5 ani, diagnosticate în acelasi timp cu 

Amiotrifie spinala tip III. Punem accent pe importanta unui examen clinic complet pentru a putea conduce 

corect diagnosticul. Propunem  un algoritm de diagnostic, ușor de urmat în fata unui pacient cu tulburări 

de mers. 

Vrem sa atragem atenția asupra acestei boli și asupra importantei diagnosticării precoce astfel încât 

familia sa beneficieze de sfat genetic adecvat. Deși cazurile nu aparțin INSMC “Alessandrescu-Rusescu”, 

institutul deține o echipa multidisciplinara capabila sa transeze rapid un diagnosctic și ulterior sa răspundă 

la nevoile speciale ale unui astfel de pacient. 
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Sarcina si nasterea la adolescente - studiu retrospectiv 

Medic Rezident Vlad Dragoi1 

Asist. Univ. Irina-Adriana Horhoianu2 

Prof. Univ. Monica Cirstoiu3 

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti 

 

Introducere 

Tara noastra se confrunta din in ce mai des cu o problema cauzata de insuficienta educatie sexuala care 

ar trebui sa se faca la adolescentele din Romania: sarcina (de cele mai multe ori neinvestigata) si nasterea 

la pacientele cu varsta de sub 18 ani.  

Materiale si metode 

Obiectivul studiului nostru retrospectiv este de a face o analiza a nasterilor pacientelor cu o varsta de sub 

18 ani din ultimii 5 ani de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. Vor fi prezentate metoda de 

nastere(nastere pe cale vaginala sau prin operatie cezariana) si evolutia travaliului, patologia legata de 

evolutia sarcini si de travaliu, daca a fost vorba de o sarcina dusa pana la termen sau prematura, precum 

si eventualele cauze care au dus la aceasta, motivele pentru care acestea s-au prezentat la camera de 

garda (contractii uterine dureroase, membrane rupte etc), gradul de investigare al sarcinii.  

Concluzii 

Romania se confrunta in ultima perioada cu o problema complexa, periculoasa pe termen lung,  care daca 

nu va fi remediata, va lasa urme la nivelul structurii populationale. Este nevoie de un personal calificat 

care sa se deplaseze in scolile si liceele atat din mediul urban, cat si in cele din mediul rural, pentru a 

incerca sa asigure o educatie sexuala adecvata pentru a se evita sarcinile cu risc crescut, neinvestigate de 

un medic ginecolog care se pot solda cu consecinte atat pentru tanara mama, cat si pentru copiii ei. 

Cuvinte cheie: adolescente, investigare, nastere 
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Efectele muzicoterapiei în reducerea anxietăţii la femeile gravide 

 Psih. Drd. Adriana Costişanu Savu1 

 Psih. Drd. Gina Costişanu Bianu2 

UMF Carol Davila Bucuresti 

 

Studiul nostru porneşte de la ideea că utilizarea muzicoterapiei poate contribui la reducerea anxietăţii la 

femeile gravide, îmbunătăţind astfel calitatea vieţii.  

Scopul studiului a fost conceperea unui program pe o perioadă de 16 săptămâni, la acest studiu 

participând 36 de femei aflate în primele semestre de sarcină care prezentau stări de anxietate, uneori 

chiar cu atacuri de panică. 

Metoda folosită a constat în crearea a două grupuri – femeile gravide din primul grup (grupul de test) au 

beneficiat pe toată perioada studiului de şedinţe de muzicoterapie, de două ori pe săptămână în paralel 

cu terapia medicamentoasă, iar participantele din celălalt grup (grupul de control) au beneficiat doar de 

metode clasice de tratament.  

În prima faza, s-au întocmit liste cu preferinţele participantelor, iar şedinţele se desfăşurau individual sau 

în grup, după un protocol stabilit anterior studiului.  

Evaluările cu teste psihologice au avut loc înainte de începerea programului, în timpul şi după terminarea 

acestuia.   

Concluziile finale au certificat faptul că muzicoterapia are rezultate încurajatoare şi chiar dacă nu sunt 

spectaculoase, este o metodă care poate fi implementată şi utilizată fără eforturi considerabile sau 

investiţii majore, acest fel de terapie putând fi folosită şi în paralel cu tratamentul medicamentos.  

Cuvinte cheie: muzicoterapie, sarcină, anxietate, atac de panică 
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Sarcina in adolescenta, problema sociomedicala de actualitate 

Dr. Amira Moldoveanu1 

Dr. Alexandra Pavelescu2 

Dr. Dana Oprescu3 

INSMC Bucuresti 

 

Sarcina in adolescenţă este una dintre cele mai actuale probleme de sănătate publică în zilele noastre fiind 

un fenomen răspândit atât la nivel global, cât şi la nivel naţional. În 2014 World Health Statistic arată că 

rata naşterilor la nivel mondial la fetele între 15-19 ani este de 49 la 1.000 de naşteri.Sarcina la vârsta 

adolescenţei reprezintă o situaţie specială mai ales în rândul adolescentelor care nu beneficiază de 

susţinere familială, fiind expuse riscului de a nu primi îngrijiri prenatale corespunzătoare, cu complicaţii 

pe durata sarcinii şi în timpul naşterii atât pentru mamă, cât mai ales pentru nou-născut. 
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Impactul infecției în sarcină 

Alexandru Anca1 

Clinica de Obstetrică-Ginecologie, Spitalul Universitar de Urgenţă București, Romania 

2UMF „Carol Davila”, Bucureşti, Romania 

 Andreea Mihart2 

Clinica de Obstetrică-Ginecologie, Spitalul Universitar de Urgenţă București, Romania  

Silvia Nedelcu3 

Clinica de Obstetrică-Ginecologie, Spitalul Universitar de Urgenţă București, Romania  

Mircea Ichim4 

Clinica de Obstetrică-Ginecologie, Spitalul Universitar de Urgenţă București, Romania  

Corina Grigoriu5 

Clinica de Obstetrică-Ginecologie, Spitalul Universitar de Urgenţă București, Romania 

2UMF „Carol Davila”, Bucureşti, Romania 

 

Infecția survenită în cursul sarcinii pune probleme deosebit de importante atât pentru mamă , cât și 

pentru făt. Afectarea maternă poate îmbrăca aspecte clinice foarte diverse, mergând chiar până la deces 

în funcție de cantitatea microbiană, clinca poate fi chiar inșelătoare. 

De aceea, aprecierea severității bolii, ca și alegrea conduitei optime, presupune evaluare clinică și 

paraclinică permanentă, individualizată pentru fiecare pacient . 

În centrul  acestei supravegheri active, strict individualizată se află estimarea continuă a gravității bolii cât 

și stabilirea momentului nașterii și a căi de naștere.  
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Histeroscopia - cu sau fara anestezie locala, posibilitati diagnostice si terapeutice 

Acad. Prof. Dr. Bogdan Marinescu1 

UMF Carol Davila Bucuresti 

 

Hysteroscopy is used in Romania by a large number of gynecologists. It is a very helpful tool for diagnosis 

and treatment. The main role is in infertility.  

The question is: Why don’t we do more “office” hysteroscopy?. That is: lower costs, no anesthesia and no 

dilation of the cervix. 

Video presentation. 
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Se poate preveni infectia/inflamatia corio-amniotica la gravidele adolescente cu 

membrane rupte prematur? 

 

 

Cringu Ionescu1 

I Popescu2 

M Dimitriu3 

R Viezuină4 

M Banacu5 

UMF Carol Davila, Clinica Obstetrica Ginecologie Spitalul Clinic de Urgenta Sf Pantelimon 

 

Introducere: Ruptura prematură pretravaliu a membranelor (RPPM) complică 2% din sarcini și reprezintă 

40% din cauzele de naștere prematură. Gravidele cu corioamniotită nasc mai devereme decît cele fără 

infecție, iar nou-născuții cu sepsis au o rată a mortalității de 4 ori mai mare decît cei fără sepsis. 

Amniocenteza realizată chiar în condițiile RPPM are potențialul de a depista infecția subclinică înaintea 

instalării semnelor de corioamniotită. 

Material și metodă: Meta-analiza literaturii de specialitate din ultimii 8 ani evidențiază că terapia 

profilactică cu antibiotice este indicată în cazul RPPM, rolul asocierii între Clindamicină, Cefalosporină și 

Metronidazol fiind în ultimii ani cu rezultatele cele mai favorabile. Cei care sunt adepții efectuării 

amniocentezei în cazul RPPM subliniază că tratamentul cu antibiotice trebuie adresat gravidelor numai în 

anumite circumstanțe clinice tocmai pentru a anula potențialele efecte negative ale terapiei antibiotice 

prelungite care este reprezentat de suprainfecția cu germeni foarte virulenți. 

Care este regimul antibiotic optim??  Metaanaliza literaturii de specialitate identifică corelația între 

amniocenteză ca metodă de diagnostic a infecției subclinice și un nou regim antibiotic care constă în 

asocierea între Clindamicină, Cefalosporină  și Metronidazol, care reduce semnificativ incidența 

infecției/inflamației corioamniotice la pacientele cu RPPM. În perioada 1993-2003 Ampicilina și/sau 

Cefalosporină sau asocierea între ele, a fost folosită pe scară largă în diferitele țări europene (regim 1).   

Rezultate și Concluzii: În prezent acest nou regim antibiotic (regim 2-Clindamicină, Cefalosporină, 

Metronidazol) este propus, iar rezultatele obținute cu acesta sunt semnificative în ceea ce privește 

scăderea incidenței inflamației corioamniotice. 

Cuvinte cheie: prematuritate, ruptură prematură de membrane, corioamniotită 
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Care este rolul nutritiei in boala crohn pediatrica?  

 

 

Autor: Daniela E. Șerban 1 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Catedra Pediatrie II,  

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, Cluj-Napoca 

 

 

Rezumat: Boala Crohn (BC) nu este, deocamdata, curabila iar medicatia utilizata este grevata de reactii 

adverse. In plus, multi copii cu BC prezinta deficiente nutritionale complexe si retard de crestere. Astfel, 

terapia prin nutritie ar fi ideala in pediatrie, unde obiectivele vizeaza nu doar inducerea si mentinerea 

remisiei (ideal, cu vindecare a mucoasei si remisie transmurala), ci si recuperarea deficitelor nutritionale 

si promovarea cresterii. Desi multe alimente sunt incriminate în etiopatogenia/recaderile BC, niciunul nu 

este demonstrat ca implicat cert, in opozitie cu opiniile pacientilor, convinsi ca boala poate fi curabila prin 

dieta. Intrucat nu exista recomandari dietetice stiintifice, pacientii/familiile apeleaza la surse neverificate 

de pe Internet/forumuri, dietele disponibile fiind frecvent contradictorii si restrictionand si mai mult 

aportul nutritiv al organismelor deja carentate. Cele mai frecvent utilizate sunt dietele: cu carbohidrati 

specifici, FODMAP, Paleolithic si cea de excludere. Singura interventie nutritionala utilizabila in terapia BC, 

beneficiind de solida evidenta stiintifica, este nutritia enterala exclusiva (NEE). NEE, cu formule polimerice 

sau elementale (pentru 6-8 săptămâni) reprezintă terapia de electie si de prima intentie in inducerea 

remisiei în BC luminala, indiferent de sediu, fiind la fel de eficace ca si corticosteroizii, dar avand multiple 

avantaje, fara reactii adverse semnificative. Nutritia enterala partiala - NEP (asociata alimentatiei) nu este 

eficace in inducerea remisiei în BC, dar poate fi continuata după NEE, crescand procentul de mentinere a 

remisiei si ameliorand statusul nutritional si cresterea. Prezentam aspectele esentiale ale terapiei 

nutritionale actuale, cu ilustrari din cazuistica Clinicii Pediatrie II Cluj-Napoca (1998-2016): 44 cazuri, 84% 

tratate cu NEE, 89,2% cu remisie clinica, 75,7% cu vindecarea mucoasei și 27% cu remisie transmurală; 

86,4% cu NEP asociata; fara reactii adverse. In concluzie, rolul nutritiei in BC este reprezentat de inducerea 

remisiei, dar doar prin EEN si ameliorarea statusului nutritional, NEP avand si rol in diminuarea ratei 

recaderilor.  

 

Cuvinte cheie: tratament, boala Crohn, nutriţie 
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Complicatiile sarcinii si nasterii la adolescente 

 

 Prof. Univ. Dimitrie Nanu1 

As. Universitar Catalina Stanica2 

Maternitatea Bucur, UMF Carol Davila 

 

 

Nasterea si sarcina la adolescente sunt evenimente nedorite si urmate de complicatii importante. 

Aceste complicatii tin atat de evolutia sarcinii sau de complicatiile nasterii imediate si tardive. In acelasi 

timp sarcina si nasterea pot avea un rasunet negativ asupra adolescentei de-a lungul timpului. De 

asemenea procentul de infertilitate creste la adolescentele care au avut mai multe sarcini. Este important 

de abordat acest subiect si prin complicatiile etice si psihologice produse de sarcina asupra adolescentei. 

De mentionat si rata crescuta de abandon a copiilor nascuti. 
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Am întrebat 289 de români de ce au născut prin cezariană 

 

Nemescu D 1 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr.T. Popa” Iași, Departamentul de Obstetrica Ginecologie, Iași 

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Cuza Voda”, Clinica I, Iași 

 Costăchescu G2 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr.T. Popa” Iași, Departamentul de Obstetrica Ginecologie, Iași 

 Potica I3 

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Cuza Voda”, Clinica I, Iași  

Bruma A4 

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Cuza Voda”, Clinica I, Iași 

Ciopraga I 5 

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Cuza Voda”, Clinica I, Iași, Romania  

Bratie A 6 

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Cuza Voda”, Clinica I, Iași 

 Onofriescu M7 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr.T. Popa” Iași, Departamentul de Obstetrica Ginecologie, Iasi 

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Cuza Voda”, Clinica I, Iași, Romania 

 

Nașterea prin cezariană are o incidență în continuă creștere în toate regiunile lumii. Acest trend se 

datorează unor factori sociali, economici și culturali. Opinia femeilor este de cele mai multe ori un factor 

decisiv în alegerea modalității de naștere.  

Obiective. Studiul a urmărit investigarea factorilor culturali, a mediilor de informare utilizate de femei 

pentru alegerea modalității de naștere. 

Material și metodă: Este un studiu prospectiv realizat timp de 4 luni în Spitalul Clinic de Obstetrică și 

Ginecologie ”Cuza Vodă” Iași prin utilizarea unor chestionare, validate de Alliance Scale, distribuite la 469 

de lehuze în primele 3 zile după naștere.  

Rezultate. Studiul a identificat patru grupe: primipare cu naștere naturală (n=78) sau prin cezariană 

(n=178) și multipare cu naștere naturală (n=102) sau prin cezariană (n=111).  
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Studiile universitare sunt majoritare la femeile ce au născut prin cezariană, în timp ce la femeile ce au 

născut pe cale naturală predomină studiile liceale sau primare. Frica reprezintă un factor important de 

decizie în alegerea modului de naștere.  Femeile care au născut prin cezariană, au avut diverse surse de 

informare ca: familia, prietene care au deja copii, televizorul, internetul, cărțile de popularizare a sarcinii, 

medicul care le-a urmărit sarcina, personal medical cu care au intrat în contact. Acestea au luat în 

considerare, în special părerea familiei, a prietenelor care au deja copii. Costurile necesare unei nașteri, 

comportamentul personalului din spital, condițiile de cazare nu au influențat alegerea modului de naștere. 

Concluzii. Se evidențiază necesitatea implicării mai active a cadrelor medicale în consilierea, informarea 

cat mai completă a viitoarelor mame. 
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Antibioterapa precoce vs Obezitate 

 

 Dr. Emilia Daniela Rob1 

Spitalul Clinic De Pediatrie 

 

Introducere.Studii recente demonstrează că antibioterapia cu spectru larg, inițiată în primii 2 ani de viață 

este implicată în obezitatea cu debut precoce, datorita alterarii microbiotei intestinale.Interesul pentru 

studiu este datorat " escaladarii " terapiei  antibiotice și incidenței în creștere a obezității. 

Material si metoda.Studiul include subiecți cu vârsta între 3-7 ani, spitalizați în perioada 01.01-30.11.2015 

pentru patologia curentă. Au fost excluși subiecții cu istoric familial de obezitate, cei cu medicație cronica 

si boli cronice cu impact asupra greutatii.Parametrii studiati:greutatea și talia la momentul internării, 

vârsta de administrare a primului antibiotic, numarul de cure, vârsta la care s-au administrat si IMC-ul. 

Rezultate si concluzii.Am evaluat 546 subiecți.108(% 19,8) obezi(grupul obezi) și 438(80,2%) 

normoponderali(grupul control).În grupul obezi:48 subiecți obezi la vîrsta de 3 ani, 30 la vîrsta de 5 ani și 

30 la vîrsta de 7 ani;54 de sex feminin și 54 de sex masculin;6(5,5%) subiecți nu au primit 

antibiotic;102(94,5%) au primit antibiotice;18 subiecți în primul an de viață, 54 în primii 2 ani, 30 în primii 

3 ani;36(35,2%) subiecți au primit o cură de antibiotic, 66(64,8%) între 2-18 cure.Antibioterapia "per se"  

nu pare să influențeze greutatea inainte de vârsta de 7 ani(p0,17).Antibioterapia inițiata în primii 2 ani de 

viață are o influență semnificativă la vârstei de 5(p0,04) și 7 ani(p0,05), pare să nu influenteze greutatea 

la vârsta de 3 ani(p0.26).Antibioterapia inițiată în primul an de viață, pare să aibă o mare influență asupra 

greutății doar la vârsta de 7 ani(p0,000 **).Curele multiple nu par să influențeze greutatea(p0,15), dar 

dacă acestea sunt inițiate în primul an de viață, influența devine extrem de semnificativă(p0,000 

**).Curele multiple și inițiate precoce de antibiotice par să aibă repercusiuni asupra greutății. Cu cât 

antibioticul este administrat mai devreme și în mod repetat, obezitatea persista mai mult in timp,influența 

asupra greutății devenind extrem de semnificativă.  

Cuvinte cheie-obezitate,antibioterape precoce,microbiota intestinala 
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Tratamentul nonfarmacologic al depresiei în timpul sarcinii 
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Depresia din timpul sarcinii – denumită depresia prenatală sau antenatală – este o afecţiune cu simptome 

ca: sentiment de culpabilitate, lipsa energiei, anxietate, izolare, neputinţa de a gestiona eventualele 

conflicte, plâns. Având în vedere că activitatea hormonala determină oscilaţii ale stărilor afective, de cele 

mai multe ori emoţiile sunt contradictorii, femeia gravidă trecând de la o stare de linişte şi bucurie la alta 

de tensiune şi teamă nejustificată.  

Deşi aşteptările vehiculate pe plan social şi cultural poziţionează viitoarea mama într-o stare de 

bunadispozitie continuă în cele 9 luni, se întâmplă de multe ori că schimbările pe plan estetic, creşterea 

în greutate, iritabilitatea, oboseala, sentimentul de îndoială să poată genera un disconfort resimţit mai 

ales la nivel emoţional care se poate transforma în stări de tristeţe nejustificată şi chiar depresie.  

SCOP – Prezentul studiu şi-a propus realizarea unei cercetări cantitative pe o perioada de 18 luni, având 

că subiecţi un număr de 48 de femei gravide cu depresie uşoară sau medie. 

OBIECTIVE – Eficienţa terapiilor nonfarmacologice comparativ cu tratamentul medicamentos 

METODĂ – S-a pus accent pe abordările centrate pe comportament şi abordările centrate pe trăirile 

emoţionale. Au fost folosite: terapia cognitiv-comportamentală, muzicoterapia şi art-terapia. 

CONCLUZII – În cazul depresiei uşoare sau moderate la femeile gravide, terapiile nonfarmacologice au 

efect garantat si sunt avantajoase prin evitarea expunerii la medicamente psihotrope.  

 

Cuvinte cheie: depresia prenatală, sarcina, terapii nonfarmacologice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


