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ABREVIERILE FOLOSITE ÎN DOCUMENT 

CIM-X Clasificarea Internaţională a Maladiilor, revizia a X-a 

OMS Organizaţia Mondială a Sănătăţii 

FAI Fără Alte Informaţii 

PREFAŢĂ 

Protocolul clinic instituţional „Intoleranţa la lactoză la copil” a fost elaborat în baza Protocolului 

clinic naţional „Intoleranţa la lactoză la copil” de către grupul de lucru în componenţa: Dr. Ion Mihu, dr. 

hab.med., prof.univ., şef secţie gastroenterologie, IMSP IMşiC; Dr. Olga Tighineanu, medic pediatru, 

doctorand secţia gastroenterologie, IMSP IMşiC. Protocolul a fost discutat şi aprobat la şedinţa grupului 

de lucrul pentru elaborarea şi implementarea protocoalelor clinice, Consiliul Calităţii din cadrul IMşiC, 

preşedinte Mihai Rotaru. 

A. PARTEA ÎNTRODUCTIVĂ 

A.1. Diagnostic:   
1. Deficit congenital de lactază. 

2. Boala celiacă, forma tipică. Intoleranţă secundară la lactoză. 

A.2. Codul bolii (CIM 10): E 73.0-73.9 
A.3. Utilizatorii: IMSP IMşiC: 
 Secţia internare, 

 Secţia gastroenterologie, 

 Secţia reanimare şi terapie intensivă, 

 Secţia chirurgie urgentă şi septică, 

 Secţia endoscopie, 

 Laboratorul clinic, 

 Laboratorul bacteriologic, 

 Secţia endoscopie, 

 Secţia radiologie, 

 Secţia diagnostic funcţional, 

 Secţia consultativă pentru copii IMSP IMşiC, 

 Farmacia spitalului. 

A.4. Scopurile protocolului 
1. Sporirea eficienţei diagnosticului precoce al intoleranţei la lactoză la copii. 

2. Ameliorarea calităţii examinărilor clinice şi paraclinice a pacienţilor cu intoleranţă la lactoză. 

3. Sporirea calităţii tratamentului pacienţilor cu intoleranţă la lactoză. 

A.5. Data elaborării protocolului: 2012 
A.6. Data reviziei următoare: concomitent cu reactualizarea PCN. 
A.7. Definiţiile folosite în document 

Malabsorbţia intestinală – complex de manifestări clinice digestive şi extradigestive, datorat 

dereglărilor mecanismelor de digestie, absorbţie şi transportare a nutrientelor. 

Deficit de dizaharidaze – entitate clinică, determinată de absenţa sau secreţia insuficientă de 

dizaharidaze, de către mucoasa intestinală. 

Intoleranţa la lactoză - enzimopatie congenitală sau dobîndită, manifestată clinic prin intoleranţă 

digestivă, în rezultatul consumului de alimente ce conţin lactoză. 

Deficitul de lactază (intoleranţa la lactoză) – lipsa/reducerea ereditară sau dobîndită a sintezei 

lactazei de către enterocitele mucoasei intestinale. 

Deficitul congenital de lactază – lipsa/scăderea activităţii lactazei în enterocite integre, neafectate. 

Deficitul dobândit de lactază – lipsa/scăderea activităţii lactazei în enterocite lezate, în cadrul altor 

afecţiuni. 
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B. PARTEA GENERALĂ 

B.1. Nivel de asistenţă medicală spitalicească IMSP IMşiC 
Descriere 

(măsuri) 

Motive 

(repere) 

Paşi 

(modalităţi şi condiţii de realizare) 

I II III 

1. Spitalizare 

 
 Spitalizarea este necesară pentru efectuarea procedurilor 

diagnostice şi terapeutice care nu pot fi executate în 

condiţii de ambulator (examenul endoscopic cu biopsie). 

 Spitalizarea în secţia gastroenterologie şi/sau în SRTI a IMSP 

IMşiC conform criteriilor de spitalizare (vezi caseta 15). 

2. Diagnosticul 

2.1. Confirmarea 

diagnosticului de 

intoleranţă la lactoză 

(capitolul 2.3). 

 Anamneza eredocolaterală. 

 Prezenţa factorului alimentar - debut de obicei într-un 

interval de 30 minute pînă la 2 ore de la consumul 

alimentelor ce conţin lactoză. 

 Manifestărie clinice – diaree, meteorism, flatulenţă, 

borborisme, dureri abdominale. 

 Investigaţiile iniţiale de laborator includ: hemoleucograma, 

sumarul urinei, coprograma şi testele clinice. 

 Testul de toleranţă la lactoză indică o curbă glicemică plată 

după încărcarea cu lactoză. 

 Pot fi utilizate, la necesitate: examinări imunologice, 

serologice, proceduri imagistice complementare, ce 

includ examenul ecografic, radiografia radiocarpală. 

Obligatoriu: 

 Anamneza şi evaluarea factorilor de risc (vezi casetele 3, 4); 

 Examenul clinic (vezi caseta 5, tabelul 1, 2); 

 Diagnosticul diferenţial (vezi caseta 10);  

 Investigaţii paraclinice obligatorii (vezi casetele 6, 7, 8, 9). 

 

3. Tratamentul  

 Tratamentul 

nemedicamentos  

(capitolul 2.4.1) 

 

 DIETA FĂRĂ LACTOZĂ este piatra de temelie în 

tratamentul intoleranţei la lactoză. 

Obligatoriu: 

 Recomandări privind modificarea regimului igienodietetic (vezi 

caseta 12). 

3.2. Tratamentul 

medicamentos 

(capitolul 2.4.2) 

 

 

 Tratamentul proceselor de digestie; 

 Tratamentul creşterii exuberante a  microflorei 

condiţionat patogene; 

 Tratamentul poluării bacteriene; 

 suplinirea deficienţelor vitaminice şi minerale. 

Obligatoriu: 

 Tratamentul medicamentos simptomatic (vezi caseta 14). 

4. Externarea 

 

Durata aflării în staţionar poate fi 7-14 zile, în funcţie de 

evoluţia bolii, complicaţii şi de eficacitatea tratamentului. 

Extrasul obligatoriu va conţine:  

 diagnosticul precizat desfăşurat; 

 rezultatele investigaţiilor şi tratamentului efectuat; 

 recomandări explicite pentru pacient; 

 recomandări pentru medicul de familie. 



Protocol clinic instituţional „Intoleranţa la lactoză la copil”, IMSP IMşiC, 2013 

 5 

C. 1. ALGORITM DE CONDUITĂ  

C 1.1.Managementul de conduită al intoleranţei la lactoză la copii 

 

Factori de risc

 factorul genetic

 naştere prematură

 apartenenţa rasială şi etnică

Manifestări clinice
 diaree

 senzaţie de plenitudine

 dureri abdominale 

 debut după 30 minute - 2 ore de la 

consumul alimentelor ce conţin lactoză

CAZ SUSPECT

modificările

 patologiei de 

bază

mucoasă 

normală

Testul intoleranţei 

 curbă glicemică plată după 

încărcarea cu lactoză

 rude de gr.I cu intoleranţă 

la lactoză

82 %

Intoleranţa la lactoză 

congenitală

Examenul coprologic

 pH ≤ 5 

 amidonul – ↑

 celuloză  – ↑

Examenul endoscopic,

 cu biopsie

Metoda imunohistochimică

 scăderea sau absenţa aparatului 

enzimatic la nivelul marginii în perie

Intoleranţa la lactoză 

dobîndită

TRATAMENT

 Dietă fără lactoză

 Suplinirea deficienţelor instalate

SUPRAVEGHERE

Nu

Da

Da

Da Da Da

Da

Da

Da

Da

Da

Nu

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LEGENDĂ

condiţie

opţiune

soluţie
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C.2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI PROCEDURILOR  

C.2.1. Clasificarea intoleranţei la lactoză 
Caseta 1. Clasificarea intolernaţei la lactoză 

I. Malabsorbţia dizaharidelor 

1. Deficitul de lactază: 

a) Deficitul congenital (primar) de lactază 

 cu lactozurie (tip Holzel) 

 fără lactozurie (tip Durand) 

 tip tardiv 

b) Deficitul dobândit (secundar) de lactază 

 

Caseta 2. Cauzele intoleranţei la lactoză la copii 

 Intoleranţa congenitală 

- deficitul congenital (de la 

naştere) al enzimei 

lactaza, datorită unei 

mutaţii a genei 

responsabile de 

codificarea lactazei 

 Intoleranţa primară 

- hipolactazie (reducerea 

fiziologică progresivă, odata 

cu vîrsta, a activitatii lactazei 

din enterocite) 

- descreşterea nivelului de 

lactaza este determinată 

genetic, în anumite grupuri 

entice 

 Intoleranţa secundară 
- boala celiaca  

- gastroenterita acuta 

- boala Crohn 

- giardiaza, ascardioza 

- gastropatia diabetica 

- boala Wipple 

- Kwashiorkor 

Notă:  după suportarea salmonelozei sau dizenterie, intoleranţa la lactoză se dezvoltă în 35-40 % 

cazuri, iar în cazul infectării cu rotavirus este de 100 %. 

C.2.2. Factori de risc 
Caseta 3. Factorii de risc în intolernaţa la lactoză 

 Factorul genetic: mutaţia genetică care a permis intestinului să digere lactoza este o reacţie de 

adaptare a organismului la condiţiile mediului. 

o intoleranţa congenitală la lactoză: transmitere autozomal-recesivă, caracterizată prin 

incapacitatea de a sintetiza lactază. 

o intoleranţa primară la lactoză: rata de reducere a nivelului de lactază sunt determinate genetic, 

prin existenta unui polimorfism T/C în poziţia 13910 a genei lactazei ce condiţionează 

cantitatea de lactază enterală. 

 Vîrsta: intoleranţa primară la lactoză: declinul activităţii enzimatice începe de obicei la vîrsta 

preşcolară (2-6 ani), însă se poate înregistra şi un debut tardiv, la orice vîrstă; un adult deţine circa 

5-10 % din nivelul lactazei al nou-nascutului. 

 Apartenenţa rasială şi etnică 
- afectarea poate fi similară oricarei rase, însă prevalenţa cea mai ridicată se semnalează printre 

populaţia asiatică, sud-americană şi africană; 

- populaţiile din zonele nordice, prezintă rar deficit de lactază, datorită adaptării la o dietă bogată 

în lactate, în lipsa altor surse alimentare hrănitoare; 

- în zonele calde şi umede, deficitul de lactază are o frecvenţă foarte ridicată, deoarece 

predomină hrana vegetală. 

 Naşterea prematură între 28 şi 32 de săptămîni de gestaţie, predispune copii la un nivel redus de 

lactază, deoarece această enzimă creşte la sfîrşitul celui de-al III trimestru. 

C.2.3. Conduita pacientului  
C.2.3.1. Anamneza  

Caseta 4. Repere anamnestice pentru diagnosticul intoleranţei la lactoză 

 Debutul manifestărilor clinice 

 Datele antropometrice 

 Factorul alimentar 

 Anamneza patologică  

 Anamneza eredocolaterală 

 Manifestări generale 

 Manifestări gastrointestinale 

 Intervenţii chirurgicale 
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C.2.3.2. Examenul clinic  

Caseta 5. Manifestările clinice ale intoleranţei la lactoză 

 simptomatologia este foarte variabilă; 

 severitatea simptomelor depinde de numeroşi factori: toleranţa individuală, rata de digestie, vîrstă, 

grupul etnic; 

 manifestările clinice debutează de obicei într-un interval de 30 minute pînă la 2 ore de la consumul 

alimentelor ce conţin lactoză; 

 efectul osmotic al dizaharidelor provocă: 

 diaree, uneori pînă la 10-15 scaune în zi, lichide şi spumoase; 

 produsele obţinute în rezultatul fermentaţiei bacteriene a moleculelor de lactoză în intestinul gros 

(CO2, acizi graşi, apa şi metan) conduc la apariţia: 

 senzaţiei de plenitudine, 

 meteorism,  

 dureri abdominale colicative.  

 absorbţia scazută a glucozei în intestinul subţire poate induce temporar o stare de hipoglicemie şi 

fatigabilitate; 

 conform unor studii, 75 % din pacienţii cu intoleranţă la lactoză au concomitent şi intoleranţă la 

fructoză, ce agravează tabloul clinic expus anterior. 

Tabelul 1. Particularităţi clinice ale intoleranţei la lactoză 

Tipul deficitului Debutul Scaunul Manifestări suplimentare 

Deficitul congenital de 

lactază cu lactozurie  

(tip Holzel) 

- odată cu 

introducerea 

laptelui în 

alimentaţie 

- diaree rebelă 

- scaun apos 

- spumos 

- verzui 

- miros acid 

- borborisme intestinale 

- exicoză cu dereglări hidro-

electrolitice 

- colici abdominale 

- malnutriţie severă 

- uneori nefrocalcinoză 

Deficitul congenital de 

lactază fără lactozurie  

(tip Durand) 

- din primele zile 

de viaţă 

- diaree rebelă 

- scaun apos 

- spumos 

- verzui 

- miros acid 

- vome abundente după fiecare 

alimentaţie, ce pot mima 

pilorostenoza 

- urină cu miros acid 

- malnutriţie severă 

Deficitul de lactază tip 

tardiv 

- la 30 min – 1 oră 

după ingestia 

produselor bogate 

în lactoză  

- diaree apoasă 

sau păstoasă 

- meteorism, flatulenţă, 

borborisme 

- dureri abdominale intermitente 

Deficitul dobîndit 

(secundar) de lactază 

- pe parcursul vieţii - spumos-apos 

- explozivă 

- galben deschis 

- miros acriu 

- meteorism, flatulenţă, 

borborisme 

- dureri abdominale 

Tabelul 2. Deficitul staturoponderal în intoleranţă la lactoză la copii 

 Metoda percentilelor Metoda devierilor standard 

Deficit ponderal 

- deficit de masă, gradul I pc.25 – p.10  1-2 DS 

- deficit de masă, gradul II < p.10 ≥ - 2 DS 

Deficit statural 

- talie mai joasă de mediu pc.25 – p.10  1-2 DS 

- talie joasă < p.10 ≥ - 2 DS 
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C.2.3.3. Investigaţii paraclinice 

Diagnosticul intoleranţei la lactoză este bazat pe 5 pilieri: anamneza şi clinica; examenul 

coprologic; teste de provocare; examenul endoscopic şi histologic; răspuns clinic la regimul 

recomandat. 

Caseta 6. Teste clinice în diagnosticul intoleranţei la lactoză 

 Test clinic de provocare, metodă simplă şi neinvazivă de diagnostic a intoleranţei la lactoză; 

dimineaţa à jeun, pacientul consumă 250-300 ml lapte sau 1 mg de lactoză/kg corp, fără a ingera 

nimic 3-5 ore ulterior şi cu monitorizare clinică în următoarele 2-3 ore. 

 Test clinic de eliminare, metodă simplă, neinvazivă de autodiagnosticare a intoleranţei la lactoză; 

prevede un regim de eliminare a produselor lactate, cu ameliorare clinică evidentă; normalizarea 

scaunului este la a 2-3 zi. 

 

Caseta 7. Testul intoleranţei la lactoză  

Etapizarea  

1. Aprecierea nivelului iniţial de 

glucoză; 

2. Administrarea lactozei în doză 

de 2 g/kg corp/masă; 

3. Verificarea repetată, la 15 

minute, a nivelului de glucoză 

în sînge; 

Rezultate 

 norma – creşterea glicemiei cu 

>1,1 mmol/l; 

 curbă plată după încărcarea cu 

lactoză indică deficit de lactază. 

 

Diagnosticul deficitului de lactază 

Dacă un copil are: 

Curba glicemică după provocarea cu lactoză

3

4

5

6

7

8

0 15 30 60

Timpul după provocare (min)

m
m

o
l/

l

norma apaltisată plată

Testul intoleranţei la lactoză

 
 rude de gr.I cu intoleranţă la lactoză; 

 curbă glicemică plată după încărcarea cu lactoză. 

 

 

În 82% cazuri poate fi diagnosticată intoleranţa la lactoză. 

 

Caseta 8. Testul hidrogenului în aerul expirat 

 Aprecierea nivelului iniţial de hidrogen; 

 Administrarea lactozei în doză de 2 g/kg corp/masă; 

 Aprecierea repetată a nivelului de hidrogen în aerul expirat; 

 În normă – < 0,1 ml/min; 

 ↑ 0,1 ml/min – fermentaţia excesivă a lactozei de către bacterii în colon, cu acumulare de 

hidrogen, pătrunderea în vena portă, în circuitul mic şi plămîni, în aerul expirat.  

 

Caseta 9. Examenul endoscopic în intoleranţa la lactoză 

 Avantaje: 
- metoda cea mai exactă pentru vizualizarea tubului digestiv; 

- posibilitatea preluării biopsiilor. 

DE REŢINUT!!!  

Conform consensului internaţional este necesar de prelevat cel puţin 4 probe, pentru examenul 

histologic. 
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 Tabloul endoscopic 
- mucoasa intestinală are aspect normal, inclusiv vilozităţile şi „marginea în perie”; 

- metoda imunohistochimică pune în evidenţă scăderea sau absenţa aparatului enzimatic la 

nivelul marginii în perie, doar în deficitul de lactază secundar apar modificările bolii de bază. 

Tabelul 3. Alte examinări instrumentale efectuate pentru diagnosticul intoleranţei la lactoză 

Examinarea 

paraclinică 
Rezultatele scontate 

Ecografia organelor 

 abdominale 
- anse intestinale dilatate; 

- diagnostic diferenţial şi aprecierea patologiilor concomitente. 

Radiografia 

radiocarpală 
- estimarea corelaţiei dintre vîrsta osoasă şi biologică. 

Endocapsula  - cea mai nouă achiziţie de diagnostic, pentru vizualizarea intestinului 

subţire; 

- metodă endoscopică neinvazivă. 

Osteodensitometria  - pentru aprecierea gradului demineralizării osoase şi pentru aprecierea de 

tratament şi monitorizare. 

Tabelul 4. Examinări de laborator pentru stabilirea intoleranţei la lactoză la copii 

Examinarea paraclinică Rezultatele scontate 

Testele biochimice - Albumina  – N, ↓;  

- Proteina generală – N, ↓; 

- ALAT, ASAT – N;  

- Bilirubina – N; 

- FA – N; 

- Ca, P –↓, în 50 % cazuri; 

- Fierului seric – N, ↓; 

- Vit. B12 – N, ↓; 

- Acidul folic – N, ↓; 

- Transferina – N, ↓; 

- Ureea, creatinina – N, ↑; 

- Timpul de coagulare; 

- Fibrinogenul; 

- Protrombina; 

- Kaliul; 

- Natriul. 

Grupa sanguină , Rh 

Examenul sumar de sînge - Hemoglobina – N, ↓; 

- Leucocite – N, ↑, cu deviere spre stînga;  

- Eozinofile  – ↑; 

- Limfocite – ↑; 

- VSH  – ↑. 

Examenul sumar al urinei - proteine – N,↑;  

- leucocite – N,↑; 

- eritrociturie minimă.  
Examenul coprologic - pH ≤ 5 (aprecierea acidităţii scaunului); 

- amidonul – ↑; 

- celuloză  – ↑. 

Examenul coproparazitologic - diagnostic difernţial. 

Examinarea florei intestinale - bifido- şi lactobacterii – ↓, absent; 

- flora condiţionat patogenă – ↑, în special a formelor atipice de E.colli. 

Teste imunologice - Ig A, Ig E totală; 

- proteina C-reactivă;  

- complexele imuno-circulante (CIC);   

- factorul reumoatoid. 

Teste serologice - aprecierea invaziilor parazitare (Ascaride, Toxocara, Giardia 
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Lamblia). 
Hepatită virală B 

- HBsAg, HBeAg, Anti- HBcor sumar, ADN-HBV. 

Hepatită virală C 

- Anti-HCV, ARN-HCV. 

Hepatita virală D 

- ARN-HVD. 

Citomegalovirus 

- Anti-CMV Ig M, Anti-CMV Ig G. 

Herpes simplex tip 1 şi tip 2 

- IgM şi IgG, PCR. 

Hormonii  - hormoni de creştere şi dezvoltare (somatotropina, LH, FSH); 

- hormoni tiroidieni (T3, T4, TSH). 

C.2.3.4. Diagnosticul diferenţial 

Caseta 10. Maladii pentru diferenţierea intoleranţei la lactoză la copii 
- malabsorbţia proteinelor, reflux gastroesofagian, gastrita şi duodenita, gastroenterita, enterocolita, 

sindromul intestinului iritabil, boala Crohn şi rectocolita ulcerohemoragică, infestaţii parazitare 

Notă:  

 Deficitul de lactază nu trebuie confundat cu intoleranţa la proteinele laptelui de vacă, cauzată de 

interacţiunea sistemului imunitar.  

 Luînd în consideraţie că manifestările clinice ale intoleranţei la lactoză sunt comune pentru 

majoritatea patologiilor sistemului digestiv, diagnosticul diferenţial poate fi efectuat cu o gamă 

largă de maladii gastrointestinale. 

C.2.4. Tratamentul  
Caseta 11. Tipurile de tratament  în intoleranţa la lactoză 

 Tratament nemedicamentos 

 Tratament medicamentos: 

- tratamentul deficienţelor instalate (vezi protocolul clinic naţional „Malabsorbţia intestinală 

la copil”); 

- tratamentul complicaţiilor; 

- tratamentul patologiilor asociate.  

C.2.4.1. Tratamentul nemedicamentos 

Caseta 12. Cerinţele pentru alimentarea copiilor cu leziuni ale mucoasei intestinale  

 fără lactoză; 

 să faciliteze procesele de reparaţie în intestin; 

 să conţină amestec optim al raportului P/Ca;  

 să favorizeze asimilarea Ca, Fe; 

 proteinele să posede valoare energetică mare;  

 să influinţeze benefic microbiocenoza intestinală; 

 în funcţie de vîrstă, pentru copiii cu deficit congenital de lactază sunt indicate formulele fără lapte 

Nestlé („NAN fără lactoză”, „Alfare”, „Clinutren Junior”). 

 

Caseta 13. Managementul deficitului de lactază 
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Alimentaţie naturală 
Necesarul alimentar:  120 ml x 5 ori/zi 

 

40 ml amestec fără lactoză 

80 ml laptele mamei 

       x 5 ori/zi 

 

     120 ml laptele mamei x 2-3 ori/zi 

120 ml amestec fără lactoză x 2-3 ori/zi 
 

Alimentaţie artificială 
Necesarul alimentar:  120 ml x 5 ori/zi 

 

40 ml amestec fără lactoză 

80 ml amestec standard 

       x 5 ori/zi 

 

     120 ml amestec standard  x 2-3 ori/zi 

120 ml amestec fără lactoză x 2-3 ori/zi 
 

Amestecul fără lactoză şi laptele mamei timp de 

24 ore trebuie să fie administrate omogen 

Amestecurile fără lactoză şi standard timp de  

24 ore trebuie să fie administrate omogen 

C.2.4.2. Tratamentul medicamentos  

Caseta 14. Obiectivele tratamentului medicamentos în intoleranţa la lactoză 

- Atenuarea manifestărilor gastrointestinale şi sistemice, cu cel mai mic grad posibil de efecte 

adverse. 

- Restabilirea şi menţinerea curbei ponderale normale. 

- Preîntîmpinarea complicaţiilor şi restabilirea densitătăţii osoase. 

 Echilibrarea hidroelectrolitică 

 necesită terapie infuzională în funcţie de deficitul instalat. 

 

Caseta 15. Criteriile de spitalizare a copiilor cu intoleranţă la lactoză 

 efectuarea investigaţiilor invazive (jejunoscopia cu biopsie); 

 forma refractară la regimul alactozat; 

 prezenţa complicaţiilor. 

 

Caseta 16.  Criteriile de externare a copiilor cu intoleranţă la lactoză 

 ameliorarea manifestărilor clinice; 

 răspuns la regimul alactozat; 

 excluderea complicaţiilor; 

 răspuns la tratamentul medicamentos. 

C.2.5. Supravegherea  
Caseta 17. Supravegherea pacienţilor cu intoleranţă la lactoză 

 Se vor respecta următoarele recomandări: 

- Respectarea dietei fără lactoză, în funcţie de forma clinică; 

- Profilaxia rahitismului, osteoporozei; 

- Monitorizarea copiilor cu intoleranţă la lactoză: 

 1 an după stabilirea diagnosticului: 1 dată la 6 luni; 

 ulterior: 1 dată pe an; 

 la necesitate mai frecvent. 

 Perioada de supraveghere va dura în funcţie de forma clinică.  

C.2.6. Complicaţiile 
Caseta 18. Complicaţiile intoleranţei la lactoză la copii 

 rahitism, osteopenie, osteoporoză; anemie; infecţii respiratorii recurente. 
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D. RESURSE UMANE ŞI MATERIALE NECESARE PENTRU IMPLEMENTAREA 

PREVEDERILOR PROTOCOLULUI 

D.1. Secţia 
consultativă 
pentru copii şi 
secţia 
gastroenterologie 
IMSP IMşiC 

Personal: 

 medic gastroenterolog pediatru certificat; 

 medic pediatru certificat; 

 medic de laborator; 

 medic imagist; 

 asistente medicale; 

 acces la consultaţiile calificate: nutriţionist,  genetic, psiholog. 

Dispozitive medicale: 

 cîntar pentru sugari; 

 cîntar pentru copii mari; 

 panglica-centimetru; 

 fonendoscop;  

 laborator clinic standard pentru determinarea: hemoleucogramei, teste biochimice 

(proteina totală, ASAT, ALAT, bilirubina şi fracţiile ei), fierul seric, Ca, P, K, Na, 

CIC; 

 teste serologice; 

 teste la toleranţă, 

 fibrogastroscop;   

 cabinet radiologic; 

 laborator imunologic; 

 serviciul morfologic cu citologie. 

Medicamente: 

 tratament simptomatic. 

E. INDICATORII DE MONITORIZARE A IMPLIMENTĂRII PROTOCOLULUI 

No Scopul Scopul Metoda de calculare a indicatorului 

Numărătorul Numitorul 

1. Depistarea 

precoce a 

pacienţilor cu 

intoleranţă la 

lactoză 

1.1. Ponderea  

pacienţilor cu 

diagnosticul stabilit de 

intoleranţă la lactoză în 

prima  lună de la 

apariţia semnelor 

clinice 

Numărul pacienţilor cu 

diagnosticul stabilit de 

intoleranţă la lactoză în prima  

lună de la apariţia semnelor 

clinice, pe parcursul unui an x 

100 

Numărul total de pacienţi 

cu diagnosticul de 

intoleranţă la lactoză, care 
s-au aflat la tratament de 

staţionar în secţia 

gastroenterologie , pe 

parcursul ultimului an. 

2. Ameliorarea 

examinării 

pacienţilor cu 

intoleranţă la 

lactoză 

2.Ponderea pacienţilor 

cu diagnosticul de 

intoleranţă la lactoză, 

cărora li sa efectuat  

examenul clinic şi 

paraclinic obligatoriu 

conform 

recomandărilor 

protocolului clinic 

naţional „Intoleranţa la 

lactoză la copil”  

Numărul pacienţilor cu 

diagnosticul de intoleranţă la 

lactoză, cărora li sa efectuat 

examenul clinic, paraclinic şi 

tratamentul obligatoriu 

conform recomandărilor 

protocolului clinic naţional 

„Intoleranţa la lactoză la 

copil”, pe parcursul ultimului 

an x 100 

Numărul total de pacienţi 

cu intoleranţă la lactoză, 

care s-au aflat la 

tratament de staţionar în 

secţia gastroenterologie, 

pe parcursul ultimului an. 

 

F. ASPECTELE MEDICO-ORGANIZAŢIONALE 

1. Indicaţiile (sau criteriile) de trimitere a pacientului cu intoleranţă la lactoză. 

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

intoleranţă la lactoză conform indicaţiilor 

Indicaţii (criterii)  

de transfer 

 

Transferul (destinaţia) 
 

Persoanele de contact 
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Agravarea stării pacientului cu 
intoleranţă la lactoză 

Secţia de reanimare şi 

terapie intensivă 

pediatrică 

Şef secţie – Ana Oglindă 

Nr.telefon:523-613;3-38,4-14 

 

Abdomen acut sau alte stări 

chirurgicale urgente la pacienţii 

cu intoleranţă la lactoză 

Secţia chirurgie  urgentă 
 

 

Secţia chirurgie  septică 

Şef secţie: Mihai Seu  

Nr.telefon:55-96-58;5-63,6-19  

Şef secţie -  Larisa Boiştean 

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

  

 
Procedura  generală de transfer a pacientului: 

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

parvenite la pacientul cu intoleranţă la lactoză. 

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

3. Pacientul este obligatoriu consultat de ş eful 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 directorul 

departamentului respectiv despre cazul respectiv. 

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

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

7. Se convoacă C onsiliul medical în componenţa: Directorul departamentului, şeful clinicii,  şeful 

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

8. Medicul curant perfectează 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 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), se eliberează, 

de către medicul curant  îndreptare, care va include obligatoriu diagnosticul, argumentarea 

procedurii şi numărul poliţei de asigurare (forma 027e). 

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

biologic va fi însoţit de forma standardă de întreptare 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 vice-director medical. 

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

3. Ordinea de asigurare a circulaţiei documentaţiei medicale, inclusiv întoarcerea în instituţie la locul 

de observare sau investigare 

1. În contract cu instituţiile subcontractate este menţionat modalitatea de expediere şi recepţionare a 

rezultatelor. 

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

1. Pacientul este informat 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. 

5. Ordinea instruirii pacientului cu privire la acţiunile necesare la întoarcere pentru evidenta 

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

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

 

Anexa 1. Ghidul pacientului cu intoleranţă la lactoză 
 

Intoleranţa la lactoză constituie  incapacitatea de a digera (fărîmiţa, toca) lactoza, adică 

zahărul din lapte.  Nu este o patologie ce pune viaţa în pericol a copiilor, însă simptomele sale 

neplacute fac deseori părinţii să evite produsele lactate din meniul copiilor.  

În pofida manifestărilor nedorite, trebuie de diferenţiat intoleranţa la lactoză de alergia la 

proteinele din laptele de vacă, care implică sistemul imunitar, din această cauză nu este 
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obligatoriu evitarea completă a produselor lactate. Cauza intoleranţei la lactoză este lipsa 

lactazei, enzimă produsă de mucoasa intestinului subţire.  
Cînd şi la cine apare intoleranţa la lactoză? 

1. Predispunere genetică. Dacă unul din părinţi face intoleranţă la lactoză, atunci nu se exclude 

faptul că şi bebeluşul ar putea-o face, adică o formă congenitală de intoleranţă, dar în acelaş 

timp există copii cu părinţi ce fac intoleranţă, iar ei nu cunosc de această patologie. 

2. Naştere prematurăCopiii născuţi prematuri nu pot produce întotdeauna cantităţi suficiente 

de lactază. Lactaza creşte în normă la sfîrşitul celui de-al 3-lea trimestru de sarcină. La fel, 

incidenţa bolii pare a fi mai mare la persoanele afectate de diverse patologii intestinale, ca: 

boala celiac, rectocolita ulcerohemoragică, boala Crohn. 

3. Unele medicamente pot de asemenea să cauzeze o producţie mai mică de lactază ducînd la 

intoleranţa temporară de lactoză.  

4. Ţinem să menţionăm, chiar dacă actual nu aveţi probleme cu toleranţa la lactoză, există 

posibilitatea să o faceţi pe viitor. Vă puneţi întrebarea de ce?  Răspundem, deoarece 

organismul uman de la vîrsta de circa 2 ani nu mai produce cantitate suficientă de lactază ce 

ar scinda lactoza. Plus, odată cu creşterea vîrstei deficitul va fi tot mai evident. 
Care sunt manifestările clinice ale intoleranţei la lactoză? 

 manifestările clinice sunt foarte variabile, de la un discomfort abdominal neînsemnat, pînă la 

o diaree, de 10-15 scaune în zi, cu colici abdominal evidente; 

 severitatea simptomelor depinde de numeroşi factori: toleranţa individuală, rata de digestie, 

vîrstă, grupul etnic; 

 manifestările clinice debutează de obicei într-un interval de 30 minute pînă la 2 ore de la 

consumul alimentelor ce conţin lactoză; 

 diaree, uneori pînă la 10-15 scaune în zi, lichide şi spumoase; 

 produsele obţinute în rezultatul fermentaţiei bacteriene a moleculelor de lactoză în intestinul 

gros (CO2, acizi graşi, apa şi metan) conduc la apariţia: 

 balonare, 

 dureri abdominale colicative.  

 absorbţia scazută a glucozei în intestinul subţire poate induce temporar o stare de oboseală; 

 conform unor studii, 75 % din pacienţii cu intoleranţă la lactoză au concomitent şi 

intoleranţă la fructoză, ce agravează tabloul clinic expus anterior. 
 

Cum poate fi diagnosticată intoleranţa la lactoză? 

Dăcă suspectaţi că copilul d-stră face intoleranţă la lactoză este necesar să vă adresaţi 

medicului. 

Este îmbucurător că diagnosticul intoleranţei la lactoză poate fi pus evitînd metodele invazive, 

adică după ce medicul va lua cunoştinţă cu simptomele şi în urma unui examen fizic, vă va 

recomanda să nu mai consumaţi produse lactate pentru o perioadă de timp, numit testul clinic de 

eliminare. Odată cu introducerea produselor lactate din nou, există 2 variante de răspuns al 

organismului: 

Un alt test clinic este testul de provocare. Dimineaţa pe nemîncate copilului îi se va oferi un 

pahar de lapte şi ulterior va fi supravegheat de medici pe o perioadă de 2-3 ore, pentru a fi evaluate 

simptomele. 

Testarea cantităţii de hidrogen, la fel o metodă neinvazivă, ce 

impune să consumati produse ce conţin lactoză. Apoi, medicul vă va 

ruga să suflaţi în masca pentru a verifica nivelul hidrogenului aflat în 

respiratie la fiecare 15 minute pe durata testului. Dacă acesta este 

ridicat, posibil să aveţi intoleranţă la lactoză. Se va efectua şi testul de 

toleranţă la lactoză prin determinarea curbei glicemice, adică nivelul 

glucozei în sînge pe nemîncate şi după consumul lactozei. 

 

 

http://storage.tradeads.eu/banners/25217/interstitial.html?10;http%3A//www.copilul.ro/bebelusi/sanatate/Copilul_nascut_prematur-a1156.html;25217;http%3A//storage.tradeads.eu/banners/;http%3A//s1.ads.tradeads.eu/;_nbs_800x600_septembrie.swf;800x600;http%3A//www.milupa.ro/oferta-din-inima/;ASv3;;counter/Impression;1;0;1;trans;;;**;%3F1X65ASV2%3DCT%26zoneId%3D27571%26bnr_Id%3D25217%26LO%3D-%26adsx%3D55fi0rcK%209CIk1RNMScXNy1I%2090UXB7zbiOVAa4qcw32xPMinZ%207hfpXu0WpWrcgbMU9BPDRaLGP%20Bp9UM9fKsBOlnrT/5tjqZZ01zWIBzrzE1qMxbiRmdjNfLa%2059XYxenS7cyxLzc1VJYm0h18kuOnB/lcTOCePvSJihDBj/jMf27%203C82%20VqcarB9pKhu%26ASUID%3D100000366133%26RND%3D91279074124723800%26CLT%3D293;**;;**;
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Metoda invazivă, jejunoscopia cu biopsie, se va face la necesitate, 

doar în cazul suspecţii unei patologii organice a intestinului, ce poate 

induce intoleranţa la lactoză. Sigur, este o procedură stresantă pentru 

copil, însă nestabilirea diagnosticului de bază duce la complicaţii 

severe şi accentuează şi mai mult evoluţia intoleranţei la lactoză. 

Patologiile ce pot fi diagnosticate prin această metodă sunt boala 

celiacă, rectocolita ulcerohemoragică, boala Crohn.      

 
Cum poate fi tratată intoleranţa la lactoză? 

Din fericire, intoleranţa la lactoză este o patologie ce poate fi tratată doar nemedicamentos, adică 

doar prin respectarea dietei alactozate şi doar în cazul instalarii deficienţelor ca: rahitism, 

osteoporoză medicul va recurge la administrarea medicamentelor. 

Alimente interzise 

Produsele de panificare 

 preparate cu lapte sau derivate din lapte 

Legume 

 legumele preparate cu brînză, lapte sau produse lactate 

Fructe 

 sucurile de fructe care conţin lactoza 

Lapte şi produse lactate 
 - lapte, produse lactate, lapte praf 

 - toate brînzeturile 

 

 

 

Succese!!! 
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