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Abrevierile folosite în document  

AMP  Asistenţa medicală primară 
AŞ RM  Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova 
CT  Tomografia computerizată 
DCIS  Departamentul Consultativ Integrat Specializat 
ECG  Electrocardiograma 
ECHO  Ecografia 
EEG  Electroencefalografia 
HIC  Hipertensiune intracraniană 
MS RM  Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova 
RMN.  Rezonanţa magnetică nucleară 
SNC  Sistemul nervos central 
ŞVP  Şunt ventriculoperotonial 
HSA  Hemoragia subarahnoidiana 
MAV  Malformatii arterio-venoase 
USMF  Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 

 
PREFAŢĂ 

Protocolul clinic instituţional „ Afectiuni cerebrovasculare cu implicaţii neurochirurgicale  la 
copii” a fost elaborat de specialiştii Catedrei Neurochirurgie a Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, catedra Chirurgie, Ortopedie, Anesteziologie Pediatrică USMF 
„Nicolae Testemiţanu”, Clinicii de Neurochirurgie Pediatrică a Centrului Naţional Ştiinţifico-
Practic de Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu”. Protocolul a fost discutat şi aprobat la şedinţa 
grupului de lucru pentru elaborarea şi implimentarea protocoalelor clinice a Consiliului Calităţii din 
cadrul IMşiC, preşedinte Mihai Rotaru. 
A. PARTEA ÎNTRODUCTIVĂ 
A.1. Diagnosticul: Afectiuni cerebrovasculare cu implicaţii neurochirurgicale  la 
copii. 
Exemple de diagnostic clinic: 

1. Hemoragie subarahnoidiana 
2. Anevrisme cerebrale. 
3. Hematomul intracerebral spontan 
4. Malformatii arterio-venoase. 
5. Tromboza arterei carotide interne 

A.2. Codul bolii: (G46) 
A.3. Utilizatorii: IMSP IMşiC 

 Secţia neurochirurgie, 
 Secţia neurologie, 
 Secţia internare, 
 Secţia reanimare şi terapie intensivă, 
 Secţia anesteziologie, 
 Secţia radiologie, 
 Laboratorul clinic şi biochimic, 
 Farmacia spitalului, 
 Secţia consultativă copii. 

Notă: Protocolul la necesitate poate fi utilizat şi de alţi specialişti.  
A.4. Obiectivele protocolului: 
1. A îmbunătăţi calitatea diagnosticului, evidenţei şi tratamentului Afecţiunilor cerebrovasculare la 

copii. 
2. A reduce numărul de complicaţii. 
3. A spori numărul pacienţilor, care beneficiază de educaţie în domeniul Afecţiunelor cerebro-

vasculare la copii în instituţiile de asistenţă medicală primară şi în instituţiile de asistenţă 
medicală de staţionar.  

A.5. Data elaborării protocolului: 2013 
A.6. Data revizuirii următoare: 2015 
A.7. Lista şi informaţiile de contact ale autorilor şi ale persoanelor ce au participat la 
elaborarea protocolului: 
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Numele Funcţia 
Dr. Eva Gudumac, academician al 
AŞM, doctor habilitat în medicină, 
profesor universitar, Om emerit 

director Clinică Chirurgie Pediatrică în  Centrul Naţional 
Ştiinţifico-practic de Chirurgie Pediatrică „Academicianul 
Natalia Gheorghiu”, şef catedră Chirurgie, Ortopedie, 
Anesteziologie Pediatrică USMF „N. Testemiţanu” 

Dr. Anatola Litovcenco, doctor 
habilitat.  

Coordonator departament Neurochirurgie si Neurologie. 
Şef secţie Neurochirurgie IMSP IMşiC 

Ala Bajurea, doctor în medicină, 
conferenţiar universitar 

neurochirurgie Catedra Neurochirurgie, USMF „Nicolae 
Testemiţanu” 
 

Scutaru Vadim Medic neurochirurg, categoria I, sectia neurochirurgie 
IMSP IMşiC 
 

Verejan Victoria Medic neurooftalmolog, sectia neurochirurgie IMSP IMşiC 
 

 
 
A.8. Definiţiile folosite în document 
Boala cerebrovasculara exprima tulburari  cu caracter tranzitoriu sau permanent , existente intr-o 
arie din creier, produse printr-o ischemie si/sau hemoragie , in care unul sau mai  multe vase 
cerebrale sunt afectate primar de procesul patologic. 
HSA- patrunderea singelui in spatiul subarahnioidian cerebrospinal. 
Anevrisme- dilatatii saculare sau fuziforme situate la bifurcatia arterelor principale cerebrale 
datorate unei alterari structurale congenitale ale peretelui arterial. 
MAV- aglomerari de vase arteriale si venoase dilatate anormal care comunica fara interpozitia de 
capilare. 
 
 
 
 
A.9. Informaţie epidemiologică  
 

Bolile cerebrovasculare sunt in primele 10 cauze de deces la copii cu cele mai mari rate in 
primul an de viata. Incidenţa Hemoragiilor Subarahnoidiene creşte odată cu vărsta, ea fiind maximă 
în decada a 6-a de viaţă. La copil, cea mai frecventă cauză a hemoragiei o constituie malformaţiile 
arteriovenoase cerebrale şi medulare, urmând apoi anevrismele şi contuziile cerebrale. Baker şi 
colab., găsesc că într-o populaţie pediatrică 8,7% din decese se datorează bolilor vasculare 
cerebrale, cele mai frecvente fiind malformaţiile arteriovenoase cerebrale. HSA poate fi de origine 
necunoscuta intre 4,4% (Sano si colab. 1978) pina la 20% (Pecker si Jawalet 1962). 

 Accidentele vasculare la copilul sub 15 ani este de 2,52 la 100.000 de locuitori.  
Malformatiile arteriovenoase au o incidenta de circa 12-18% din totalul numarului de afectiuni 
cerebrovasculare la copii in dependenta de studiile efectuate. Aproximativ 5% din totalul 
hemoragiilor parenhimatoase sint cauzate de ruptura unei malformatii vasculare. Anevrismele la 
copii sint rare (sub 3%)in special inainte de virsta de 10 ani (sub 1%). 2,5% din totalul anevrismelor 
apar la copil, putând fi asociate şi cu alte malformaţii ale sistemului arterial precum coartaţia de 
aortă.  
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B. PARTEA GENERALĂ 

Nivelul de staţionar (IMSP IMşiC) 
Descriere 
(măsuri) 

Motive 
(repere) 

Paşii 
(modalităţi şi condiţii de realizare) 

1. Diagnosticul 
1.1. Confirmarea 

diagnosticului 
Confirmarea diagnosticului 
precoce a afectiunilor 

cerebrovasculare cu implicare 

neurochirurgicala permite 
iniţierea timpurie a 
tratamentului multimodal şi 
reducerea ratei 
complicaţiilor şi recidivelor 

Obligatoriu: 
 Anamneza (caseta 4) 
 Examenul neurologic (casetele 5, 6) 
 Examenul paraclinic şi de laborator 

(tabelul 1) 
 Diagnosticul diferenţial (caseta 7) 
 Evaluarea riscului complicaţiilor 

2. Tratamentul 
2.1. Tratamentul 

chirurgical 
Este indicat in caz de: 
- Eliminarea pericolului 

vital al unei hemoragii. 
- Prevenirea degradarii 

neurologice progresive. 
- Prevenirea crizelor 
- Prevenirea cresterii 

progresive a suntului 
arteriovenos cu agravarea 
tulburarii hemodinamice 
generale 

- Eliminarea riscului unei 
vieti amenintate de un 
posibil accident 
hemoragic 

Obligatoriu: 
 Evaluarea indicaţiilor pentru tratamentul 

chirurgical (caseta 10) 
 Pregătirea preoperatorie (caseta 11) 
 Intervenţia chirurgicală (caseta 12) 
 Conduita postoperatorie (caseta 13) 

2.2.  Tratamentul 
conservator  

Tratament multifactorial. Obligatoriu:  
 Antiedematos,  
 Anticonvulsivant,  
 Corticoterapie,  
 Antibacterial 
 Tratament simptomatic (caseta 9). 

Externarea 

2.3. Externarea cu 
referire la nivelul 
primar pentru 
tratament şi 
supraveghere 

Rezultatele tratamentului 
multimodal în malformatiile 
vasculare trebuie urmărite 
continuu clinic şi paraclinic 
asociat cu examen 
hematologic şi biologic 
general. 

 Extrasul obligatoriu va conţine:  
 Diagnosticul precizat desfăşurat 
 Rezultatele investigaţiilor efectuate 
 Tratamentul efectuat 
 Recomandări explicite pentru pacient 
 Recomandări pentru medicul de 

familie 
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C. 1. ALGORITMI DE CONDUITĂ 

C.1.1. Algoritmul general de conduită al pacientului cu afecţiune 

cerebrovasculară 

 

 

 
 

Semne şi simptome de  afectare 

cerebrală 

- HIC 

- Semne de focar 

- Crize comiţiale 

- Dereglări psihice 

Suspectarea 

afectiunilor 

cerebrovasculare cu 

implicare 

neurochirurgicala 

CT craniocerebrală cu 

angiografie 

RM craniocerebrală cu 

angiografie 

oftalmoscopie 

EEG (dacă 

prezente crize 

comiţiale) 

Excluderea 

diagnosticului 

Tratament 

simptomatic 

Tratament 

chirurgical  

Determinarea conduitei 

de tratament 

EchoEg 

Neurosonografie 

USG 

transcranaiana 

Cliparea si 

wrapping-ul 

anevrismei 

 

Tehnica 

neuroradiologica 

endovasculara 

 

Excizia angiomului 

Ligatura 

carotidiana in caz 

de HSA 

 

Craniotomia cu 

inlaturarea 

hematomului 

 

Radiochirurgia 

stereotaxica 
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C.2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI PROCEDURILOR 
C.2.1. Clasificarea 

Clasificarea Leziunilor Vasculare Cerebrale 

 Anomalii vasculare proliferative benigne 

 -Hemangioame 

 -Anomalii vasculare non-proliferative 

 -Malformaţii capilare (telangiectazii) 

 -Malformaţii venoase (anomalii venoase congenitale) 

 -Malformaţii cavernoase (cavernoame) 

 -Malformaţii arteriale (angiodisplazii şi anevrisme) 

 -Malformaţii de şunt Arterio-Venos 

 Malformaţii Arterio-Venoase Cerebrale (MAV-C)5 

 -Fistule Arterio-Venoase Cerebrale (FAV-C) 

 -Malformaţii Arterio-Venoase durale 

 -Fistule de Venă Galen 

Clasificarea hemoragiilor subarahnoidiana dupa HUNT si HESS 

 Gradul I- asimptomatic cu doar cefalee si o rigiditate minima a cefei 

 Gradul II- cefalee moderata sau severa, redoare a cefei dar fara deficit neurologic, in 

afara unor pareza de nervi cranieni 

 Gradul III- somnolent, confuzie sau pareza facial minima 

 Gradul IV- stupor, hemipareza, posibil rigiditate, decerebrare si tulburari vegetative 

 Gradul V- coma profunda, rigiditate de decerebrare, aspect preagonic  

      Clasificarea anevrismelor 

  Anevrisme gigante  (<2,5cm) 

 Anevrisme intracavernoase 

 Anevrisme ale bifurcatiei carotidiene 

 Anevrisme posttraumatice 

 Anevrisme familiar 

 Anevrisme micotice 

Malformatiile se clasifica dupa o scala numita “Spetzler-Martin”, in functie de marime, localizare, 

drenajul venos, apropierea de arii importante din creier. Scala are valoare in stabilirea strategiei de 

tratament. 

SCALA SPETZLER - MARTIN (1986) 

MARIMEA MAV PUNCTAJ 

<3 cm - MAV mica 1 

3 - 6 cm MAV medie 2 

>6 cm - MAV mare 3 

ELOCVENTA CREIERULUI ADIACENT 

Neelocvent 0 

Elocvent 1 

DRENAJUL VENOS 

Superficial 0 

Profund 1 
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C.2.2. Etiologia afectiunilor cerebrovasculare  
Caseta 9. Factorii etiologici în afectiunilor cerebrovasculare 

Malformatiile vasculare cerebrale reprezinta o boala cerebro-vasculara care afecteaza arterele si 

venele situate intr-o anumita portiune  a creierului. Cauza bolii este necunoscuta, majoritatea 

pacientilor prezinta crize epileptice sau sangerari cerebrale ca urmare a fragilitatii vaselor afectate. 

Unii pacienti raman asimptomatici sau au simptome minore. Malformatiile mari sangereaza mai 

frecvent decat cele mici. Odata ce au sangerat, probabilitatea resangerarilor creste. De asemenea 

malformatiile pot provoca un fenomen de "furt vascular" prin care se poate produce infarct cerebral 

in zonele din jur.Hemoragiile subarahnoidiene pot apare în următoarele afecţiuni ale copilului mic: 

a) boli ale săngelui (hemophilia, anemia Biermer, anemia aplastică, policitemia vera, leukemia, 

agranulocitoza, purpura trombocitopenică, tratamentul cu anticoagulante); b) boli cardiovasculare 

(endocardită acută şi lentă, hipretensiunea arterială); c) boli infectocontagioase şi septicemii (febrile 

eruptive, tusa convulsuvă, leptospiroza, meningita cu meningococ, unele meningite virale-gripală, 

herpetică-tromboflebitele cerebrale); d) vasculutele alergice. 

 

C.2.3. Factorii de risc   
Caseta 10. Factorii de risc în dezvoltarea malformatiilor vasculare 

Devieri în perioada de dezvoltare antenatală (la mamă: procese inflamatorii a organelor genitale 

externe, dereglări hormonale, endomitrioza, infecţii respiratorii acute în I trimestru de dezvoltare 

intrauterină, primirea medicamentelor, avort habitual, naştere prematură. 

 Decurgerea patologică a sarcinii şi naşterii: gestoze, eminenţa întreruperii sarcinii; infecţii 

bacteriene şi virale;  HTA şi hipotonia, anemia; acutizarea patologiei cronice cu caracter somatic; 

naşterea prematură, accelerată. 

  Procese inflamatorii în perioada  postnatală: meningoencefalitice, infecţii respiratorii virale şi 

bacteriale frecvente etc. 

 Traumatismele craniocerebrale. 

 Radiaţii nucleare. 

C.2.4. Conduita pacientului cu afectiuni cerebrovasculare 

C.2.4.1. Anamneza  
Caseta 11. Date anamnestice 

Acuze: debutul brusc ocazionat de traumatisme minore a manifestării clinice într-o afecţiune care 

fusese până atunci bine compensată. De obicei familia demarcă o suferinţă difuză a copilului care nu 

se mai joacă, plânge des are aspect suferind fără a preciza un simptom clar. Debutul deosebit de 

brutal, caracterizat prin cefalee atrofice (nemaiîntâlnită) până atunci, însoţită de greţuri şi vărsături, 

în rare cazuri se instalează şi tulburări de conştientă. Instalarea unei eventuale come se produce 

precoce după ruptură. Nu rareori durerea poate surveni în somn, ruptura putându-se produce fără o 

cauză adjuvantă din cele cunoscute. Localizarea durerii poate orienta rareori asupra lateralităţii şi a 

sediului anevrizmului. Durerea poate persista chiar şi o săptămână. Semnele de avertizare, sub 

formă unor cefalee ce pot preceda cu 1-2 săptămâni ruptura mare (cefaleea-santinelă), apar în 60-

70% din cazuri şi se datoresc fisurării straturilor peretelui arterial sau chiar unor mici rupturi. Uneori 

acest interval între „durerea-santinelă” şi marea ruptură se poate extinde chiar şi la patru luni. 

Semne mai precise de localizare nu apar decât în cazul anevrizmelor situate la nivelul carotidei 

(intracavertnos sau la originea comunicantei posterioare), când parezele nervilor oculomotori 

conduc spre diagnostic. 

 
 

C.2.4.2. Examenul neurologic   
Caseta 12. Simptome datorate hemoragiei suberahnoidiene 

 Cefaleea ca o lovitură de pumnal, occipitală, sau într-o altă regiune acraniului, de obicei de 

aceeaşi parte cu leziunea. La copilul în vîrstă de 0-3 ani poate fi exprimată prin plîns, agitaţie şi 

irascibilitate; la copii mari adolescenţi, crize de cefalee repetitive care pot simula o migrenă 

infantilă. Cefalee localizată, pareze de nervi cranieni, deficite vizuale..  
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 Vomismentele survin în 70-80% din cazuri indiferent de localizarea afecţiunii cerebrovasculare 

cu tulburări de conştiinţă, instalarea unei eventuale come. 

 Tulburări vegetative: tahicardie, mai rar, bradicardie, tahipnee. 

 Dureri radiculare, rigiditate. 

 Edemul papilar la copii este destul de frecvent. Pacienţii pot prezenta tulburări de vedere, de la 

obnubilări ale vederii, cu acuitatea vizuală bună până la diminuarea acuităţii vizuale, pierderea 

vederii prin atrofie optică secundară ireversibilă. 

 Semne neurologice de focar. 

 

Caseta 13. Manifestările clinice 

In caz de HSA: 

 Sindrom meningeal care include cefaleea, greata, voma simptome vegetative. 

 Alte simptome care include obnubilare pina la coma, crize comitiale, semne neurologice 

de focar, edem papilar. 

      In caz de anevrisme rupte: 

     Cefalee brutala „ca o lovitura de pumnal” occipitala sau in alta regiune de aceeasi parte a 

leziunii 

 Apoplexie, coma instalata brusc 

 Debut pseudomigranos- crize de cefalee repetitive ce pot simula migrena infantila. 

 Tulburari radiculare si semne de focar 

In caz de anevrisme nerupte: 

 Cefalee atipica 

 Paralezia nervilor oculomotori 

 Hemipareza/hemiplegie 

 Crize de epilepsie focala sau generala 

          In caz de hematom: 

 Debut brusc apopletiform 

 Deficit neurologic focal care persista dupa superficializarea comei ulteriore 

    

C.2.4.3. Investigaţii paraclinice 
Tabelul 1. Investigaţiile paraclinice la toate nivelele de asistenţă medicală 

Investigaţiile 

paraclinice 
Semnele sugestive pentru malformatii vasculare Staţionar 

Colectarea LCR Evidentierea continutului hemoragic O 

Angiografia cerebrală Se efectueaza prin cateterism femural pentru toate axele 

vasculare ale creerului aratind vasul care a singerat , pozitia 

lui, coletul ei si alte pungi anevrismale. 

O 

TC axiala  Efectuata in primele 24 h vizualizeaza: 

- Singe proaspat, cheaguri in cisternele bazale 

- Hematomul in scizura lui Sylvius. Interemisferic 

anterior sau intraparenchimatos cu localizare 

adiacenta rupturii 

- Anevrismul daca diametrul depaseste 1 cm 

- Hidrocefalee acuta tetraventriculara.  

O 

Rezonanţa magnetică 

nucleară (RMN) cu 

angiografie 

 Plus la angiografie indica in plus si leziunile ischemice  ale 

parechimului cerebral 
O 

Teste biochimice    O 

Grupa de sînge şi RH 

factor 

 O 

ECG  O 

 
 



 10 

 
 

C.2.4.4. Diagnosticul diferenţiat  
Caseta 14. Diagnosticul diferenţiat al afectiunilor cerebrovasculare 

Se face cu afecţiunile care simulează o neoformaţie intracraniană. 

Afecţiuni congenitale:  

 Hidrocefalia apare de la naştere, ea progresează pe măsură ce copilul creşte. Hidrocefalia datorită 

unor tumori apare ceva mai tîrziu şi găsim simptome neurologice obiective (pareze, nistagmus). 

 Craniostenozele pot da simptome similare tumorilor cerebrale însă aspectul clinic şi radiografia 

craniană elucidează cazul. 

Afecţiuni traumatice:  

 Hematomul cronic subdural el apare după câteva săptămâni sau luni de la un traumatism cranian, 

deobicei neluat în seamă. Există simtome de focar (pareză facială, centrală, hemipareză discretă), 

fenomene de HIC, tulburări psihice discrete de tip frontal, o midriază de partea hematomului şi 

fenomene meningiene (rigiditatea cefei, subfebrilitate) examenul paraclinic prin CT elucidează 

cazul. 

Procese inflamatoare: 

 Abcesul cerebral. În antecedente găsim de cele mai multe ori un proces infecţios de vecinătate sau 

traumatism în regiunea frontală cu fractura sinusului frontal, apoi există un proces encefalitic, după 

care apar simptomele de localizare a abcesului. 

 Tuberculomul apare de obicei la copii după o afecţiune pulmonară (pleurezie), este localizat mai 

frecvent în fosa cerebrală posterioară (cerebel, punte) şi se caracterizează prin simptome mari de 

hipertensiune intracraniană şi simptome discrete de focar. 

 Tromboza sinusurilor. Găsim semne de infecţie gravă, iar LCR arată mai multe elemente celulare, 

xantocromie. Starea generală este gravă, bolnavul are febră şi leucocitoză. 

 Meningita seroasă. Apare la câteva zile după un traumatism sau poate să apară după o răceală: se 

manifestă prin puternice fenomene de HIC, somnolenţă şi simptome de focar discrete şi difuze. 

 Arahnoidita. Apare după un proces inflamator adesea neobsevat, se manifestă prin fenomene de 

HIC. Pacientul prezintă semne de infecţie generală şi limfocitoză. Pareze de nervi cranieni, crize 

de epilepsie, scăderea acuităţii vizuale şi tulburări auditive. 

 Encefalita – crize convulsive, tulburări psihice, hemipareză şi pierderea rapidă a vederii fără 

modificări ale fundului de ochi. 

Afecţiuni parazitare: 

 Echinococoza şi cisticercoza cerebrală sunt frecvent întâlnite la copii. Se manifestă printr-o HIC 

cu evoluţie rapidă care duce rapid la orbire şi prin simptome de focar discrete şi difuze. Putem 

găsi: o formă meningiană, o formă cerebrală, o formă bazală. 

Anevrismele şi malformaţiile arteriovenoase ale SNC. 

 Clinic se manifestă sub formă de crize de hemoragie subarahnoidiană prin convulsii jacksoniene, 

sau generalizate, însoţite de hemipareză şi stări grave (până la comă). Examenul angiografic 

precizează diagnosticul.  

 

C.2.4.5. Criteriile de spitalizare 
Caseta 15. Criteriile de spitalizare a copiilor cu afectiuni cerebrovasculare 

 La copii la care clinic şi paraclinic sa depistat MAV 

 La copii la care clinic şi paraclinic sa depistat recidivă de MAV 

 La copii la care clinic şi paraclinic sa depestat HSA 

 La copii la care clinic şi paraclinic complicaţiile HSA (Hidrocefalia acută, cronică) 
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C.2.4.6. Tratamentul 

C.2.4.6.1.  Tratament conservator 
Caseta 16. Tratamentul medicamentos 

Tratamentul este multifactorial. 

 preparate antiedematoase (Furosemid 0,5- 1mg/kg sau/şi Manitol 1,0/kg, i/v; Dexametazon 2-

4mg/24 ore; Pentoxifilina 5mg/kg/zi sau Vinpocetina 0,5-1mg/kg/zi;  Perfuzii intravenoase 20-

50ml/kg/zi --  Glucoza 10% şi sol Ringer (2:1; 1:1); Dextran  40;  sol Albumina  10%; Plasma 

proaspat congelată). 

 tratament anticonvulsivant (Diazepam 0,5%- 0,1-0,2 ml/an sau 0,3-0,5 ml/an; Hidroxibuterat de 

sodiu 20% - 50-150mg/kg ( în absenţa tulburărilor respiratorii);  Fenobarbital 10mg/kg cu sol 

Clorura de sodiu 0,9% i/v (în 10-15min.) 

 Corticoterapie   ( Dexametazon 0,5-1,9 mg/kg/24ore i/v sau i/m;  Prednizolon  2mg/kg/24ore i/v 

sau i/m) 

 Anticoagulante (Heparină 10000 UI: 2ml/4 ori pe zi) 

 Hemostatice (acid epsilaminocaproic 0,25/kcorp/24h) 

 Blocanti ai canalelor de calciu (Nimodopine 0,03/kcorp/h i/v) 

C.2.4.6.2. Tratamentul chirurgical    
Caseta 17. Tratamentul chirurgical 

 Cliparea coletului anevrismului. 

 Obliterarea pediculelor arteriali cu trombozarea malformaţiei. 

 Intervenţii paliative care să rezolve doar HIC (drenaj LCS). 

 Craniotomia pterională. 

C.2.4.6.2.1. Etapa preoperatorie 
Caseta 18. Pregătirea preoperatorie 
Scopul etapei preoperatorii este pregătirea pacientului pentru intervenţie chirurgicală. 

Examinarea obligatorie (examenul general al sângelui, durata sângerării, urina sumară, ECG, Grupa 

sângelui şi RH factor, analiza biochimică a sângelui) 

C.2.4.6.2.2. Intervenţia chirurgicală   
1) Cliparea anevrismala si wrappingul (invelirea) in cazul unor ectazii anevrismale raman metodele 

de electie pentru rezolvarea unei surse hemoragice, de aceasta origine. Anestezistul trebuie sa aiba 

acces usor la sonda de intubatie, cateterul urinar si drenajul de LCR, daca se instituie un astfel de 

drenaj pentru reducerea edemului cerebral. Trebuie asigurat un reflux venos liber si o ventilatie buna, 

care asociata la administrarea de solutie de Manitol 20% si diuretice ajuta noil la accesul malformatiei 

arteriale, reducand acest edem. Utilizarea clipurilor temporare pentru reducerea pasagera a presiunii 

in artera respectiva in cursul disectiei si a cliparii anevrismale s-a dovedit adeseori de mare utilitate in 

prevenirea fisurarii peretelui arterial, fiind superioara din punct de vedere al morbiditatii preoperatorii 

hipotensiunii controlate care da un procent net mai mare de efecte ischemice difuze.  Aspirarea 

continutului anevrismal sub protectia aplicarii in amonte a unui astfel de clip temporar poate fi foarte 

utila in di-secarea anevrismelor in special cand sunt de dimensiuni mai mari. 

2) Abordarea intraluminala a anevrismelor prin introducerea de balonase, spirale metalice sau alte 

materiale embolizante sub control radiologie. 

Utilizarea microscopului operator este de mare ajutor reducand semnificativ morbiditatea si 

mortalitatea operatorie. 

3) Craniotomia pterionala, recomandata de Yasargil reprezinta astazi calea de abord preferata de 

majoritatea autorilor pentru anevrismele localizate la nivelul cercului Willis, inclusia bifurcatiei 

trunchiului bazilar.  

 
 

 

 

 

http://www.mediculmeu.com/neurochirurgie/afectiuni-cerebrovasculare-cu-implicatii-neuiochirurgicale/hemoragiile-subarahnoidiene-hsa-sl-anevrismele-snc.php
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C.2.4.6.2.3. Etapa postoperatorie   
Caseta 20. Conduita postoperatorie 

 Regim alimentar. 

 Examen obiectiv zilnic. 

 Antibacteriene (Cefotaxim  100mg/kg/24ore la fiecare 8 ore i/v sau i/m  sau   Ceftriaxon 

100mg/kg/24ore i/v sau i/m). 

 Antipiretice (Metamizol Sodiu 50%  0,1-0,2 ml/10kg;  Paracetamol- doza maxima 25mg/kg, apoi 

12,5mg/kg fiecare 6 ore 2-3 zile). 

 Diuretice (Furosemid 0,1-0,1 ml/kg/24 ore i/v 1-2 zile;  Acetazolamid  0,06-0,25mg o singură 

doză dimineaţa pe nemîncate, schema 3-2-1, 3- 4 săptămîni; . 

 Preparatele kaliului (Kalii Clorid 4%- 2,5g/500ml NaCl 0,9%: Asparcam 1-2past/zi). 

 Preparatele Magneziului (Magnesium sulfate 25% 20-40mg/kg). 

 Anticonvulsivante  (Diazepam 0,5%- 0,1-0,2 ml/an sau 0,3-0,5 ml/an; sol. Hidroxibuterat de 

sodiu 20%-  50-150mg/kg ( în absenţa tulburărilor respiratorii);  Fenobarbital 10mg/kg cu sol 

Clorura de sodiu 0,9% i/v (în 10-15min). 

 Hemostatice (Acid aminometilbenzoic1% 0.05-0,1g/1oră ,Acid aminocaproic 0,25/kcorp/24h) 

 Corticoterapie   (Dexametazon 0,5-1,9 mg/kg/24ore i/v sau i/m;  Prednizolon  2mg/kg/24ore i/v 

sau i/m) 

   Anticoagulante (Heparină 10000 UI: 2ml/4 ori pe zi) 

 Blocanti ai canalelor de calciu (Nimodopine 0,03/kcorp/h i/v) 

 

Caseta 21. Terapie intensivă postoperatorie ( la indicatii, in cazuri severe) 

 Dextran 40 100-200ml, i/v 10ml/kg 

 Plasmă nativă 100-200ml i/v 10ml/kg 

 sol Clorură de Natriu 0,9%   5-10 mg/kg/24ore, i/v 

 sol Glucoză 5-10%  5-10 mg/kg/24ore, i/v 

 sol Metamizol 50% 0,1ml-0,2/10kg . 

 sol Etamsilat 12,5% 2ml, i/v 10-15mg/kg-24ore. 

 

 

Caseta 22. Criterii de externare 

 Lipsa febrei 

 Lipsa complicaţiilor anestezice, postoperatorii. 

C.2.5. Supravegherea pacienţilor   
Caseta 23. Supravegherea pacienţilor cu afectiuni cerebrovasculare 

 Controlul neurochirurgului peste-o lună 

 Evidenţa medicului de familie 

 Evidenţa neurologului  

 CT spiralată sau RMN angiografic în dinamică 

 

C.2.6. Complicaţiile  (subiectul protocoalelor separate) 
Caseta 24. Complicaţiile afectiuni cerebrovasculare 

 Recidiva  

 Hidrocefalia secundară 

 Epilepsie 

 Dificit neurologic 
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D. RESURSE UMANE ŞI MATERIALE NECESARE PENTRU RESPECTAREA 

PREVEDERILOR PROTOCOLULUI 

D.1.Secţia consultativă copii 

IMSP IMşiC 

Personal: 

 Medic neurochirurg 

 Medic neurolog 

 Medic oftalmolog 

 Medic pediatru 

 Medic imagist 

 Asistente medicale 

 Laborant  

Aparate, utilaj: 

 instrumente pentru examen neurologic 

 oftalmoscop 

 ultrasonograf 

 ECHO 

 EEG 

 cabinet radiologic 

 CT-scan 

 RMN angiografic 

 laborator clinic  

D.2. Nivel de staţionar: secţia 

de neurochirurgie IMSP 

ImşiC, servicii paraclinice 

Personal: 

 Medic neurochirurg 

 Medic anesteziolog 

 Medic reanimatolog 

 Medic pediatru 

 Medic oftalmolog 

 Medic imagist 

 Medic patomorfolog 

 Asistente medicale 

 Medic de laborator 

 Laborant 

Aparate, utilaj: 

 instrumente pentru examen neurologic 

 Oftalmoscop 

 Ultrasonograf 

 ECHO 

 EEG 

 Aparat rentghenologic 

 CT-scan 

 RMN angiografic 

 laborator clinic 

Medicamente: 

 anticoagulante 

 blocanti ai canalelor de calciu 

 antiedematoase 

 anticonvulsivante 

 corticosteroide 

 hemostatice 
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 antiperetice 

 antioxidante 

 antihistaminice 

 antimicotice 

 antibacteriene 

 cistostatice 

 

E. INDICATORI DE MONITORIZARE A IMPLIMENTĂRII PROTOCOLULUI 
Nr. 

d/o 

 

Scopurile 

protocolului 

Măsurile 

atingerii 

scopului 

Metoda de calcul al a indicatorului 

Numărător Numitor 

1. 1 A spori numărul de 

pacienţi, care 

beneficiază de 

educaţie în afectiuni 

cerebrovasculare în 

DCIS şi la nivel de 

staţionar 

1.1. Proporţia 

pacienţilor cu 

risc de 

dezvoltare a 

afectiuni 

cerebrovasculare 

luaţi la evidenţă 

Numărul pacienţilor 

cu vârsta de până la 3 

ani luaţi la evidenţă 

cu riscul de 

dezvoltare al afectiuni 

cerebrovasculare 

Numărul total al pacienţilor cu 

vârsta de până la 3 ani luaţi la 

evidenţă cu afectiuni 

cerebrovasculare pe parcursul 

ultimului an 

2. 2 A spori diagnosticul 

afectiuni 

cerebrovasculare la 

copii stabilit în timp 

2.1. Proporţia 

pacienţilor 

diagnosticaţi şi 

luaţi la evidenţă 

cu afectiuni 

cerebrovasculare 

Numărul pacienţilor 

cu vârsta de până la 

18 ani luaţi la 

evidenţă cu afectiuni 

cerebrovasculare, 

stabilit la timp 

Numărul total de pacienţi luaţi la 

evidenţă cu afectiuni 

cerebrovasculare pe parcursul 

ultimului an 

3. 3 A spori calitatea 

examinării şi 

tratamentului 

pacienţilor cu 

afectiuni 

cerebrovasculare 

3.1. Proporţia 

pacienţilor cu 

afectiuni 

cerebrovasculare 

examinaţi şi 

trataţi  

Numărul pacienţilor 

cu vârsta de până la 

18 ani cu diagnosticul 

de afectiuni 

cerebrovasculare, care 

au fost supuşi 

examenului şi 

tratamentului 

recomandat  

Numărul pacienţilor cu vârsta de 

până la 18 ani care se tratează 

sub supravegherea medicului 

neurochirurg cu diagnosticul de 

afectiuni cerebrovasculare pe 

parcursul ultimului an 

4. 4 A micşora numărul 

de complicaţii al 

afectiuni 

cerebrovasculare 

4.1. Proporţia 

pacienţilor cu 

afectiuni 

cerebrovasculare 

care au dezvoltat 

complicaţii  

Numărul de pacienţi 

cu vârsta de până la 

18 ani cu afectiuni 

cerebrovasculare care 

au dezvoltat 

complicaţii  

Numărul pacienţilor cu vârsta de 

până la 18 ani care se tratează 

sub supravegherea medicului 

neurochirurg cu diagnosticul de 

afectiuni cerebrovasculare pe 

parcursul ultimului an 

 

F.                                                                                                                                                                                      ASPECTELE MEDICO-ORGANIZAŢIONALE 
Indicaţiile (sau criteriile) de trimitere a pacientului cu afectiuni cerebrovasculare 

Tabelul 1. Transferul în alte secţii (transfer intern şi transfer extern) al pacienţilor cu afectiuni 

cerebrovasculare conform indicaţiilor 

 

 

Indicaţii (criterii) de transfer Transferul (destinaţia) Persoanele de contact 

A. A. Postoperator primele 1-2zile 

B. B. Agravarea stării pacientului 

Secţia reanimare şi terapie 

intensivă chirurgicală 

Tatiana Pasicovchi 

Nr.telefon: 55-96-59; 5-43, 2-39 

 Complicaţiile septice: 

supuraţia, hemoragia etc. 

Secţia chirurgie septică, sau 

secţia reanimare şi terapie 

intensivă chirurgicală  

Şef secţie -  Larisa Boiştean 

Nr.telefon: 523-782; 2-33, 5-48 

Tatiana Pasicovchi 

Nr.telefon: 55-96-59; 5-43, 2-39 
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Procedura generală de transfer a pacientului: 

1. Medicul curant informează şeful secţiei despre: complicaţiile/patologia concomitentă/agravarea 

stării, parvenite la pacientul cu afectiuni cerebrovasculare. 

2. Şeful secţiei consultă pacientul în comun cu medicul curant. 

3. Pacientul în mod obligatoriu este consultat de şeful clinicii sau conferenţiarii catedrei, 

responsabili de secţia respectivă. 

4. În caz de transfer intern, şeful secţiei invită consultantul din secţia respectivă şi se i-a decizia 

respectivă. 

5. În caz de transfer în altă instituţie, prin  intermediul şefului secţiei  se informează vicedirectorul 

de profil respectiv despre cazul respectiv. 

6. Directorul departamentului respectiv invită consultantul din instituţia competentă externă pentru 

determinarea tacticii ulterioare de tratament sau transfer în altă instituţie, la necesitate. 

7. Se convoacă Consiliul medical în componenţa: şeful departamentului, şeful clinicii,  şeful secţiei, 

medicul curant, consultantul invitat şi alţi specialişti de profil (la necesitate). 

8. Medicul curant scrie epicriza  de transfer (pentru transfer intern  - forma  003e;  pentru transfer 

extern  - f 027e), care va include obligatoriu: datele de paşaport, diagnosticul, starea pacientului, 

date despre evoluţia bolii, rezultatele investigaţiilor, tratamentul administrat, concluzia 

consiliului cu argumentarea necesităţii transferului, recomandări. 

9. Pentru transportarea pacientului în altă instituţie medicală (transfer extern) va fi utilizat 

transportul IMSP IMşiC. 

2. Cerinţele privind necesitatea investigaţiilor diagnostico-curative a pacientului în alte 

subdiviziuni medicale (centre/instituţii) şi modalitatea pregătirii către investigaţiile 

respective 

Tabelul 2. Investigaţiile recomandate pacienţilor cu afectiuni cerebrovasculare în alte 

instituţii medicale 

Investigaţia Instituţia  Date de contact 

TC cerebrală Centrul Medical „Excellence” Tel. 022-73-15-22 

RMN cerebrală Centru de Diagnostic German Tel. 022-84-00-00 

 

Procedura de pregătire pentru investigaţia diagnostico-curativă (CT, RMN)  a pacientului: 

1.  Necesitatea efectuării  CT  va fi argumentată de către Consiliul medical (include şeful 

departamentului, şeful clinicii, şeful secţiei, medicul curant şi directorul pe chirurgie). 

2. Pacientul se trimite cu foaia de trimitere  (forma 027e), care obligatoriu include: diagnosticul, 

argumentarea CT sau RMN şi numărul de identitate. Foaia de trimitere se completează  de medicul 

curant. 

3. Cerinţele fata de conţinutul, perfectarea si transmiterea documentaţiei medicale pentru 

trimiterea pacientului şi/sau a probelor de laborator 

1. Pentru efectuarea investigaţiilor în altă instituţie (care necesită prezenţa pacientului), medicul 

curant eliberează foaia de trimitere, care va include obligatoriu diagnosticul, argumentarea 

procedurii şi numărul de identitate (forma 027e). 

2. Pentru efectuarea investigaţiilor în alte instituţii (care nu necesită prezenţa pacientului) 

materialul biologic va fi însoţit de forma standard de trimitere şi transportat de către IMSP 

IMşiC. 

3. Pentru consultaţii în alte instituţii, medicul curant argumentează necesitatea efectuării 

consultaţiei în forma 003e. Consultaţia preventiv se coordonează prin şeful secţiei sau directorul 

pe chirurgie.  

4. Pacientul este însoţit de către personalul medical, care este responsabil de documentaţia medicală 

şi de starea pacientului.  

5. Pacientul în vîrsta sub 5 ani este însoţit de către medicul anesteziolog şi asistenta medicală (copii 

în vîrsta mai mare după indicaţiile vitale). 

6. Transportarea pacientului se efectuează de către transport al IMSP IMşiC. 
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4. Ordinea de asigurare a circulaţiei documentaţiei medicale, inclusiv întoarcerea în instituţie 

la locul de observare sau investigare 

1. De comun cu instituţiile subcontractate este argumentată modalitatea de expediere şi recepţionare 

a rezultatelor. 

5. Ordinea instruirii pacientului cu privire la scopul transferului la alt nivel de asistenţă 

medicală 

1. Pacientul sau părinţii sunt informaţi de către medicul curant despre necesitatea transferului la alt 

nivel de asistenţă medicală (transfer extern sau intern). Transferul se efectuează cu acordul 

informat al pacientului, părinţilor sau prin consilium (în lipsa reprezintantului legal). 

6. Ordinea instruirii pacientului cu privire la acţiunile necesare la întoarcere pentru evidenţa 

ulterioară (de exemplu: după externarea din staţionar etc.) 

1. Extrasul (forma 027e) obligatoriu va include recomandări pentru pacient.  

Anexa 1.  

GHID pentru pacienţi, părinţi 

(Informaţie pentru pacient cu Afecţiuni cerebrovasculare şi părinţii lui) 

Acest ghid descrie asistenţa medicală şi tratamentul copiilor cu afectiuni cerebrovasculare în 
cadrul serviciului de sănătate din Republica Moldova. În ghid se explică indicaţiile adresate 
pacienţilor cu afectiuni cerebrovasculare, dar şi familiilor acestora, părinţilor şi tuturor celor care 
doresc să cunoască cât mai mult despre această maladie. Ghidul vă va ajuta să înţelegeţi mai bine 
opţiunile de îngrijire şi tratament al afectiuni cerebrovasculare. Nu sunt descrise în detalii maladia, 
analizele şi tratamentul necesar, despre acestea veţi afla de la medicul de familie.  

1. Boala cerebrovasculara exprima tulburari  cu caracter tranzitoriu sau permanent , existente 
intr-o arie din creier, produse printr-o ischemie si/sau hemoragie , in care unul sau mai  multe 
vase cerebrale sunt afectate primar de procesul patologic. 

HSA- patrunderea singelui in spatiul subarahnioidian cerebrospinal. 
Anevrisme- dilatatii saculare sau fuziforme situate la bifurcatia arterelor principale cerebrale 

datorate unei alterari structurale congenitale ale peretelui arterial. 
MAV- aglomerari de vase arteriale si venoase dilatate anormal care comunica fara interpozitia de 

capilare. 
Bolile cerebrovasculare sint in primele 10 cauze de deces la copii cu cele mai mari rate in 

primul an de viata. Incidenţa Hemoragiilor Subarahnoidiene creşte odată cu vărsta, ea fiind maximă 
în decada a 6-a de viaţă. La copil, cea mai frecventă cauză a hemoragiei o constitue malformaţiile 
arteriovenoase cerebrale şi medulare, urmănd apoi anefrismele şi contuziile cerebrale. Baker şi 
colab., găsesc că într-o populaţie pediatrică 8,7% din decese se datorează bolilor vasculare 
cerebrale, cele mai frecvente fiind malformaţiile arteriovenoase cerebrale. HSA poate fi de origine 
necunoscuta intre 4,4% (Sano si colab. 1978) pina la 20% (Pecker si Jawalet 1962). 

 Accidentele vasculare la copilul sub 15 ani este de 2,52 la 100.000 de locuitori.  Malformatiile 
arteriovenoase au o incidenta de circa 12-18% din totalul numarului de afectiuni cerebrovasculare la 
copii in dependenta de studiile efectuate. Aproximativ 5% din totalul hemoragiilor parenhimatoase 
sint cauzate de ruptura unei malformatii vasculare. Anevrismele la copii sint rare (sub 3%)in special 
inainte de virsta de 10 ani (sub 1%). 2,5% din totalul anevrismelor apar la copil, putănd fi asociate 
şi cu alte malformaţii ale sistemului arterial precum coartaţia de aortă. 

In caz de HSA aspectele clinice sunt următoare: Sindrom meningeal care include cefaleea, 

greata, voma simptome vegetative; alte simptome care include obnubilare pina la coma, crize 

comitiale, semne neurologice de focar, edem papilar. 

     In caz de anevrisme rupte: debutul şi principala manifestare este hemoragia subarahnoidiană; 

cefalee brutala „ca o lovitura de pumnal” occipitala sau in alta regiune de aceeasi parte a leziunii; 

apoplexie, coma instalata brusc; debut pseudomigranos- crize de cefalee repetitive ce pot simula 

migrena infantila; tulburari radiculare si semne de focar. 

In caz de anevrisme nerupte: clinica lor este dominată de cefalee atipica; paralezia nervilor 

oculomotori; hemipareza/hemiplegie; crize de epilepsie focala sau generala. 

     In caz de hematom: debut brusc apopletiform; deficit neurologic focal care persista dupa 

superficializarea comei ulterior 
2. Investigaţiile paraclinice necesare pentru stabilirea diagnosticului: tomografia axială 

computerizată (CT – scan), rezonanţa magnitică nucleară (RMN) cu angiografie. 
3. Tratamentul– este chirugical:  
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4. Supravegherea copiilor ce suferă de Afecţiuni cerebrovasculare sau care au suportat o intervenţie 
chirurgicală în patologia dată se efectuează de neurolog şi neurochirurg. Examenul CT – scan 
sau RMN angiografic repetate, ce permite de a exclude complicatiile. 
Respectaţi regimul tratamentului prescris, recomandările medicului şi control regulat. Toate 

aceste măsuri sunt direcţionate către însănătoşirea copilului D-voastră şi previn dezvoltarea 
complicaţiilor grave. 
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