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ABREVIERILE FOLOSITE ÎN DOCUMENT 
USMF Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

AŞ RM Academie de Ştiinţe a Republicii Moldova 

AMP asistenţa medicală primară 

HDC hernie diafragmatică congenitală 

CAP canal arterial patent 

DSA defect al septului atrial 

DSV defect al septului ventricular 

FOP fosa ovală patentă 
FR  fregvenţa ventilatorie 

PaCO2 presiunea parţială de bioxid de carbon în sângele arterial al copilului 

PaO2 presiunea parţială de oxigen în sângele arterial al copilului 

FiO2 concentraţia fluxului de oxigen la inspiraţie 

MAP Presiunea medie în căile respiratorii 

i.m. intramuscular 

i.v. intravenos 

PaO2 concentraţia arterială a oxigenului 

PCO2 presiunea bioxidului de carbon 

pH aciditatea sîngelui 

PO2 presiunea oxigenului 

BE sumarul de bază în sînge 

BEecf sumarul efectiv de bază în sînge 

PS puls 

SaO2 saturaţia 

TA tensiunea arterială 

ALT alaninaminotransferaza 

AST aspartataminotransferaza 
 

PREFAŢĂ 
 

Protocolul clinic instituţional (PCI) a fost elaborat în baza PCN nr.29 „Hernia 

diafragmatică congenitală la copil” şi ordinului MS nr.429 din 21 noiembrie 2008 „Cu privire  

la metodologia elaborării, aprobării şi implementării Protocoalelor clinice instituţionale şi a 

Protocoalelor  locului de lucru de către grupul  de lucru în componenţa: Eva Gudumac, 

academician AŞM, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Om emerit, Director 

Clinică Chirurgie Pediatrică în Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic Chirurgie Pediatrică 

„Academician Natalia Gheorghiu”, şef Catedră Chirurgie, Anesteziologie şi Reanimare 

Pediatrică USMF „Nicolae Testemiţanu”, specialist principal în chirurgie pediatrică al MS RM, 

Aliona Pisarenco doctor în medicină,  şef secţie chirurgie nou-născuţi IMSP IMşiC. Protocolul 

a fost discutat şi aprobat la Conferinţa Clinicii Chirurgie Pediatrică a IMSP IMşiC, şedinţa 

catedrei Chirurgie, Anesteziologie şi Reanimare Pediatrică, USMF „Nicolae Testemiţanu”, şef 

catedră Eva Gudumac, profesor universitar, specialist principal în chirurgie pediatrică al MS 

RM,  şedinţa grupului de lucrul pentru elaborarea şi implementarea protocoalelor clinice, 

Consiliul Calităţii din cadrul  ICŞDOSM şi C, preşedinte Mihai Rotaru. 

A. PARTEA INTRODUCTIVĂ 
 

A.1. Diagnosticul: Hernie diafragmatică congenitală 

Exemple de diagnostice clinice: 
1. Hernie diafragmatică congenitală  falsă (dreaptă, stângă, bilaterală), cu defect posterolateral, 

anterolateral, central, esofagoaortal, frenopericardial. 

2. Hernie diafragmatică congenitală  veritabilă - eventraţie (dreaptă, stângă, bilaterală) a cupolei. 

3. Relaxaţie diafragmatică. 

4. Hernia diafragmatică parasternală. 

5. Hernia diafragmatică frenopericardială 

6. Hernia diafragmatică hiatală esofagiană 

7. Hernia diafragmatică hiatală paraesofagiană 



 

A.2. Codul bolii (CIM - 10): Q 79.0 

A.3. Utilizatorii: 
    IMSP ICŞDOSM şi C: 

   secţia  chirurgie a nou-născutului,  

      secţia reanimare şi terapie intensivă chirurgicală, 

     secţia de reanimare a nou-născutului, 

    laboratorul clinic, 

    laboratorul bacteriologic, 

    secţia radiologie, 

    secţia diagnostic f uncţional, 

    secţia reabilitare clinică, 

      farmacia spitalului. 
 

A.4. Scopurile protocolului: 
 

1. A îmbunătăţi diagnosticarea prenatală a HDC şi conduita naşterii la aceşti copii.. 

2. A îmbunătăţi diagnosticarea precoce postnatală a copiilor cu HDC.  

3. A spori calitatea examinărilor clinice şi paraclinice ale pacienţilor cu diferite forme de HDC. 

4. A perfecta calitatea tratamentului pacienţilor cu HDC. 

5. A reduce complicaţiile şi mortalitatea prin HDC la copii. 

 

A.5. Data elaborării protocolului: 2013 

 
A.6. Data următoarei revizuiri: concomitent cu reactualizarea PCN. 

 

A.7. Definiţiile folosite în document 
 

Hernia diafragmatică falsă este o hernie embrionară, care se formează ca rezultat al încetării 

dezvoltării unei regiuni a diafragmului în primul trimestru al vieţii intrauterine, manifestată printr-

un defect sub formă de fisură în regiunea lombo-costală (fisura Bochdalek) sau prin defect de 

dimensiuni impresionante, ocupând regiunea postero-centrală sau laterală. 

Hernia diafragmatică veritabilă (eventraţie) este o hernie fetală, ce se dezvoltă în rezultatul 

dereglărilor proceselor de formare ale diafragmului, manifestată prin sac herniar, constituit din 

regiunea subţiată a cupolei diafragmatice, având diferit grad de bombare în cavitatea pleurală. 

Relaxarea diafragmului este hernia ce se dezvoltă în perioada perinatală în rezultatul 

paraliziei nervului diafragmal. 

Hernia diafragmatică parasternală este o hernie veritabilă, determinată de locurile slabe ale 

diafragmului (fisura Larey pe stînga şi fisura Morgagny pe dreapta).  

Hernia diafragmatică frenopericardială reprezintă o hernie diafragmatică falsă, cu defect 

situat în partea tendinoasă a diafragmului şi regiunii adiacente a pericardului, prin care organele 

cavităţii abdominale nimeresc în cavitatea pericardică sau în unele cazuri cordul poate nimeri în 

cavitatea abdominală. 

Hernia diafragmatică hiatală esofagiană este o hernie veritabilă, manifestată prin poziţia 

joncţiunii eso-gastrice de asupra nivelului diafragmului cu esofagul de lungime normală şi uneori 

deformat. 

Hernia diafragmatică hiatală paraesofagiană este o hernie veritabilă, manifestată prin 

deplasarea ascendentă a organelor cavităţii abdominale pe lîngă esofag. 



 

 

 

B. PARTEA GENERALĂ 
 

Nivel de asistenţă medicală spitalicească – IMSP IMşiC 

Descriere 

(măsuri) 

Motive 

(repere) 

Paşi 

(modalităţi şi condiţii de realizare) 

I II III 

1. Spitalizarea  Obligatoriu: 
•  Spitalizarea în secţia chirurgie nou-născuți şi/sau în 

SRTI chirurgicală a ICŞDOSMşiC conform 

criteriilor de spitalizare (casetele 9, 10). 

 

2. Diagnosticul 

2.1. Confirmarea HDC Diagnosticul precoce, conduita postnatală corectă şi 
tratamentul medicamentos şi chirurgical, pot minimaliza 
incidența deceselor şi micşora numărul de copii invalizi 
în societate . 

Investigaţii obligatorii: 
•  Aprecierea factorilor de risc (caseta 3). 

•  Anamneza (caseta 5). 

•  Examenul fizic (caseta 6). 

• Investigaţii paraclinice pentru determinarea formei 

HDC, malformaţiilor concomitente, duratei pregtătirei 

preoperatorii şi pentru efectuarea diagnosticului 

diferenţial (caseta 7). 

•  Estimarea indicaţiilor pentru consultul 

specialiştilor: neurolog, cardiolog, 

cardiochirurg, neonatolog, anesteziolg. 

•  Efectuarea diagnosticului diferenţiat (caseta 8). 

3. Tratamentul 

3.1. Tratamentul 

medicamentos 

Scopul tratamentului este stabilizarea funcţiilor vitale,  
pregătirea preoperatorie şi medicaţia postoperatorie. 
 
Scopul este de a reducere organele herniate, plastia 
defectului diafragmatic, restabilirea funcţiilor vitale 
alterate 

Obligatoriu: 
 Evaluarea indicaţiilor pentru tratamentul chirurgical 

(caseta 10) 

 Pregătire preoperatorie (caseta 11) 

 Consultaţia medicului anesteziolog 

 Intervenţia chirurgicală (caseta 12) 

 Conduita postoperatorie (casetele 13,14) 

3.2 Tratamentul 

chirurgical 
4. Externarea, nivelul 

primar, tratament continuu 

şi supraveghere 

 Extrasul obligatoriu va conţine: 
•  Diagnosticul confirmat detaliat. 

•  Rezultatele investigaţiilor efectuate. 

•  Recomandările explicite pentru pacient. 

•  Recomandările pentru medicul de familie. 
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C.1. ALGORITMII DE CONDUITĂ 
C.1.1. Algoritmul general de conduită al nou-născutului cu HDC în 
maternitate 

Semnele clinice ale HDC la naştere: 
 Cianoza 
 Dispnee, tahi-/bradipnee, apnee, participarea musculaturii auxiliare la respirație 
 Cutie toracică asimetrică 
 Abdomen retractat 
 Diminarea sau abolirea respiraţiei pe partea afectată 
 Deplasarea cordului în partea contralaterală 
 Scorul Abgar jos 
Pregătirea brigăzii neonatologice către naşterea copilului cu HDC: 
Notă: La diagnosticul intranatal a HDC la făt, brigada neonatologică, care va asista naşterea 
trebuie sa fie minimum din 3 persoane 
Din timp sa pregătesc aparatele şi instrumentele: 
 Pentru încălzirea copilului (scutece calde, sursa de energie caldă) 
 Pentru aspirarea mucozităţilor (aspirator electric sau cu vacuum, sonde de aspiraţie Nr. 6 şi 8) 
 Pentru intubarea traheei (laringoscop cu completul de lame, sonde endotraheale, conductor) 
 Pentru respiraţie dirijată 
 Pentru monitoringul FCC, TA, SpO2  
 Pentru abord venos 
 Medicamente pentru resuscitarea cardiorespiratorie (adrenalin 1:10000, atropin, soluţie 
fiziologică, soluţie bicarbonat de natriu) 
 Medicamente pentru sedare şi relaxarea copilului (midazolam, atracurium) 
Măsurile în sala de naştere: 
 Nou-născutul se usucă cu scutece calde şi se plasează sub surca de căldură 
 Se aspiră mucozităţile din cavitatea bucală 
 Intubarea traheei. Este contraindicat ventilarea cu masca!!! 
 Respiraţia dirijată din primele minute de viaţă cu parametrii: PIP 25 (max 30), PEEP 3,0-5,0, FR 
40-50 resp/min (max 70), FiO2  0,4 (max 1,0) 
 Sedarea şi miorelaxarea: i/m sau i/v midazolam 0,2 mg/kg, atracurium 0,5 mg/kg 
 Sonda gastrică 
 La necesitate măsurile de resuscitare cardiorespiratorie 
 Transportul în secţia de terapie intensivă se realizează cînd FCC  100 băt/min la respiraţie 
dirijată în incubator de transport. 
 Transportarea:  
 Transportarea nou-născutului la diferite etape (reanimare cirurgicală, sală de operaţie) se 
efectuiază numai  după stabilizarea indicilor hemodinamici şi respiratori 
 Aprecierea riscului de transportarea nou-născutului cu HDC după formula Crucii roşii: 
(FR × PaCO2 × FiO2 × MAP × 100 ) / PaO2 × 6000 , unde 
          The Red Cross Fomula for Predicting Outcome in Congenital Diaphragmatic Hernia (Numanoglu A, Morrison C, Rode H, 1998)  
 Evaluarea riscului de transportare:  
 ≤ 10 baluri – se permite transportarea,  
 10-20 baluri necesită supraveghere şi corecţia terapiei intensive 30 – 60 minute,  
 20 baluri – risc de letalitate în timpul transpotului foarte mare 

scorul minim – 0,2 baluri, scorul maxim – 65 baluri. Indicii normali – scorul este 1 bal. Scorul mediu pentru 
nou-născuţii decedaţi – 38 baluri.  
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C. 1.2. Algoritmul evaluării stării generale a copilului cu HDC 
EVALUAREA SEVERITĂŢII: 

 Fonul premorbid: 

 Evaluarea după scorul Apgar 

- mai mult de 7 baluri              0 
- 5-6 baluri                              14 
- mai puţin de 4 baluri             28 

 Masa la naştere 

- mai mult de 3 kg                    0 
- 2,5-3,0 kg                              10 
- mai puţin de 2,5 kg               18 

 Gradul de dereglare a circulaţiei cerebrale 

- I grad                                   0 
- II grad                                 10 
- III grad                                20 

 Malformaţii asociate ale organelor de 
importanţă vitală 

- lipsesc                                  0            
- unul                                      7 
- multiple                               14 

 Pneumonie, detresă respiratorie 

- lipseşte                                   0 
- uşoară, medie                       10 
- gravă                                    20 

 Starea metabolismului: 

 Starea acido-bazică 

- pH 7,33 - 7,47                         0 
- 7,25 – 7,32 şi 7,48 – 7,54       31 
- > de 7,24 şi < de 7,55            64 

 pCO2 

- 37 – 43                                    0 
- 44 – 47                                    8 
- > de 48 şi <  de 29                 15 

 BE 

- de la – 4 pînă la  +4               0 
- -5 -8  - +5 + 8                        11 
- < +9 > +9                              21 

 Starea hemodinamicii: 

 PS  băt/min 

- 120 – 150                                0 
- > 150                                      26 
- < 120                                      55 

 Frecvenţa respiraţiilor pe min 

- mai puţin de 53                       0 
- 54 – 67                                    22 
- mai mult de 68                        45 

 INTERNAREA ÎN SERVICIUL DE REANIMARE 
CHIRURGICALĂ: 

 Evaluarea gradului de severitate şi prognosticul 

 
Gradul de 

risc 

 

Fonul 

premorbid, 

baluri 

Starea metabo-

lismului, 

baluri 

Starea 

hemo-

dinamicii, 

baluri 

Risc 0 0 - 20 0 - 30 0 - 30 

Risc 1 
 

0 - 20 
0 - 20 
0 - 20 

31 şi mai mult 

0 – 30 
31 şi mai mult 

0 - 30 
> 31 
31-59 

Risc 2 21 - 44 0 - 30 0 - 30 

Risc 3 
 

21 – 44 
21 – 44 
21 – 44 

31 şi mai mult 

0 – 30 
31 şi mai mult 

0 - 30 
> 31 
> 31 

Incurabili 
 

45 şi mai 

mult 
mai mult de 
31 

mai mult 
de 31 

 
 Radiografia de ansamblu a cutiei toracice şi cavităţii 

abdominale în poziţie ortostatică, profil 
anteroposterior şi lateral cu sondă gastrică  

 USG organelor interne, neurosonografia, 
ecodoplerocardiografia 

 Aprecierea tensiunii arteriale pulmonare medii  

 hipertensiunea pulmonară de gradul I – TA medie 
este mai mică de 50 mm Hg 

 hipertensiunea pulmonară de gradul II – TA 
medie este mai mare de 60 mm Hg 

 hipertensiunea pulmonară de gradul III – TA 
medie este mai mare de 80 mm Hg 

 Analiza biochimică a sîngelui  

 Determinarea grupei sanguine şi Rh factor 

 Echilibrul acido-bazic, gazele sîngelui, SO2  

 Consultarea specialiştilor (neurolog, cardiolog, 
cardiochirurg, etc) 

 

2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI A PROCEDURILOR 

C.2.1. Clasificarea HDC 
 

Caseta 1. Clasificarea HDC conform defectului 

1. Hernii embrionare (false).  

1.1 Aplazia diafragmului: 
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 unilaterală; 

 bilaterală ( totală); 

1.2 Defecte parţiale ale diafragmului: 

 posterolateral; 

 anterolateral; 

 central; 

 esofago-aortal; 

 frenopericardial. 

2. Hernii fetale (eventraţie).  

3. Relaxarea diafragmei. 

 

    Caseta 2. Clasificarea anatomică a HDC 

1. Herniile porţiunii posterioare ale diafragmului (false, de tranziţie) 

2. Herniile cupolei diafragmatice (veritabile, mai rar false) 

3. Herniile porţiunii anterioare ale diafragmului 

a) retrosternale (veritabile) 
b) frenopericardiale (false) 

4. Herniile orificiului esofagian (veritabile) 

a) esofagiene 
b) paraesofagiene 

C.2.2. Factorii de risc 
 
 
    Caseta 3. Agenţii etiologici în dezvoltarea HDC cu acţiune negativă asupra dezvoltării 
intrauterine a fătului: 

 Factorii fizici: 

 radiaţia ionizată, electromagnitică, cu unde scurte; 

 razele ultraviolete; 

 neutronii; 

 devierile de temperatură; 

 undele X şi gama; 

 devierile presiunii osmotice. 

 Agenţii infecţioşi: 

 agenţii microbieni; 

 viruşi (citomegalovirus, herpetic, rugeolei, rubeolei, gripal, etc.);  

 micoplasme, chlamidii. 

      Preparatele medicamentoase: 

 citostatice; 

 antimicrobiene; 

 hormonale; 

 neurolepticele; 

 anticonvulsivantele, etc. 

 Factorii chimici: 

 Toxinele produselor alimentare; 

 Metalele (arseniu, plumb, zinc, mercurul, cupru, nichel, sulfat de cadmiu, crom); 

 Poluanţii organici ai mediului ambiant. 

 

Notă: Cea mai frecventă formă de HDC este cu localizare  pe stânga (80%). În 19 % se depistează hernia 

diafragmatică congenitală pe dreapta. În 1% cazuri se poate diagnostica afectare bilaterală a diafragm ului. 

Diagnosticul antenatal al HDC este posibil de la a 18-20 săptămâni de gestaţie. Predomină evoluţia nefavorabilă la 

copii cu HDC falsă cu defecte mari şi aplazia cupolei diafragmatice. Cu cât mai precoce se stabileşte diagnosticul de 

HDC după naşterea copilului cu atât prognosticul este mai nefavorabil.  
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C.2.3. Conduita pacientului cu HDC 
 

Caseta 4. Paşii obligatorii în conduita pacientului cu HDC 

  Controlul ecografic specializat al gravidelor cu scop de diagnosticare prenatală şi 

programarea naşterii în centrul neonatologic republican. 

 Culegerea anamnezei. 

 Examinarea clinică. 

 Examinarea paraclinică. 

 Evaluarea riscului de complicaţii (consultaţia specialiştilor). 

 Deciderea asupra tacticii de tratament. 

 Efectuarea tratamentului. 

 Supravegherea (dispensarizarea) 

 

C.2.3.1. Anamneza 
 

Caseta 5. Acuzele părinţilor copilului cu HDC: 
 

 infecţii frecvente ale căilor respiratorii; 
 retenţia dezvoltării fizice;  

 semne dispeptice (volum scăzut de alimentare, greţuri, vomă); 

 sindrom de deshidratare acută (la prezenţa semnelor dispeptice); 

 dureri periodice abdominale ori retrosternale; 

 dereglări de tranzit intestinal; 

 hipodinamia etc. 
 

C.2.3.2. Examenul fizic 
Tabelul 1. Particularităţile clinice ale HDC 

Factorii de bază  Comprimarea şi strangularea organelor cavităţii abdominale, 

deplasate în cavitatea toracică, în porţile herniei; 

 Comprimarea plămânului şi deplasarea mediastinului de către 

organele herniate; 

 Dereglarea funcţiilor diafragmului, cu afectarea în primul rând 

a mecanicei respiratorii. 

Clasificarea simptomelor 

clinice 
 Gastrointestinale, condiţionate de dereglările funcţionale ale 

organelor abdominale herniate ( pot apărea vome, modificări 

de tranzit intestinal, chiar semne de ocluzie sau subocluzie); 

 Cardiorespiratorii, dependente de comprimarea plămînilor şi 

deplasarea mediastinului. 

Particularităţile clinice în 

herniile porţiunii 

posterioare ale diafragmei 

(false, de tranziţie) 

 

 Gravitatea dereglărilor cardiorespiratorii depind nu numai de 

gradul de compresie şi deplasare a mediastinului, dar şi de 

nivelul modificărilor morfofuncţionale din plămâni şi sistemul 

cardiovascular, care s-au petrecut în perioada intranatală în 

rezultatul compresiunii pulmonare. 

 30% din copii se nasc morţi. 

 35% din copii decedează imediat după naştere, pînă la 

internarea în staţionarul de chirurgie pediatrică, din cauza 

formelor incompatibile cu viaţa. 

 5-15% copii cu hernie Bochdalek pot trăi luni şi ani, fără 

semne clinice exprimate. 
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 Mai frecvent conduc la sindromul de compresiune. 

 Cianoză şi dispnee, care se manifestă sub formă de accese 

(„strangulare asfictică”- comprimarea plămânului şi deplasarea 

cordului și vaselor magistrale). 

Particularităţile clinice în 

herniile cupolei 

diafragmatice veritabile 

 Expresivitatea semnelor clinice depind de dimensiunile 

prolabării herniene şi de gradul de compresie a organelor cutiei 

toracice. 

 La o ½  din cazuri semnele clinice se manifestă pînă la vârsta 

de 3 ani. 

 În 10% din cazuri în perioada de nou-născut. 

 Clinic cel mai frecvent se determină cianoza şi dispneea. 

 Copii de vârstă mai mare acuză dureri şi senzaţii neplăcute în 

regiunea cutiei toracice şi abdominale, în special postprandiale 

sau după efort fizic. 

 Vome mai ales după alimentaţie. 

 Retenţie în dezvoltarea fizică. 

 Deformarea cutiei toracice. 

 Pneumonii repetate. 

Particularităţile clinice în 

herniile porţiunii anterioare 

ale diafragmului 

 

 Retrosternale (veritabile) 

 periodic dureri şi senzaţii neplăcute în regiunea 

epigastrală, uneori vomă; 

 rareori dispnee, tusă, cianoză; 

 în 50% cazuri fără semne clinice. 

 Frenopericardiale (false) 

 semnele principale sunt: cianoza, dispneea, neliniştea, rar 

voma; 

 frecvent se manifestă în primele săptămîni şi luni de viaţă 

şi nu dispar cu vîrsta; 

 este posibilă strangularea anselor intestinale herniate în 

cavitatea pericardului. 

Particularităţile clinice în 

herniile orificiului 

esofagian (veritabile) 

 

 Esofagiene 

 în ½ cazuri semnele clinice se manifestă în perioada de 

sugar; 

 nelinişte; 

 vomă: frecvent legată cu alimentarea, caracter divers, 

poate fi abundentă sau sub formă de regurgitaţie, masele 

vomitive cu conţinut gastric uneori cu bilă; 

 pierdere în greutate, retenţie în dezvoltarea fizică; 

 dureri abdominale: de regulă după masă, în poziţie de 

decubit dorsal sau înclinare a trunchiului; 

 pirozis; 

 în 50% cazuri pot fi hemoragii gastrointestinale oculte, ce 

conduc la anemie feriprivă cronică; 

 complicaţie gravă a esofagitei este strictura peptică a 

esofagului, în rezultatul cicatrizării ulcerelor (stricturi 

scurte în regiunea inferioară a esofagului); 

 în 30-40% cazuri, în special la copii mai mici se apreciază 

pneumonii prin aspiraţie recidivante 

 frecvent traheobronşite, tusă nocturnă, astm bronşic; 

 în 15% cazuri patologie otolaringologică: laringite, 

faringite, otite, sinusite, etc. 

 Paraesofagiene 
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 se întîlnesc rar la copii; 

 sunt posibile strangulări ale conţinutului hernial: stomacul 

şi ansele intestinale; 

 mai frecvent se determină torsia incompletă recidivantă de 

tip mezenterio-axial (porţiunea pilorică se află la nivelul 

cardiei) ce se manifestă prin dureri, balonare epigastrică, 

greţuri şi vomă; 

 se poate produce flexura gastrică ce conduce la dereglarea 

pasajului cu fenomene de stază şi vomă; 

 hipotrofie dobîndită pînă la caşexie, anemie, slăbiciune 

generală, scăderea poftei de mîncare. 

Tabelul 2. Examenul obiectiv în HDC 

Herniile porţiunii posterioare ale 
diafragmei (false, de tranziţie) 
 

 Inspecţie: asimetria cutiei toracice cu bombare pe partea 
afectată, excursia respiratorie a hemitoracelui afectat este 
evident diminuată, respiraţia superficială şi frecventă, 
abdomenul excavat, cianoză exprimată, care se 
accentuează la plîns, la schimbarea poziţiei, în timpul 
alimentaţiei, uneori semne de detresă respiratorie; 

 Percutor: timpanit pe partea herniei; 
 Auscultativ: respiraţia atenuată sau lipseşte, uneori se 

auscultă sunete peristaltice; 
 Limitele cardiace deplasate contraleteral herniei. 

Herniile cupolei diafragmatice 
veritabile 

 Uneori se apreciază asimetria abdomenului; 
 Percutor – timpanit pe partea afectată (în caz de conţinut 

intestinal lichid sunetul percutor se poate schimba); 
 În herniile localizate pe stînga percutor şi palpator nu se 

determină splina; 
 În 50% cazuri, cînd prolabarea cupolei este neînsemnată 

semnele clinice pot lipsi. 
Herniile porţiunii anterioare ale 
diafragmei 
 

 retrosternale (veritabile) 
 inspecţie: proeminarea porţiunii anterioare a sternului 
 percuţie: sunet timpanic sau mat (în hernierea 

ficatului), lipsa matităţii absolute cardiace; 
 auscultaţie: zgomotele cardiace atenuate; 
 deseori se asociază vicii cardiace. 

 frenopericardiale (false) 
 inspecţie: mai ales după 1-2 ani se apreciază 

bombarea cutiei toracice pe partea afectată, asimetria 
abdomenului pe contul excavării în regiunea 
rebordului costal stîng; 

 percuţie: lipsa matităţii absolute cardiace; 
 auscultaţie: zgomotele cardiace atenuate; 
 deseori se asociază cu vicii cardiace, transpoziţia 

vaselor magistrale, polichistoză renală. 
 

C.2.3.3. Investigaţiile paraclinice 
Caseta 7. Investigaţii paraclinice 
 Analiza generală de sînge (hemoconcentraţie sau anemie,leucocitoză moderată). 
 Biochimia sîngelui: bilirubina şi fracţiile ei, ALT, AST, coagulograma(timpul de coagulare, 

timpul de sîngerare, timpul de recalcificare activat, protrombina, trombocitele), glucoza (se 
indică cu scop de pregătire pentru intervenţie chirurgicală, glucoza trebuie menţinută în limitele 
normale). 

 Electroliţii plasmatici  (calciu ionizat scăzut). 
 Hematocritul, PO2, PCO2 şi pH în sînge. 
 Aprecierea nivelului lactatului seric. 
 Grupa sangvină și Rh factor. 
 Examinarea serologică pentru determinarea  infecţiilor virale sau bacteriene intrauterine 
(infecţia cu citomegalovirus, infecţie herpetică, toxoplasmoză, chalamidii, etc). 



Protocol clinic instituţional „Hernia diafragmatică congenitală la copil”, IMSP IM şi C  

 

 Examinările bacteriologice cu antibioticoterapia. 

 Sumarul urinei. 

 Radiografia de ansamblu a cutiei toracice şi cavităţii abdominale, cu sondă gastrică, în 
poziţie ortostatică. 

 Examen  radiologic toraco-abdominal cu contrastarea tractului digestiv (administrarea 
enterală a substanţei de contrast sau irigografia). 

 Ecografia organelor abdominale,cutiei toracice, rinichi. 
 Examinarea ecografică a cordului. 
 Electrocardiografia. 
 Neurosonografia. 
 Pulsoximetria continuă. 
 Scintigrafia pulmonară. 
 Tomografia computerizată (uneori cu angiografie). 
 RMN. 
 Fibroesofagogastroduodenoscopie. 
 pH-metria esofagului. 
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C.2.3.4. Diagnosticul diferenţial 

Tabelul 3. Diagnosticul diferenţial al HDC 

Criterii 
 

Hernia  
diafragmatică  

congenitală 

Emfizemul  
lobar congenital 

Pneumotorax  
spontan 

Atelectazie 
pulmonară 

Pneumopatia 
(membrane hialinice, 
detresa respiratorie, 

atelectaze polisegmentare, 
pneumonii: prin aspiraţie, 

virale, bacteriene, 
specifice) 

Anamneza  Posibilă prezenţa 
patologiei primului 
trimestru de sarcină 
 

Posibilă prezenţa 
patologiei primului 
trimestru de sarcină 

Complicaţii ale perioadei a 
II de naştere a fătului 
mare, naştere spontană în 
asfixie incipientă, 
patologia primului inspir, 
complicaţiile primei 
reanimări 

Aspiraţie în timpul 
naşterei 

Naştere prematură a 
fătului imatur în asfixie 
 

Debutul şi 
evoluţia bolii 

 
 

De la naştere 
insuficienţa 
respiratorie acută 
 

De la naştere progresare 
lentă a semnelor de 
insuficienţă respiratorie, 
agravare la efort 

Acces de asfixie secundară 
după naştere 
 
 

De la naştere, lipsa 
efectului de la sanarea 
căilor respiratorii 
superioare 

De la naştere cu 
progresarea agravării stării 
generale 
 

Percuţia 
pulmonară 

 
 
 

Pe partea afectată 
mozaicitatea sunetului 
(zone de matitate cu 
timpanism), sunete 
peristaltice 

Pe partea afectată sunet de 
cutie pe toată suprafaţa 
hemitoracelui 
 
 

Pe partea afectată sunet de 
cutie pe toată suprafaţa 
hemitoracelui 
 
 

Pe partea afectată 
sunet percutor mat 
 
 
 

Bilateral submatitate a 
sunetului pulmonar 
 
 
 

Volumul 
afectării 

 
Unilateral 

 
Unilateral 

 
Unilateral 

 
Unilateral 

 
Bilateral 

Deplasarea 
mediastinului 

În partea opusă 
patologiei  

În partea opusă patologiei 
 

În partea opusă patologiei 
 

În partea patologiei 
 

Nu se deplasează 

Radiografic  
 

Deplasarea 
mediastinului în partea 
sănătoasă, poziţia 
vicioasă a diafragmei 
pe partea afectată, 
hernie mediastinală, 
pe partea afectată se 
determină organele 
abdominale herniate 
 

Deplasarea mediastinului 
spre partea sănătoasă, 
diafragma se localizează 
mai jos pe partea afectată, 
hernie mediastinală, pe 
partea afectată 
hipertransparenţă cu 
desenul pulmonar păstrat, 
opacitate triunghiulară de 
atelectază a lobului inferior 

Deplasarea mediastinului 
spre partea sănătoasă, 
diafragma se localizează 
mai jos pe partea afectată, 
hernie mediastinală, pe 
partea afectată 
hipertransparenţă fără 
desen pulmonar, la hil 
opacitate rotundă a 
plămînului colabat 
 

Deplasarea 
mediastinului spre 
partea patologică, pe 
partea afectată 
opacifiere totală, se 
vizualizează doar 
traheea şi bronhul 
lobar 
 

Mediastinul nu este 
deplasat, diminuarea 
pneumatizării pulmonare 
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C.2.3.5. Criteriile de spitalizare 
 

Caseta 8. Criteriile de spitalizare în secţia chirurgie nou-născuţi  a pacienţilor cu  HDC 
 

 

•  Adresare primară cu semne clinice minime de HDC sau asimptomatică, depistată ocazional la  

    radiografia cutiei toracice efectuată ambulator. 

• Adresare repetată cu semne clinice de recidivă a bolii (reapariţia defectului diafragmatic sau 

relaxarea recidivantă a hemidiafragmului dezvoltat vicios). 

•  Apariţia semnelor de complicaţii ale HDC, după tratamentul chirurgical, pe parcursul 

supravegherii de către medicul de familie (semne de ocluzie intestinală postoperatorie prin 

aderenţe, intensificarea insuficienţei cardiace sau respiratorii, apariţia semnelor clinice şi 

paraclinice ale afecţiunilor pulmonare cronice, ale refluxului gastroesofagian, deformarea 

cutiei toracice, progresia sindromului anemic). 

•  Comorbidităţi importante în perioada postoperatorie până la 6 luni (deficit ponderal marcant,  

    stările cu o imunitate compromisă). 

•   Realizare de fizioterapie,  chinetoterapie, terapie medicamentoasă de reabilitare de etape  

     pentru profilaxia complicaţiilor postoperatorii. 

 

 

Caseta 9. Criteriile de spitalizare în SRTI a pacienţilor cu HDCcu semne clinice exprimate 

 
 

•  Detresă respiratorie gravă.  

•  Necesitatea ventilaţiei asistate. 

•  Dereglări cardio-circulatorii severe (bradicardia sau tahicardia excesivă, hipotensiunea, 

semne de insuficienţă cardiacă progresivă ).  

•  Dereglări metabolice grave (pH - 7,25 – 7,32 sau 7,48 – 7,54, pCO2 - > de 48 şi <  de 29, BE – 

    5 -8  - +5 + 8). 

•  Manifestările neurologice cu dereglarea circulaţiei cerebrale (stare confuză, copil somnolent, 

   convulsii). 

•  Semne clinice şi paraclinice de complicaţii ale HDC (strangularea cu perforaţia organului 

herniat, hemoragie gastrointestinală, hemoragie pulmonară, ocluzie intestinală, pneumonie 

distructivă, pleurezie, etc).  

 

 

C.2.3.6. Tratamentul 
 

Caseta 10. Principiile tratamentului copiilor cu  HDC 
 

 Tratamentul copiilor cu HDC este chirurgical, se realizează după stabilirea diagnosticului şi 

trecerea bolnavului din stare de decompensare, dezvoltată în rezultatul dereglărilor 

reaspiratorii şi hemodinamice în stare de subcompensare. 

 Una din problemele actuale ale chirurgiei neonatale este aprecierea termenilor optimi de 

realizare a intervenţiei chirurgicale, factor important în succesul tratamentului. 

 Hipoplazia pulmonară, hipertensiunea pulmonară persistentă şi deficitul de surfactant 

determină, în mare masură, rezultatul tratamentului HDC. 

 Este cunoscut că postoperator se dereglează stabilitatea circulaţiei, mecanica respiratorie şi 

metabolismul gazos.  

 Pregătirea preoperatorie. 

 Tratamentul chirurgical. 

 Conduita postoperatorie. 

 Tratament de reabilitare. 
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Caseta 11. Pregătirea preoperatorie a nou-născutului cu HDC cu semne   clinice exprimate 
 

 

Se începe din momentul naşterei copilului şi trebuie să asigure un metabolism gazos 

adecvat şi să stabilizeze indicii hemodinamici.  

Strategia şi tactica metodelor de bază ale terapiei intensive aşa ca: 

 monitorizarea, 

 regim terapeutic şi de îngrijire strict, 

 respiraţia dirijată, 

 terapia hipertensiunii pulmonare, 

 terapia infuzională,  

 administrarea preparatelor vasoactive şi inotrope, 

 antibioticoterapia 

 se structurează pe principii unice atât preoperator  cât şi postoperator. 

Monitorizarea:  

 Electrocardiografia. 

 SpO2, de preferinţă preductal (mâna dreapta) şi postductal (mâna sau piciorul stâng). 

 Aprecierea neinvazivă a TA: TA sistolică, TA diastolică, TA sistemică. 

 Monitorizarea temperaturei corpului. 

 Echilibrul acido-bazic şi gazos. 

 Nivelul lactatului seric. 

 Nivelul gucozei şi bilirubinei serice. 

 Monitorizarea respiraţiei: Vt, C, R, MAP. 

 
 
 

Caseta 12. Regim terapeutic şi de îngrijire strict 

 
 

Profilaxia: 
 

 Hipoxiei. 

 Hipo-/hipertermiei. 

 Anemiei. 

 Excitaţiei psihomotorii (de exclus lumina puternică, zgomot, activitate de surplus a 

personalului). 

 Durerei.  

  Preoperator este indicat administrarea intravenoasă în perfuzie a sedativelor, analgezicelor şi /sau 
miorelaxantelor: 

 Diazepam sau midazolam 0,1 – 0,15 mg/kg/oră, 

 Promedol 0,1 – 0,2 mg/kg/oră, 

 Fentanil 1 -3 mkg/kg/oră, 

 Atracurium 0,5 mg/kg/oră, 

 Pipecuronium bromid 0,02 mg/kg/oră. 

  Analgezia postoperatorie: 

 Infuzia continuă i/v de fentanil 5 -10 mkg/kg/oră asociat cu paracetamol (acetaminofen) 
rectal sau i/v în doză unică 10 – 15 mg/kg 2 – 3 ori/zi sau metamizol de natriu 5 – 10 mg/kg 
2 – 3 ori i/v; 

 Dozarea şi durata analgeziei se efectuiază individual în dependenţă de gravitatea 
sindromului dolor; 

 Dacă preoperator s-au infuzat miorelaxante ele se prelungesc şi postoperator 
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  La disincronizarea copilului cu aparatul de respiraţie dirijată se administrează preparate 

sedative: 

 Midazolam pînă la 0,17 mg/kg/oră (în bolus sau perfuzie continuă după indicaţii 

individuale). 

 Fenobarbital 10 - 15  mg/kg/24 ore. 

Menţinerea tensiunii arteriale sistemice prin suport hidric adecvat (sol. coloide şi cristaloide) 

şi administrarea preparatelor inotrope (dofamină 5 – 15 mkg/kg/min, dobutamină 5 – 20 

mkg/kg/min, adrenalin 0,05 – 0,5 mkg/kg/min) 

Notă: de evitat administrarea midazolamului la nou-născuţii cu termenul de gestaţie mai mic de 

35 săptămâni în legătură cu posibilele reacţii adverse neurologice. 

 

 

Caseta 13. Terapia respiratorie 

    

    Pentru aprecierea tipului de suport ventilator se apreciază indecele de oxigenare (IO) după 

formula: 

IO = (MAP × FiO2 / PaO2) × 100 

IO ˃ 15 – indicaţie pentru respiraţie dirijată cu fregvenţă înaltă 

IO ˃ 20 – indicaţie pentru inhalare de oxid de azot 

IO ˃ 40 – indicaţie pentru oxigenarea membranară extracoporală 

 

Respiraia dirijată tradiţională 

 

Parametrii iniţiali: 

Regim – (S)IMV, (S)IPPV 

Fr = 35 - 40 resp/min 

Tin = 0,35 s (timpul de inspiraţie) 

PIP = 20 cm col. apă 

PEEP = 5 cm col. apă 

FiO2 = 0,4 

 

 

 Dacă copilul s-a transferat din reanimarea maternităţii parametrii iniţiali se stabilesc 

aceeeaşi utilizai pînă la transfer. 

 Preoperator parametrii respiraţii dirijate se modifică pentru atingerea următorilor indicii 

ai gazelor sîngelui: pH 7,35 – 7,55, PaO2 = 60 – 85 mm Hg, PaCO2 = 35 – 45 mm Hg, 

SpO2 = 94%.  

 După 20 minute de respiraţie dirijată se controlează gazele sîngelui, după care se 

modifică parametrii în menţinerea indicelor normali 

 

     În hipoxemie: 

1. PaO2 = 50 -55 mmHg  

 De majorat PEEP cu 2 cm col. apă 

 De majorat Tin cu 0,05 s 

2. PaO2 = 45 -50 mmHg  

 De majorat PIP cu 2 cm col. apă 

3. PaO2 = 35 -40 mmHg  

 De majorat FiO2 cu 10% 

       În progresarea sau menţinerea hipoxemiei se măreşte PIP pînă la 30 cm col. apă şi FiO2  - 1,0  
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          În hipercapnie: 

1. PaCO2 = 45 -50 mmHg  

 De majorat Fr cu 5 inspiraţii 

 De micşorat Tin cu 0,05 s 

2. PaCO2 = 50 -55 mmHg  

 De majorat Fr cu 10 inspiraţii 

3. PaCO2 = 55 - 60 mmHg  

 De majorat Fr cu 15 inspiraţii 

 De majorat PIP cu 2 cm col. apă 

       În menţinerea hipercapniei se măreşte Fr pînă la 60 inspiraţii/min şi PIP pînă la 30 cm col. apă  

       Controlul gazelor sangvine se efectuiază fiecare 20 min după corectarea parametrilor 

 

      În hiperoxemie: 

1. PaO2 ˃ 85 mmHg  

 De micşorat FiO2 cu 5 - 10% 

 De micşorat PIP cu 1 -  2 cm col. apă 

 

 

      În hipocapnie: 

1. PaCO2 = 28 -34 mmHg  

 De micşorat PIP cu 1 -  2 cm col. apă 

2. PaCO2 < 27 mmHg  

 De micşorat Fr cu 5 inspiraţii 

 De micşorat PIP cu 1 -  2 cm col. apă 

 

 Hiperventilarea PaCO2 < 35 (28 - 34) mmHg şi alcaloza (pH˃7,45) se admit în crizele de 

hipertensiune pulmonară. 

 Acidoza metabolică şi respiratorie gravă la PIP ≥ 30 cm col. apă sau hipoxemia persistentă 

la administrarea 100% oxigen sunt indicaţii pentru respiraţia dirijată cu grecvenţă înaltă şi 

inhalarea de oxid de azot. 

 

 

Caseta 14. Terapia respiratorie mecanică cu frecvență înaltă 

 

       Se consideră optimal utilizarea aparatului Sensors Medics 3100A 

       Parametrii de ventilare iniţiali:  

1. Frecvenţa (Hz) 

= 15 Hz (masa < 1000 gr) 

= 11 - 14 Hz (masa 1000 – 2000 gr) 

= 8 - 10 Hz (masa ˃ 2000 gr) 

2. Amplituda presiunii oscilante (ΔP) 

putere care controlează lungimea pistonului pe linia principală (înainte şi înapoi). În 

dependenţă de gradul de deviere a pistonului (amplituda) va depinde volumul respirator. 

Aceste devieri clinic se manifestă prin oscilarea cutiei toracice a pacientului. 
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,, Factorul de oscilare,, al cutiei toracice se utilizează pentru aprecierea ventilaţiei 

Scăzut sau lipseşte: 

- A diminuat compleanţa pulmonară 

- Circuit de separare 

- Obstrucţia sondei endotraheale 

- Bronhospasm sever 

Asimetric: 

- Devierea sondei endotraheale 

- Prezenţa pneumotoraxului 

         

 Alegerea amplitudei presiunii oscilante 

        Se setează amplituda 20 -25 cm H2O şi se potriveşte până la vizualizarea oscilaţiei 

cutiei toracice. 

PaCO2 < 30, ΔP se micşorează cu20% 

PaCO2  30 - 40, ΔP se micşorează cu 10% 

PaCO2 40 -55, ΔP nu se modifică 

PaCO2 56 - 65, ΔP se măreşte cu 10% 

PaCO2 ˃65, ΔP se măreşte cu 20% 

 

3. CDP (Paw) (presiune de reexpansionare continuă) 

= MAP + 2 cm H2O 

 Valorile statistice 

4. Flow (fluxul principal) 

Maturi = 10 -20 l/min 

Prematuri = 10 -15 l/min 

5. Tin (% timpului de inspiraţie) 

= 33% 

Dacă se menţine nivelul ridicat al PaCO2, se permite de sporit timpul inspirului până la 

50%, ceea ce va contribui la sporirea volumuluio respirator până la 10%. 

6. Centrarea pistonului 

Devierea în direcţia inspiratorie = sporirea presiunii  

Devierea în direcţie expiratorie = sporirea atelectazelor 

 

 

Tabelul 4. Parametrii medii de ventilare a aparatului 3100A şi diapazonul modificărilor 

 

 

Timpul 

 

 

FiO2 

 

Frecvenţa 

 

Paw 

 

ΔP 

 

Tin 

Iniţial 0,85 

(0,5 – 1,0) 

14 

(9 - 15) 

17 

(11 - 35) 

45 

(26 -75) 

33  

(33 - 33) 

Deţinere 0,8 

(0,3 – 1,0) 

14 

(9 - 15) 

15 

(6 - 35) 

40 

(10 - 80) 

33  

(33 - 50) 

Final 0,3 

(0,21 – 0,4) 

14 

(9 - 15) 

10 

(7 – 20) 

30 

(10 -42) 

33  

(33 - 33) 
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Tabelul 5. Tactica modificării parametrilor în cadrul respirației mecanice cu frecvență înaltă 

 

Indicii Tactica 

FiO2 ˃ 0,60 

↑ PaCO2 , în 

N PaO2 De mărit ΔP 

↓ PaO2 De mărit Paw, ΔP, FiO2 

↑ PaO2 De mărit ΔP 

De micşorat FiO2 

FiO2 ˃ 0,60 

N PaCO2 , în 

N PaO2 Continuăm  

↓ PaO2 De mărit Paw, FiO2 

↑ PaO2 De micşorat FiO2 

FiO2 ˃ 0,60 

↓ PaCO2 , în 

N PaO2 De micşorat ΔP 

↓ PaO2 De mărit Paw, FiO2 

De micşorat ΔP 

↑ PaO2 De micşorat FiO2, ΔP 

FiO2 < 0,60 

↑ PaCO2 , în 

N PaO2 De mărit ΔP 

↓ PaO2 De mărit FiO2, ΔP 

↑ PaO2 De mărit ΔP 

De micşorat Paw 

FiO2 < 0,60 

N PaCO2 , în 

N PaO2 Continuăm 

↓ PaO2 De mărit FiO2 

↑ PaO2 De micşorat Paw, FiO2 

FiO2 < 0,60 

↓ PaCO2 , în 

N PaO2 De micşorat ΔP 

↓ PaO2 De mărit FiO2 

De micşorat ΔP 

↑ PaO2 De micşorat Paw, ΔP 

 

 Radiografia cutiei toracice se efectuiază pînă la terapia respiraţiei mecanice cu frecvență 

înaltă şi peste 4 ore.  

 Dacă copilul este stabil şi nu necesită modificarea parametrilor de ventilare examenul 

radiologic se efectuiază fiecare 24 ore sau după indicaţii. 

 

Transferul de la respiraţie mecanică cu frecvenţă înaltă la respiraţie mecanică tradiională: 

 Paw diminuat la 6 -12 cm H2O  

 ΔP diminuat pînă la 30 cm H2O 

 Indicii echilibrului acidobazic compensaţi 

 



Protocol clinic instituţional „Hernia diafragmatică congenitală la copil”, IMSP IM şi C  

 

Caseta 15. Terapia de substituie cu surfactant 

    

 Conform datelor literaturei contemporane, utilizarea terapiei cu surfactant la nou-născuţii cu 

HDC sporeşte letalitatea, durata terapiei respiratorii mecanice, atât la maturi cât şi la prematuri. 

 Având în vedere rezultatele negative terapia de rutină cu surfactant la nou-născuţii cu HDC nu 

este recomandabilă. 

 Este recomandabil de utilizat terapia de substituţie cu surfactant la prematuri cu termen de 

gestaţie mai mic de 35 săptămâni. 

 Este sigur de administrat surfactul numai în cazurile în care antenatal la 33-35 săptămâni de 

gestaţie volumul pulmonar este mai mare de 20 ml, după datele ecografice în regim 3D sau 

rezonanţă magnetică. 

 

Caseta 16. Terapia respiratorie postoperatorie 

 Postoperator se continuă respiraţia mecanică cu parametrii utilizaţi intraoperator. 

 Transferul de la respiraţie mecanică cu frecvenţă înaltă la tradiţională se efectuiază prin: 

scăderea Paw mai jos de 12,0 şi FiO2 < 0,4: PIP 25 cm H2O, PEEP = 3-5 cm H2O, Tin – 0,35 

sec., FiO2 fost. 

 La apariţia semnelor de respiraţie spontană adecvată copilul se trece la regimul de respiraţie 

asistată (SIMV, PSV, etc). 

 Restabilirea respiraţiei spontane se realizează de la câteva zile la cîteva săptămîni, în 

dependenţă de hipoplazia pulmonară, complicaţiile perinatale şi perioperatorii. 

 PIP se micşorează cu 1 – 2 cm H2O pe parcurs la 6 – 24 ore, FiO2 în dependenţă de SpO2 

preductal. 

Criterii de extubaţie: 

 PIP < 14 – 18 cm H2O, 

 PEEP < 4 cm H2O, 

 FiO2 = 0,4 

 Frecvența respirației < 60 resp/min 

Notă: După extubare unii copii necesită CPAP, administrarea O2 umed prin mască sau canule 

nazale, inhalaţii cu bronhodilatatoare, mucolitice şi alte preparate medicamentoase. 

  

Caseta 17. Drenarea pleurală postoperatorie 

 Se instalează dren tubular, prin microtoracotomie, pentru înlăturarea aerului şi lichidului din 

cavitatea pleurală; 

 Trebuie să fie conectat la sistemul Biulau de aspiraţie pasivă; 

 Aspiraţia activă este contraindicată. 

 În lipsa drenajului pleural la a 2-5 zi postoperator se acumulează lichid în cavitatea pleurală, 

care agravează starea generală a copilului ce necesită majorarea parametrilor terapiei 

respiratorii. Ulterior se produce rezorbţia lichidului la a 5-10 zi postoperator. 

  

Caseta 18. Hilotoraxul postoperator 

 Se dezvoltă în 20% cazuri postoperator după plastia hemidiafragmului şi este indicaţie 

pentru drenajul pleural prelungit. 

 În plan de diagnostic se examinează lichidul pleural (predomină limfocitele 80%, conţinutul 

proteic corespunde plasmei sangvine, sporirea trigliceridelor şi β-lipoproteinelor).  

 Principiile de bază a tratamentului iconservator al hilotoraxului includ: 

- Sistarea alimentaţiei enterale; 

- Administrarea i/v somatostatin 1,0 – 4,0 mkg/kg/oră 

- Corijarea perderilor de lichid, electroliţi şi proteine. 

Caseta 19. Terapia hipertensiunii pulmonare 

Diagnosticul hipertensiunii pulmonare: 
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Semnele clinice: 

 Cianoză refractară 

 Insuficienţă respiratorie progresantă 

 Tahicardie  

 Hipotonie arterială  
 Crize hipertenzive pulmonare 

Diagnosticul de laborator: 

 Echilibrul acidabazic şi gazele sangvine: hipoxemie refractară, acidoză metabolică sau 
mixtă, gradientul PaO2 pre/ postductal ˃ 20 mm Hg 

 Analiza generală a sângelui: policitemie 
 Analiza biochimică a sângelui: hipocalcemie, hipoglicemie 

 Radiografia cutiei toracice: norma sau desen pulmonar sărac 

 ECG: supraîncărcarea atriului drept, P-pulmonar în derivaţia II ˃ 0,3 mV, supraîncărcarea 
ventriculului drept, mărirea undei R în I, V1, V2 ˃ 2,1 mV, modificarea miocardului 

   Diagnosticul ecocardiografic: 
Scopul – aprecierea stării hemodinamicei centrale, prezenţa malformaţiilor cardiace şi 
gradul hipertensiunii pulmonare. 

1. Aprecierea poziţiei cordului şi orientarea apexului, având în vedere că este deplasat 
contralateral herniei. 

2. Caracteristica anatomică a tuturor compartimentelor cordului. Pentru determinarea 
prognosticului maladiei important este aprecierea masei miocardului ventriculului stâng şi 
fracţia de ejecţie a ventriculelor. 

3. Aprecierea stării valvulelor cardiace. Important este aprecierea dezvoltării arterilor 
pulmopnare prin raportul sumei diametrelor ambelor ramuri arteriale pulmonare/ la 
diametrul aortei descendente de la nivelul diafragmului, astfel încât la raportul < 1,3 
letalitatea este de 100%. 

4. Localizarea şi dimensiunile defectelor septului atrial şi ventricular. 

5. Dimensiunile şi direcţia fluxului sanguin prin comunicările fetale. În majoritatea cazurilor în 
primele zile postnatal funcţionează fosa ovală cu ductul arterial cu flux dreapta-stânga sau 
bidirecţional. Hipertensiunea pulmonară în HDC este condiţionată de hipertrofia peretelui 
arteriolelor pulmonare asociată cu diminuarea suprafeţei sumare a vaselor pulmonare. 
6. Analiza funcţiei sistolice şi diastolice a ventriculului drept şi stâng (presiunea ăn cavităţile 

cordului, fracţia de ejecţie, fracţia de contracţie a ventriculului drept, fluxul diastolic 
transmitral şi transcuspidal, circuitul pulmonar şi sistemic). 

7. Aprecierea gradului hipertensiunii pulmonare. În rezultatul sporirei presiunii în circuitul mic 
se dilată inima dreaptă, atriul şi ventriculul drept dobândesc forma sferică. Presiunea 
sistolică în artera pulmonară se determină după viteza fluxului de regurgitare la nivelul 
valvulei tricuspide. 

8. Se stabileşte diagnostic de hipertensiune pulmonară, dacă presiunea în artera pulmonară 
depăşeşte 2/3 din presiunea arterială sistemică. 
Clasificarea hipertensiunii pulmonare după expresivitate: 

 Moderată – diminuarea vitezei maximale a fluxului sanguin în artera pulmonară până la 
0,5 m/s. presiunea în artera pulmonară nu depăşeşte 60 mm Hg 

 Pronunţată – viteza fluxului nu mai jos de 0,4 m/s. Presiunea în artera pulmonară până la 
70 mm Hg. 

 Severă - viteza fluxului mai jos de 0,4 m/s. Ppresiunea în artera pulmonară mai mare de 
70 mm Hg. 

Terapia hipertensiunii pulmonare prevede regim medico-protector strict: 

 În crize administrarea în bolus a analgeticelor opioide 

 Inducerea alcalozei: hiperventilare, natriu bicarbonat 
 Administrarea preparatelor care scad presiunea în artera pulmonară:  

 oxid de azot, administrat inhalator. 

 sildenafil 1 mg/kg/24 ore în 4 prize (fiecare 6 ore) prin sonda gastrică sau 
biberon dizolvat cu sol. glucoză 5%. Daza maximă 8 -10 mg/kg/24 ore 

 prostoglandin E1 doza iniţială 0,01 – 0,05 mkg/kg/min în perfuzie i/v continuă, 
doza de susţinere 0,005 – 0,02 mkg/kg/min. Durata tratamentului determinată de 
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indicii hipertensiunii pulmonare.   
 magneziu sulfat 8,5% (magneziu sulfat 25% se dizolvă de 2 ori cu sol. glucoză 

5%). Doza iniţială de saturaţie 250 mg/kg se administrează timp de 30 min, apoi 
infuzia preparatului cu titrare individuală 10 -50 mg/kg/oră, etc 

             Caseta 20.  Indicațiile tratamentului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             chirurgical 

 

 Durata oportună şi ideală de pregătire preoperatorie nu este determinată. 

 Datele ştiinţifice contemporane au demonstrat că intervenţia chirurgicală amânată în HDC, 

ce urmăreşte stabilizarea stării generale a copilului, diminuiază semnificativ letalitatea. 

 Este cunoscut că postoperator se dereglează circulaţia sangvină, mecanica respiratorie şi 

echilibrul acidobazic.  

 Intervenţia chirurgicală se efectuiază după 12-24 ore de obţinere a indicilor stabili: 

- Oxigenare stabilă SpO2  > 90%  în condiţiile FiO2 diferit; 

- FCC şi TA stabile conform normelor de vârstă; 

- Hipertensiunea pulmonară în scădere sau stabilă după datele ecocardiografiei, fără crize 

hipertensive, în ultimele 12 – 24 ore; 

- Diureza ≥ 2 ml/kg/oră; 

- Indicii echilibrului acido-bazic compensaţi (pH 7,35-7,49, pCO2 35-50, BE ≤ - 4, lactat 

˂ 3 mmoli/l) 

 

     Caseta 21. Tratamentul chirurgical.  

 Anestezie generală cu miorelaxare şi respiraţie dirijată. 

 Copilul se poziţionează pe masa de operaţie cu sistremă de încălzire ăn decubit ventral 

sau lateral, în dependenţă de calea de abord. 

 Cel mai frecvent se utilizează abordul abdominal (oblic subcostal), deoarece permite 

reducerea organelor herniate mai uşor şi lichidarea malformaţiilor asociate ale tractului 

digestiv. 

Tabelul 6. Abordul chirurgical în dependenţă de tipul HDC  

 

Tipuri de abord chirurgical 

Herniile cupolei diafragmatice 

Eventraţie diafragmatică Hernie diafragmo-

pleurală 

Dreapta Stânga Morgani Dreapta Stânga 

Laparotomie mediană - + + - + 
Laparotomie subcostală 
stângă 

- + - - + 

Toracotomie lateroposterioară 
stângă 

- + - - - 

Toracotomie lateroposterioară 
dreaptă 

+ - + + - 

Combinată 
(laparotomie+toracotomie) 

- + - - + 

  
 Atât din abord toracic, cât şi abdominal viscerele se reduc într-o anumită ordine: 

stomacul, intestinul subţire, cecul, colonul ascendent, transvers şi descendent, ulterior - 
organele parenchimatoase – splina, ficatul, rinichiul. Reducerea ficatului în unele cazuri 
este dificilă tehnic din cauza concreşterii lui cu hemidiafragmul, în eventraţiile 
diafragmatice, şi în caz de dimensiuni majore ale acestui organ comparativ cu defectul 
diafragmatic sau a deformării lui evidente, necesitând lărgirea moderată a defectului 
diafragmatic.  

 După reducerea organelor herniate, se ventilează blând plămânul colabat, cu arii de 
atelectazii cu scop de reexpansionare treptată.  

 Orificiul diafragmatic de dimensiuni mici se sutureză cu fire neresorbabile, cu risc mic 
de infecţie, întrerupte, de tip П, aplicate la 0,5 cm de la marginile defectului, astfel încât 
să se suprapună una pe alta sau în lipsa segmentului posterior marginile defectului 
diafragmatic se suturează la periostul coastelor VII-VIII. 
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 Defectele diafragmatice mari se se lichidează prin diferite metode de plastie: utilizarea 
fasciei prerenale, muşchiului lat al spatelui, lambouri toracoabdominale, material sintetic 
– plasa Marlex, plasă densă din polimer de silicon, dură conservată, plasă din 
politetrafluoroetilen, transplantat de ţesut moale Surgisis. 

 În eventraţiile diafragmatice se efectuiază plastia prin plicatură după diferite metode. 
 Cavitatea abdominală se suturează pe straturi. În cazurile de subdezvoltare se suturează 

doar pielea cu formarea herniei ventrale, pentru prevenirea sindromului compresiv 
vascular. 

   Caseta 22. Terapia infuzională şi alimentaţia 

 În primele zile infuzia de sol. Glucoză 5% (în hipoglicemie se iniţiază cu sol. Glucoză 

10%) şi electroliţi în dependenţă de indicii examenului de laborator (calciu, kaliu, natriu, 

magneziu). 

 Necesarul minim de glucoză pentru necesarul metabolic constituie 5 – 7 mg/kg/min. 

 În hipovolemie infuzie de sol. NaCl 0,9% 10 ml/kg timp de 30 min, la necesitate bolusul 

se repetă. 

 În perioada preoperatorie nou-născutul cu HDC la respiraţie dirijată au perderi lichidiene 

mari echivalente cu a nou-născutului de acelaş termen de gestaţie sub căldură radiantă. 

 Perderile prin sonda gastrică se restituie dacă ele depăşesc 10 ml/kg fiecare 12 ore. 

 Terapia infuzională în perioada postoperatorie se calculează după necesitățile fiziologice 

ale nou-născutului cu corecţia în dependenţă de insuficienţa cardiacă şi hipovolemie. 

 Terapia diuretică: Furosemid 0,5 -1,0 mg/kg în jet sau perfuzie: 1 -5 mg/kg/24 ore cu 

trecerea treptată la administrarea veroşpironului per oral 5 mg/kg/24 ore. 

 Preparatele coloide se infuzează individual după indicaţiile corespunzătoare (masă 

eritrocitară, plasmă proaspăt congelată, albumină, etc). 

 Postoperator după 24 -48 ore se iniţiază alimentaţia parenterală (în lipsa 

contraindicaţiior). 

 Alimentaţia enterală se iniţiază la restabilirea completă a pasajului gastrointestinal (3 – 5 

zi postoperator), care se apreciază după lipsa eliminărilor patologice din sonda gastrică, 

prezenţa scaunului şi auscultarea undelor peristaltice. 

 Alimentaţia enterală cu lapte matern sau amestec lactat selectat individual. 

 În prezenţa regurgitaţiilor cauzate de reţinerea pasajului gastroduodenal sau refluxului 

gastro-esofagian se utilizează amestecurile lactate antireflux (Frisovom, etc). 

 Administrarea enterală de biopreparate şi fermenţi. 

 După extubare necesarul energetic al copilului sporeşte. Este necesar monitorizarea 

masei corporale şi asigurarea necesarului energetic (până la 180 kkal/kg/24 ore).  

Tabelul 7. Necesarul fiziologic al nou-născutului în lichide şi electroliţi. 

Masa (gr) Vârsta  

< 24 ore 24 – 48 ore  48 – 96 ore 5 zile – 1 lună 

Volumul (ml/kg/24 ore) 

< 1000 100 – 150 120 – 150 140 – 190 180 – 200 

1000 – 1500 80 – 100 100 – 120 120 – 160 150 – 180 

˃ 1500 60 - 80 80 - 120 120 - 160 150 - 170 

Natriu (mmol/kg/24 ore) 

< 1000 0 1 - 5 3 – 5 3 - 5 

1000 – 1500 0 1 – 4 2 – 4 2 – 4 

1500 - 2500 0 1 – 3 2 – 3 2 – 3 

˃ 2500 0 1 1 1 – 2 

Kaliu (mmol/kg/24 ore) 

 0 0 – 2 1 – 3 1 – 3 

     Tabelul 8. Necesarul nou-născutului în macro/ şi microelemente. 
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  Doza nictimerală 

 Maturi Prematuri 

Aminoacizi 2,25 – 3,5 gr/kg 3,4 – 4,2 gr/kg 

3,8 – 4,4 gr/kg 

Lipide 3 – 4 gr/kg 5,3 – 7,2 gr/kg 

6,2 – 8,4 gr/kg 

Glucide 11 – 16 gr/kg 7 – 17 gr/kg 
9 – 20 gr/kg 

Natriu 3 – 8 mmol/kg până la 3 săptămâni 
1 – 3 mmol/kg după 3 săptămâni 

Kaliu 1 – 3 mmol/kg 

Clor 2 mmol/kg 

Calciu  100 – 220 mg/kg 
(3 – 4 mmol/kg) 

Magneziu  5 – 6 mg/kg 

Fosfor  2-3 mmol/kg 
(60 – 140 mg/kg) 

Zinc  100 – 200 mkg/kg 500 – 700 mkg/kg 

Fier  100 – 200 mkg/kg 

Cupru  10 – 20 mkg/kg 

Seleniu  1 – 2 mkg/kg 

Crom  0,25 – 3 mkg/kg 

Molibden  0,25 – 2 mkg/kg 

Iod  3 – 5 mkg/kg 

Fluor  1 – 20 mkg/kg 

Mangan  10 – 20 mkg/kg 

Vitamina A 700 mkg (m ≥ 2,5 kg) 280 mkg (m < 2,5 kg) 

Vitamina D 400 ME (m ≥ 2,5 kg) 160 ME (m < 2,5 kg) 

Vitamina E 7 ME (m ≥ 2,5 kg) 2,8 ME (m < 2,5 kg) 

Vitamina K 200 mkg (m ≥ 2,5 kg) 80 mkg (m < 2,5 kg) 

Tiamina  1,2 mg (m ≥ 2,5 kg) 0,48 mg (m < 2,5 kg) 

Riboflavin  1,4 mg (m ≥ 2,5 kg) 0,56 mg (m < 2,5 kg) 

Piridoxina  1 mg (m ≥ 2,5 kg) 0,4 mg (m < 2,5 kg) 

Niacina  17 mg (m ≥ 2,5 kg) 6,8 mg (m < 2,5 kg) 

Vitamina B 121 mkg (m ≥ 2,5 kg) 0,4 mkg (m < 2,5 kg) 

Acid folic  140 mkg (m ≥ 2,5 kg) 56 mkg (m < 2,5 kg) 

Biotin  20 mkg (m ≥ 2,5 kg) 8 mkg (m < 2,5 kg) 

Vitamina C 80 mg (m ≥ 2,5 kg) 32 mg (m < 2,5 kg) 

Pantotenat  5 mg (m ≥ 2,5 kg) 2 mg (m < 2,5 kg) 

               Caseta 23. Profilaxia şi tratamentul complicaţiilor bacteriene. 

 Terapia antibacteriană se ini/iază imediat la naşterea copilului. 

 Schema de start trebuie să cuprindă 2 antibiotice cu spectru larg de acţiune, în scopul 
profilaxiei infecţiei perinatale. 

 Ulterior antibioticoterapia se realizează conform examenului bacteriologic şi 
antibioticogramei. 

 Din a 2 – 3 zi de viaţă se indică preparat antimicotic. 
 Terapia cu imunoglobulină (pentaglobin) se iniţiază în perioada preoperatorie. 

 Postoperatorie este necesar o cură de tratament antibactarial cu activitate anaerobă. 

 Terapia antibacteriană la nou-născuţii cu HDC se administrează până la înlăturarea 
catererelor venoase. 

 

 

Caseta 24. Tratamentul de reabiltare. 
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 Reabilitarea postoperatorie reprezintă cheia succesului în cazul HDC: se va utiliza 
terapia intensivă fizioterapică, cu remedii fizice, terapia ocupaţională, kinetoterapia. 

 Elaborarea programului de gimnastică curativă la domiciliu, profilaxia infecţiilor 
respiratorii, coordonarea tratamentului ocupaţional cu programul şcolar. 

 Reabilitarea  psihologică  pentru  pacienţi  şi  pentru părinţi,  pedagogi;  acordarea  
asistenţei educaţionale părinţilor, suport psihosocial. 

C.2.3.7. Evoluţia 
        Caseta 25. Letalitatea şi rezultate. 

 Indecele de supravieţuire se deosebeşte evident în diferite instituţii medicale. 

 Printre copii cu HDC, care se nasc nemijlocit în instituţia medicală specializată în 
tratamentul chirurgical al HDC, letalitatea depăşeşte 25 – 30%, din contul hipoplaziei 
pulmonare severe incurabile. 

 Printre copii cu HDC, care la naştere prezintă insuficienţă respiratorie şi relativ suportă 
transferul în staţionarul de chirurgie pediatrică specializat, letalitatea este de 10- 20%. 

 Pentru aprecierea gradului susţinerei respiraţiei invazive şi stabilizarea funcţiei respiratorii 
pe fonul terapiei efectuate, precum şi prognosticul evoluţiei maladiei se poate utiliza 
indecele de ventilare 

Tabelul 9. Indecele de ventilare în HDC. 

Bohn D, Tamura M, et al. Ventilation Index (VI) of Bohn et al and PaCO2 in Congenital Diaphragmatic 

Hernia, 1987; 1996 

Indecele de ventilare  = MAP (cm H2O) × Fr 

Indece de ventilare PaCO2 mm Hg % supraveţuire Letalitatea  

= 1000 = 40 85 % Scăzută  

= 1000 ˃ 40 25 % Sporită  

˃ 1000 = 40 50 % Sporită  

 La nou-născuţii cu HDC supuşi tratamentului chirurgical în primele zile viaţă letalitatea 
este cu mult mai înaltă decât la cei operaţi mai tardiv. 

 Sporirea supravieţuirei cu 10 – 15% se poate realiza prin utilizarea respiraţiei mecanice 
cu frecvenţă înaltă, inhalarea de monooxid de azot şi oxigenarea membranară 
extracorporală, ce permit amânarea tratamentului chirurgical cu diminuarea 
hipertensiunii pulmonare. 

 Complicaţiile la distanţă la copii operaţi cu HDC: afecţiuni pulmonare cronice, 
deformarea cutiei toracice, refluz gastroesofagian, dereglări neurologice, pierderea 
auzului, reţinerea în dezvoltarea fizică şi psihică. 

     Caseta 26. Evoluţia HDC. 
 Experienţa clinică acumulată a demonstrat că HDC este o malformaţie congenitală gravă 

cu prognostic perinatal mixt. 
 Necătând la oportunitatea teoretică şi practică de tratament chirurgical, supraveţuirea 

copiilor cu HDC rămâne joasă şi în primul rând depinde de gradul hipoplaziei 
pulmonare. 

 Nu întotdeauna tratamentul chirurgical reuşit al HDC determină dezvoltarea normală 
ulterioară a copilului şi lipsa complicaţiilor pulmonare la distanţă. 

 Criteriile prognostice prenatale existente nu permit prognosticul veridic al rezultatelor 
tratamentului şi evoluţia. 

 Consultaţia prenatală a familiei fătului cu HDC este un proces responsabil şi complicat. 
 Este necesar de a prezenta părinţilor o informaţie obiectivă despre multitudinea 

complicaţiilor perinatale şi postoperatorii pentru o decizie adecvată a evoluţiei ulterioare 
a sarcinei. 

C.2.3.8. Supravegherea pacienţilor cu HDC 
    Caseta 27. Supravegherea pacienţilor cu HDC 

 

 Pe parcursul spitalizării zilnic se va monitoriza temperatura corpului, frecvenţa 
respiratorie, pulsul, tensiunea arterială, frecvenţa respiraţiei, dezvoltarea ponderală. 

 La externatre, medicul curant va recomanda: 
1. Periodicitatea de supraveghere a pacienţilor cu HDC, de către medicul de familie: 
 În primul an de supraveghere – o dată la 3 luni. 
 În următorii ani (în caz de evoluţie stabilă) – o dată la 6 luni. 
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 Evidenţa la medicul de familie – copii cu complicaţii la distanţă, care necesită 
tratament de etapă. 

 Cooperarea cu alţi specialişti – pulmunolog, gastrolog, ortoped, neurolog, 
balneofizeoterapeut, psiholog, chirurg etc. 

2. Periodicitatea de supraveghere a pacienţilor cu HDC, de către chirurgul care a 
efectuat intervenţia chirurgicală: 
 În primul an de supraveghere – o dată la 1-3 luni (individualizat). 
 În următorii ani (în caz de evoluţie stabilă) – o dată la 6 luni. 
Notă: În caz de apariţie a semnelor de agravare a bolii, a complicaţiilor, medicul de familie 
va îndrepta pacientul în secţia specializată – chirurgie pediatrică. 

D. RESURSELE UMANE ŞI MATERIALE NECESARE PENTRU 

RESPECTAREA PREVEDERILOR PROTOCOLULUI 
 
 

IMSP IMşi C: secţia 

chirurgie nou-

născuți  

Personal: 
 medic-chirurg pediatru certificat; 
 medic-funcţionalist certificat; 
 asistente medicale; 
 acces la consultaţiile calificate: neurolog, cardilog, 

cardiochirurg, oftalmolog, hematolog, ortoped, 
kinetoterapeut, fizioterapeut, psiholog; 

 medici laboranţi  
 laboranţi cu studii medii.  

Aparataj, utilaj: 
 tonometru; 
 fonendoscop; 
 electrocardiograf; 
 oftalmoscop; 
 taliometru; 
 panglica-centimetru; 
 cîntar; 
 ecocardiograf; 
 cabinet de diagnostic funcţional; 
 cabinet radiologic; 
 tomograf computerizat; 
 rezonanţa magnetică nucleară – prin accord cu clinicile respective; 
 laborator radioizotopic; 
 densitometru prin raze X; 
 ultrasonogra organelor interne, creer; 
 laborator  clinic  standard; 
 laborator imunologic; 
 laborator virusologic; 
 laborator bacteriologic; 
 sală de operaţie; 
 masă de operaţie cu încălzire; 
 incubator; 
 aparat pentru respiraţie dirijată traditional şi cu frecvenţă înaltă; 
 instrumente chirurgicale; 
 sistemă de aspiraţie pleurală pasivă; 
 material de sutură; 
 plasă sintetică pentru plastie; 
 monitor; 
 aspirator; 
 dispozit pentru inhalarea oxidului de azot; 
 seturi pentru administrarea medicamentelor pe diferite căi; 
 secţie de reabilitare. 

 



Protocol clinic instituţional „Hernia diafragmatică congenitală la copil”, IMSP IM şi C  

 

Medicamente: 
 Diazepam sau midazolam 0,1 – 0,15 mg/kg/oră 
 Promedol 0,1 – 0,2 mg/kg/oră 
 Fentanil 1 -3 mkg/kg/oră 
 Atracurium 0,5 mg/kg/oră 
 Pipecuronium bromid 0,02 mg/kg/oră 
 Paracetamol (acetaminofen) 10 – 15 mg/kg  
 Metamizol de natriu 5 – 10 mg/kg  
 Fenobarbital 10 - 15  mg/kg/24 ore 
 Dofamină 5 – 15 mkg/kg/min, dobutamină 5 – 20 mkg/kg/min, 

adrenalin 0,05 – 0,5 mkg/kg/min 
 Furosemid 0,5 -1,0 mg/kg 
 Veroşpiron 5 mg/kg 
 Sildenafil 1 mg/kg/24 ore  

 Prostoglandin E1 0,01 – 0,05 mkg/kg/min  
 Magneziu sulfat 8,5%  
 Sol. glucoză 5% 
 Sol. glucoză 10% 
 Sol. NaCl 0,9% 
 Substanţe coloide 
 Preparate pentru alimentaţia parenterală 
 Preparate pentru corecţia dereglărilor electrolitice 
 Na bicarbonat 4% 
 Cefazolin  
 Amoxacilin  
 Ceftazidim  
 Metronidazol  
 Meropineme şi carbopeneme 
 Fluconazol  
 Vitamine  
 Preparate prochinetice (Metoclopramid etc.) 
 Preparate antacide (Hidroxid de aluminiu, de magneziu etc.). 
 H2 histaminoblocante (Famotidina, etc.). 
 Inhibitorii pompei protonice (Omeprazol etc.). 
 Preparate antihistaminice (Difenhidramină etc.) 
 Preparate antioxidante (vitamina E 30% etc.). 
 Preparate de sînge (Plasmă nativă, Masă eritrocitară, Albumină) 
 Hemostatice  
 etc 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

E. INDICATORII DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII PROTOCOLULUI 

 
 

Nr.  

Scopul 
 

Indicatorul 
Metoda de calculare a indicatorului 

Numărător Numitor 

1.  Sporirea   calităţii   în 

examinările clinice şi pa- 

raclinice   ale   pacienţilor 

cu HDC 

Proporţia  pacienţilor  cu  diagnosticul 

de HDC, în vîrstă de 0 – 6 luni, cărora 

li s-a efectuat examenele clinice şi 

paraclinice obligatorii, conform 

recomandărilor Protocolului clinic 

instituţional Hernia diafragmatică 

congenitală la copil 

Numărul de pacienţi cu diagnosticul de 

HDC, în vîrstă de 0 -  6 luni, cărora li 

s-a efectuat examenele clinice şi 

paraclinice obligatoriu, conform 

recomandărilor Protocolului clinic 

instituţional  Hernia diafragmatică 

congenitală la copil, pe parcursul 

ultimului an X 100 

Numărul total de pacienţi cu dia- 

gnosticul de HDC, în vîrstă de 0 

– 6 luni, care s-au aflat la 

tratament de staţionar în secţia 

chirurgie nou-născuţi, pe 

parcursul ultimului an 

2. Sporirea calităţii trata- 

mentului  la  pacienţii  cu 

HDC 

Proporţia  pacienţilor  cu  diagnosticul 

de HDC, în vîrstă de 0 – 6 luni, cărora 

li s-a indicat tratament conform 

recomandărilor Protocolului clinic 

instituţional Hernia diafragmatică 

congenitală la copil 

Numărul de pacienţi cu diagnosticul de 

HDC, în vîrstă de 0 – 6 luni, 

cărora li s-a indicat tratament 

conform recomandărilor 

Protocolului clinic instituţional 

Hernia diafragmatică 

congenitală la copil pe 

parcursul ultimului an X 100 

Numărul total de pacienţi cu dia- 

gnosticul de HDC, în vîrstă de 0 

– 6 luni, care s-au aflat la 

tratament de staţionar în secţia 

chirurgie nou-născuţi, pe 

parcursul ultimului an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

F.                                                                                                                                                                                    ASPECTELE                                                                                                                               MEDICO-ORGANIZAŢIONALE 

1. Indicaţiile (sau criteriile) de trimitere a pacientului cu HDC 
Tabelul 1. Transferul în alte secţii (transfer intern şi transfer extern) a pacienţilor cu HDC 

conform indicaţiilor 

Indicaţii (criterii)  

de transfer 

 

Transferul (destinaţia) 
 

Persoanele de contact 

Pentru pregătirea 
preoperatorie în formele de 
HDC cu semne clinice 
minime pentru 1-2 zile 

Secţia reanimare şi terapie 
intensivă chirurgicală  

Şef secţie – Tatiana Pasicovschi 
Nr.telefon: 55-96-59; 5-43, 2-39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. telefon:  

Agravarea stării pacientului în 
perioada postoperatorie din cauza 
diferitor complicaţii specifice 
malformației 

Secţia de reanimare şi 
terapie intensivă 
chirurgicală 

Şef secţie – Tatiana Pasicovschi 
Nr.telefon: 55-96-59; 5-43, 2-39 

Abdomen acut sau alte stări 
chirurgicale urgente la pacienţii 
HDC 

Secţia de reanimare şi terapie 
intensivă chirurgicală 

Şef secţie – Tatiana Pasicovschi 
Nr.telefon: 55-96-59; 5-43, 2-39  
 

Caz suspectat/confirmat de TB 
la pacient cu HDC 

IMSP SCM 
Ftiziopneumologie 
str. Grenoble, 147 

Secţia internare 
Nr. telefon: 72-57-03 

Caz suspectat/confirmat  
oncologic 

IMSP Institutul Oncologic 
str. N.Testemiţanu, 30 

Secţia internare 
Nr. telefon: 72-55-88 

 
Procedura  generală  de  transfer  a  pacientului:                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

stării, parvenite la pacientul cu HDC. 

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

3. Pacientul este obligatoriu consultat de şeful clinicii sau conferenţiarii catedrei, respon- sabili 

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 consultantul 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, 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 adminis trat, concluzia consiliului 

cu argumentarea necesităţii transferului, recomandări. 

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

transportul IMSP IM şi C. 

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

alte subdiviziuni medicale (centre/instituţii) si modalitatea pregătirii către 

investigaţiile respective 
Tabelul 2. Investigaţiile petrecute pacienţilor cu HDC în alte instituţii medicale 

 

 

Investigaţia 
Instituţia unde 

se efectuează 

 

Persoanele de contact 

CT toracelui SA Magnific Registratura  

Nr. telefon: 54-35-55 

 



 

 

 

 

 

Procedura de pregătire pentru investigaţia diagnostico-curativă (CT toracelui)  a 

pacientului cu HDC: 

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

2. Pacientul se trimite cu îndreptare (forma 027e), care obligatoriu include diagnosticul, 

argumentarea CT toracelui  şi numărul de identitate. Îndreptarea 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), se 

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

argumentarea procedurii şi numărul certificatului de naștere (forma 027e). 
 

2. Pentru efectuarea investigaţiilor în alte instituţii (care nu necesită  prezenţa pacien- tului) 

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 efec- tuării 

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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. 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.  

  

Informaţie pentru părinţi 

 
Prin hernie diafragmatică înţelegem pătrunderea organelor abdominale în cavitatea toracică.  

Hernia diafragmatică apare înainte de luna a treia de viaţă intrauterină şi e legată de momentul în 

care factorul malformativ a determinat oprirea în dezvoltarea evolutivă normală a diafragmului. 

Simptomatologia herniilor diafragmatice este dominată de starea generală alterată a copilului, 

detresa respiratorie de intensitate variabilă, tabloul clinic asociind cianoza, dispnee marcată, polipnee, 

vărsături  alimentare incoercibile, lipsa tranzitului intestinal, dextrapoziţie cardiacă, deplasarea 

mediastinului spre dreapta, bombarea hemitoracelui respectiv, strangularea herniară gastrică, intestinală. 

Clinic se disting trei categorii de semne: 

 semne respiratorii: dispnee, cianoză datorită colabării totale sau parţiale ale plămânului de partea 

herniei şi diminuarea expansibilităţii plămânului opus; 

 semne circulatorii condiţionate de compresiunea cordului şi balansului mediastinal; 

 semne digestive datorită situaţiei anormale ale viscerelor. Apar vome, modificări de tranzit 

intestinal, chiar semne de ocluzie sau subocluzie. 



 

 

 

 

De menţionat, că tabloul clinic în herniile false este mai accentuat cu decompensarea rapidă a 

organelor şi sistemelor vitale.  

Tratamentul herniilor diafragmatice este chirurgical. În aproximativ 20 % cazuri intervenţiile 

chirurgicale sunt efectuate în mod urgent după indicaţii vitale 

Dacă la copil în primii ani de viaţă sunt prezente infecţii respiratorii acute frecvente este necesar 

de a efectua radiografia cutiei toracice pentru a pune în evidenţă starea diafragmului. La necesitate se 

recomandă consultaţia medicului chirurg pediatru, care după stabilirea diagnosticului va îndrepta copilul 

în clinica republicană specializată. 

Copiii care au fost supuşi intervenţiei chirurgicale în baza corecţiei herniei diafragmatice 

congenitale se află la evidenţa medicului chirurg curant şi medicului de familie. 

Mare importanţă îl are tratamentul profilactic postoperator şi măsurile sanitaro-igienice: 

 Restabilirea respiraţiei. 

 Asanarea focarelor de infecţie ce se asociază postoperator  

 Asigurarea alimentaţiei normale şi călirea organismului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


