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Abrevierile folosite în document 

ALT  Alaninaminotransferază 

AMP  Asistenţa medicală primară 

AST  Aspartataminotransferază  

AŞRM  Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova 

ECG  Electrocardiogramă  

i.m.  Intramuscular  

i.v.  Intravenos  

II  Invaginaţie intestinală  

IMşiC  Institutul Mamei şiCopilului 

Nr.  Număr  

PaCO2  Concentraţia arterială a bioxidului de carbon 

PaO2  Concentraţia arterială a oxigenului 

PCO2  Presiunea bioxidului de carbon 

pH  Aciditatea sîngelui 

PO2  Presiunea oxigenului 

PS  Puls  

SaO2  Saturaţia oxigenului 

TA  Tensiunea arterială 

USG  Ultrasonografie  

USMF  Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

VSH  Viteza de sedimentare a hematiilor 

 

PREFAŢĂ  

Protocolul clinic instituţional „Invaginaţia intestinală la copil” a fost elaborat de un grup de 

colaboratori ştiinţifici sub conducerea Dnei Eva Gudumac - doctor habilitat în medicină, profesor 

universitar, academician al AŞ RM, Om Emerit, şefa catedrei Chirurgie, Ortopedie şi Anesteziologie 

Pediatrică USMF „N.Testemiţanu”, Centrul Naţional Ştiinţifico-practic de Chirurgie Pediatrică 

„Academician Natalia Gheorghiu”. 

Protocolul a fost discutat şi aprobat la şedinţa catedrei de Chirurgie, Ortopedie şi Anesteozologie 

Pediatrică, USMF „N.Testemiţanu”, şefa catedrei, dr.hab. med., profesor universitar, academician 

AŞRM, Eva Gudumac şi la şedinţa grupului de lucru pentru elaborarea şi implimentarea protocoalelor 

clinice Consiliul Calităţii din cadru IMşiC, preşedinte Mihai Rotaru. 

 
A. PARTEA INTRODUCTIVĂ 

A.1. Diagnosticul 

Exemple de diagnostice clinice: 

1. Invaginaţia intestinală acută la sugar. 

2. Invaginaţia intestinală acută la sugar. Peritonită seroasă difuză. 

3. Invaginaţia intestinală primitivă. Peritonită fecaloidă totală. 

4. Diverticul Meckel. Invaginaţie intestinală acută. 

5. Invaginaţia intestinală acută la copil.  

6. Tumoare intraperitoneală. Invaginaţia intestinală cu evoluţie recidivantă. 

7. Tumoare intraperitoneală. Invaginaţia intestinală cu evoluţie cronică.  
 

A.2. Codul bolii (CIM - 10): K56.1 
 

A.3. Utilizatorii: 

 Secţia chirurgie urgentă, 

 Secţia reanimare şi terapie intensivă,  

 Laboratorul clinic şi biochimic,  

 Laboratorul bacteriologic, 
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 Secţia radiologie, 

 Secţia diagnostic funcţional, 

 Secţia anestezie, 

 Secţia consultativă pentru copii IMSP IMşiC, 

 Farmacia spitalului. 

Notă: Protocolul la necesitate poate fi utilizat şi de alţi specialişti.  

 

A.4. Scopurile protocolului: 

1. Îmbunătăţirea calităţii examinării clinice, paraclinice şi a tratamentului copiilor cu II. 

2. Îmbunătăţirea diagnosticului şi acordării precoce a asistenţei necesare la etapa primară spitalicească 

copiilor cu II. 

3. Ameliorarea calităţii tratamentului conservator şi chirurgical al pacienţilor cu II. 

4. Reducerea ratei complicaţiilor la pacienţii cu II. 

 

A.5. Data elaborării protocolului: Ianuarie 2013 

A.6. Data următoarei revizuiri: Ianuarie 2015 

A.7. Lista şi informaţiile de contact ale autorilor şi ale persoanelor care au participat la elaborarea 

protocolului: 

 

A.8. Definiţiile folosite în document 

Invaginaţia intestinală reprezintă un telescopaj al intestinului în lumenul său, pătrunerea unui 

segment intestinal supraiacent în segemnetul subiacent, excepţional retrograd şi caracterizat clinic prin 

semne de ocluzie intestinlă cu emisii sangvine anale. 

Invaginaţia primitivă (primară) este tipul de II fără leziune organică, fiind provocată de dereglările 

motoricii intestinale la o iritaţie neurovegetativă sau agresiune neurală. 

Invaginaţia secundară este tipul de II care apare pe fundalul unei cauze mecanice (tumori intestinale, 

diverticul, adenopatii), aceasta constituind punctul de plecare, „lead-point”, al II. 

Invaginaţia ceco-colică - tipul de II cînd capul acesteia este constituit din valva ileocecală şi de 

porţiunea vecină a cecului. Capul invaginatului progresează prin răsturnarea colonului; II cu „inel 

mobil”. 

Invaginaţia ileo-colică - tipul de II cînd ileonul se invaginează în cec traversînd valva Bauhin care 

devine inel de invaginaţie. Inelul rămîne fix, progresia II realizîndu-se prin prolabarea ileonului; II cu 

„cap mobil”. Urmează ca frecvenţă II ceco-colice. 

Copii: persoane cu vârsta egală sau mai mică de 18 ani. 

Screening: Examinarea copiilor în scop de evidenţiere a patologiei; orice modificare a funcţiei 

intestinale şi aspectul patologic radiologic trebuie să determine consultaţia chirurgului pediatru. 

 

A.9. Date epidemiologice 

II constituie o formă mixtă de ocluzie intestinală. Incidenţa II este de 1,5-4 cazuri la 1000 copii, cu 

un raport băieţi-fetiţe de 3:2. 

Numele Funcţia deţinută 

Eva Gudumac  Doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Academician al AŞ RM, 

Om Emerit, şef catedra Chirurgie, Ortopedie şi Anesteziologie pediatrică al  

USMF  „Nicolae Testemiţanu”, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic Chirurgie 

Pediatrică „Academician Natalia Gheorghiu” 

Dr. Iurii Nepaliuc Conf. univer., catedra  Chirurgie, Ortopedie şi Anesteziologie Pediatrică USMF 

„N.Testemiţanu”, consultant secţia chirurgie urgentă IMSP IMşiC, Centrul 

Naţional Ştiinţifico-practic Chirurgie Pediatrică „Academician Natalia 

Gheorghiu” 

Dr. Mihai Seu Şef secţie chirurgie urgentă, IMSP IMşiC, Centrul Naţional Ştiinţifico-practic 

Chirurgie Pediatrică „Academician Natalia Gheorghiu” 
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II este primară, fără leziune organică, la copiii cu vîrsta mai mică de 1 an. Are o frecvenţă de 90% 

din nr. total de cazuri şi este provocată de tulburările motoricii intestinale la o irirtaţie neurovegetativă 

sau agresie neurală. Incidenţa II acute primare la sugar este la vîrsta de 4-9 luni şi corespunde creşterii 

rapide a cecului faţă de ileon. În dependenţă de sezon, se observă o incidenţă crescută primăvara, vara şi 

la mijlocul iernii. Aceasta se asociază gastroenteritelor şi infecţiilor sistemului respirator prezente în 

aceste perioade. 

II secundară este mai frecventă la copiii după vîrsta de 2 ani şi la adolescenţi (10% din nr. total de 

II), fiind secundară unei tumori, diverticul sau adenpatii intestinale. La adolescenţi este mai frecventă II 

ileo-ileală şi necesită doar tratament chirurgical. Mult mai rar, II este întîlnită la noi-născuţii mai mici de 

3 luni, fiind secundară unui diverticul Meckel sau unei duplicaturi intestinale. 

II este una din cele mai frecvente cauze a durerii abdominale la sugar şi copil de vîrstă mică. 

Localizarea anatomică tipică a invaginaţiei este joncţiunea ileo-cecală. Rata de mortalitate a II este de 

1%. 

 

B. PARTEA GENERALĂ 

Secţia consultativă pentru copii IMSP IMşiC 

Descriere 

(măsuri) 
Motive (repere) 

Paşii 

(modalităţi şi condiţii de realizare) 

I II III 

1. Diagnosticul 

1.1.Confirmarea  
diagnosticului de 
II 
 

Anamneza şi examenul 

obiectiv permit: 

 diagnosticul precoce, 

 iniţierea tratamentului 

conservativ adecvat,  

 reducerea ratei 

intervenţiilor chirurgicale 

şi complicaţiilor. 

Obligatoriu: 
 evaluarea factorilor favorizanţi (caseta 4) 
 anamneza (caseta 4) 
 examenul obiectiv general şi local (tab.1, 2) 
 examenul paraclinic (tabelul3) 
 diagnosticul diferenţial (tabelul 4) 
 evaluarae stării generale (algoritm C1.2) 
Recomandabil: 
În caz de suspecţie a II, consultaţia obligatorie a 
chirurgului pediatru. Consultaţia altor 
specialişti – pediatru, infecţionist. 

1.2. Spitalizarea  Obligatoriu: 

 evaluarea criteriilor de spitalizare (caseta 7) 

2. Tratamentul în condiţii de ambulator 

2.1. Tratamentul  
 

Tratamentul se va efectua, la 

necesitate, simptomatic 

sub controlul hemoleucogra-

mei, sumarul urinei, avînd ca 

 scop pregatirea preoperatorie. 

Obligatoriu: 
 regim de pat, se interzice orice alimentare şi 

consum de lichid, 
 tratament simptomatic preoperator (caseta 13). 

2.2. Supraveghere 

 

 Se va face de medicul pedia-

tru (în concordanţă cu 

chirurgul) pînă la trimiterea în 

clinica de chirurgie pediatrică 

Obligatoriu: 

 organizarea spitalizării cît mai precoce, 
 după externare evaluare în dinamică de 2 ori⁄an,   
 terapie anti-aderenţială (caseta 16). 

B.2. Nivelul de staţionar, IMSP IMşiC secţia chirurgie urgentă 

I II III 

1. Spitalizarea  Vor fi spitalizaţi copiii care 

prezintă cel puţin un criteriu 

de spitalizare. 

 Pacienţii cu II se vor spitaliza în secţia de 

chirurgie urgentă a IMSP IMşiC. 

 Pacienţii cu II se vor spitaliza în secţiile de 

reanimare şi terapie intensivă. 

2. Diagnosticul 

2.1.Confirmarea 
diagnosticului de 

Anamneza şi examenul 

obiectiv permit diagnosticul 

Obligatoriu: 

 Evaluarea factorilor favorizanţi (caseta 3,4). 



Protocol Clinic Instituţional „Invaginaţia intestinală la copil”, IMSP IMşiC, Chişinău 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

II, formei clinice şi 
evaluarea 
complicaţiilor 

de II. 

Investigaţiile imagistice se fac 

pentru confirmarea 

diagnosticului.  

Investigaţiile paraclinice sunt 

necesare pentru a exclude 

complicaţiile şi pentru 

diagnosticul diferenţial. 

 Colectarea anamnezei (caseta 6). 

 Examenul obiectiv general şi local (tabelul 1A, 

1B, 1C, 2).  

Examinarea abdomenului copilului în timpul 

somnului medicamentos (algoritm C1). 

Tuşeul rectal: hipotonia sfincterului, emisii de 

sînge. 

 Examenul paraclinic de laborator, examenul 

radiografic, USG (caseta 3) 

 Diagnosticul diferenţial (caseta 4) 

 Evaluarea riscului de complicaţii (caseta 17) 

Recomandabil: 

 CT, consultul altor specialişti 

3. Tratamentul 

3.1. Tratament 
conservativ 

Este indicat în caz de 

diagnostic precoce al II  

(în primele 12 -24 ore) pînă la 

apariţia semnelor de peritonită 

şi ocluzie intestinală. 

Obligatoriu: 

 Stabilirea indicaţiilor pentru tratament 

conservativ (caseta 9.1, 9.2) 

 Pregătirea preoperatorie 

 Pneumocolonografia 
 Monitorizarea 

3.2. Tratament 
chirurgical 
 

Este indicat în caz de II cu 

semne de peritonită şi semne 

de ocluzie intestinală (24-48 

ore de la debut). 

Vîrsta copilului peste 2 ani 

Eşecul tratamentului 

conservativ. 

Obligatoriu: 
 Stabilirea indicaţiilor pentru tratament 

chirurgical (caseta 10). 
 Pregătirea preoperatorie (caseta 11). 
 Consultaţia anesteziologului. 
 Volumul intervenţiilor chirurgicale (caseta 12). 
 Conduita postoperatorie. 

4. Externarea şi 

supravegherea 

Starea satisfăcătoare a 

pacientului permite externarea 

şi tratarea în condiţii de 

ambulator. 

Este indicată supravegherea 

pentru a depista la debut  

 semnele bolii aderenţiale şi 

semnele precoce ale II   

 recidivante. 

 Obligatoriu  

 Evaluarea criteriilor de externare (caseta 15) 

 Eliberarea extrasului din foaia de obsevaţie cu 

indicaţii pentru medicul de familie: 

diagnosticul confirmat detaliat, rezultatele 

investigaţiilor şi tratamentului conservativ sau 

chirurgical efectuat, recomandările explicite 

pentru pacient şi părinţi, recomandările pentru 

medicul de familie. 
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C.1. ALGORITMII DE CONDUITĂ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinarea 

primară 

şi 

Diagnosticul 

prezumtiv 

Anamneza şi semnele clinice: 

- durata bolii 

- acuze tipice pentru II sau modificări în comportamentul copilului 

- scaune sangvinolente 

Semne fizice: 

- abdomen destins asimetric 

- poziţia caracteristică 

- palparea „masei tumorale” caracteristice II 

- tuşeul rectal 

 

- Clister evacuator 

- Examen în somn medicamentos  

Imagistic: 

- Radiografia abdominală pe gol 

- USG abdominală 

Paraclinic:  

- Hemoleucograma 

- Sumarul urinei 

Diagnostic exclus (negativ) Diagnostic pozitiv 

Externat la 

domiciliu: 

- examinarea   

- repetată peste 24h 

- supravegherea de  

către medicul de 

familie 

Spitalizat în secţie 

pediatrică: 

- vîrsta pînă la 1 an 

- sindrom algic repetat 

- diagnostic neclar 

- maladii concomitente 

Spitalizat în secţia 

chirurgie: 

- starea grav medie 

- 12 ore de la debut 

Spitalizat în secţia 

reanimare: 

- starea gravă 

- durata bolii peste 12h 

- prezenţa complicaţiilor 

Terapie de perfuzie 

 pregătire preoperatorie 

 pneumocolonografie 

 evaluare repetată 

 decizie de tratament 

Externare la a 10 zi: 

- supravegherea medicului de familie 

- terapie anti-aderenţială 

- consultaţie periodică (2 ori pe an) a  

chirurgului pediatru 

Tratament conservativ: 

- la sugar în perioada  

precoce în primele 12-

24h 

Tratament chirurgical: 

- invaginaţii vechi 

- complicaţii 

- eşec al tratamentului 

conservativ 
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C.2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI PROCEDURILOR 
C.2.1. Clasificarea II  

Caseta 1 .Clasificarea (Bairov G.A. 1983) 

I. Invaginaţia acută la sugar (primară sau idiopatică) 

1. După localizare: 

 Ceco-colonică (ilio-ceco-colonică)  

 Ilio-colonică (prin prolaps) 

 Ilio-ileală 

 Colo-colonică 

 Ilio-ilio-colonică 

2. Forme rare de II 

 Invaginaţia diverticolului Meckel 

 Invaginaţia la nou născut 

 Invaginaţia postoperatorie 

II. Invaginaţia secundară la copil (lead-point) 

 Invaginaţia diverticolului Meckel  

 Invaginaţia postoperatorie 

 Invaginaţia retrogradă 

III. Forme rare de II 

 Invaginaţia izolată a apendicelui vermiform 

 Invaginaţia izolată prin încadrarea peretelui lateral al cecului 

 Invaginaţia combinată (ascendentă, descendentă) 

 Invaginaţia multiplă 

 

Caseta 2. Clasificarea după evaluarea tabloului clinic (Podcamenev V.V. , Urusov V.A. 1986) 

1. Forma acută 

 Faza semnelor de debut a II (12 ore) 

 Faza de strare cu prezenţa semnelor clinice (12-24 ore) 

 Faza complicaţiilor precoce (24-48 ore) 

 Faza comlicaţiilor tardive, grave (peste 48 de ore) 

2. Forma recidivantă (recurentă) 

3. Forma cronică 

4. Forma atipică 

C.2.2. Etiologia II 

Caseta 3. Etiologia II 

 diverticulul Meckel 

 duplicatura intestinală 

 fibroza chistică a pancreasului 

 limfadenopatie mezenterică (yersinioză) 

 paraziţi, ghem de ascarizi 

 II postoperatorie 

 sindrom Peutz-Jeghers 

 polipoză intestinală 

 tumori intestinale şi mezenterice 

 aderenţe intestinale 

 cetoacidoza diabetică care alterează mobilitatea 

intestinală 

Factori determinanţi – hiperperistaltismul şi tulburarea peristaltismului normal. Contracţia 

musculaturii circulare diminuă calibrul unui segment intestinal, făcînd posibilă pătrunderea sa în 

porţiunea intestinală subiacentă. 

Notă. Etiologia II pînă în prezent nu este deplin cunoscută şi se studiază de rînd cu alte patologii şi 

anomalii chirurgicale la copil. 

C.2.3. Factorii de risc (factorii favorizanţi) 

Caseta 4. Factorii de risc la sugar şi copil care pot favoriza apariţia II fără prezenţa punctului de 

reper „lead-point”. 

1. Particularităţile anatomo-topografice ale regiunii ceco-colice în raport cu intestinul subţire la sugar: 
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mobilitatea crescută a regiunii ileo-cecale, persistenţa mezenterului comun, insuficienţa valvulei 

Bauhin. Perioada de vîrstă de 3-9 luni, cînd frecvenţa II este maximă, corespunde unei creşteri rapide 

a cecului. 

2. Anomalii congenitale ale regiunii ileo-cecale: întîrzierea fixării porţiunii ceco-colonice la sugar, fapt 

care-i conferă o mobilitate sporită. 

3. Diverticulul Meckel. 

4. Schimbarea regimului alimentar (75% din cazuri de II), prin trecerea la cel bogat în făinoase, care 

determină o creştere bruscă a peristaltismului intestinal. 

5. Boli diareice acute, inclusiv cele virale. 

 

C.2.4. Screening-ul II 

Screening-ul prenatal este obligatoriu în I şi al II-lea trimestru de graviditate, ce permite depistarea 

sau suspectarea anomaliilor intestinale, formaţiunilor tumorale. Examinarea obligatorie a nou-născutului 

de către chirurg-pediatru în prima lună de viaţă, la 6 luni şi la 1 an. Efectuarea USG abdominală 

profilactică la toţi noi-născuţii, iar în caz de suspecţie la anomalii congenitale – consultaţia suplimentară, 

consultaţia altor specialişti. 

 

C.2.5. Conduita pacientului cu II 

Caseta 5. Etapele obligatorii în conduita pacientului cu II 

 colectarea anamnezei 

 examinarea clinică 

 examinarea paraclinică 

 evaluarea riscului de complicaţii (consultaţia 

specialiştilor) 

 examinarae imagistică 

 hotărîrea metodei de tratament 

 efectuarea tratamentului 

 supravegherea în dinamică (dispenzarizarea) 

C.2.5.1. Anamneza 

Caseta 6. Acuzele pacienţilor 

Acuzele sugarului cu II (relatate de părinţi) 

 semne dispeptice (vome repetate, refuzul alimentaţiei) 

 crize de nelinişte apărute în plină stare de sănătate 

 dereglări de tranzit intestinal (diaree, scaune cu sînge) 

 copil adinamic 

Acuzele copiilor mai mari de 1 an cu II (relatate de părinţi) 

 scăderea în greutate a copilului 

 semne dispeptice: greţuri, vome repetate, refuzul alimentaţiei 

 dureri abdominale cu caracter periodic 

 dereglări de tranzit intestinal (diaree, scaune cu sînge) 

 tegumente palide, hipodinamie 

C.2.5.2. Manifestările clinice 

Caseta 7. Formele clinice ale II la sugar 

Forma acută (tipică, ileocecală) 

Tabloul clinic este cu debut brutal, în plină sănătate cu crize de nelinişte. La un sugar de 4-7 luni în stare 

generală bună, brusc apar dureri abdominale, paroxistice, însoţite de ţipete stridente, care se succed la 

intervale de 5-10 minute. Crizele apărute sunt neobişnuite pentru părinţi, „furtună pe cer senin”. 

Urmează stoparea tranzitului intestinal pentru mase fecale şi gaze, după care la cîteva ore, apare scaunul 

diareic cu mucozităţi de sînge, simptom prezent la sugar în 90% din cazuri. Este cel mai important 

simptom şi cel mai cert. Palparea tumorii de invaginaţie este posibilă în 70-92,5% din cazuri, fiind şi un 

semn cert de II la sugar. 

II ileală 

Debut foarte acut, sindrom algic abdominal foarte pronunţat, fără perioade de linişte, cu apariţia precoce 

a vomei, care se repetă des şi a ocluziei intestinale. Eliminările rectale sangvinolente apar tardiv, peste 

18-24 ore de la debut. Invaginatul intestinal, la palparea abdomenului, se depistează rar. Se dezvoltă 
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precoce necroza intestinului invaginat (6 ore de la debut). Diagnosticul este precizat tardiv (48-72 ore), 

impunînd dificultăţi în tratamentul chirurgical şi pericol  mare pentru viaţă. 

II colonică 

Manifestările clinice sunt foarte atenuate. Crizele de dureri abdominale caracteristice II lipsesc. Rar apar 

vomele. Starea generală nu este alterată. Precoce apar eliminări rectale de sînge, uneori apare prolapsul 

invaginatului prin rect. 

Forma acută atipică 

Poate debuta prin forme adinamice (semne clinice neurologice), forme febrile şi diareice tipice 

afecţiunilor gastrointestinale fără semn de ocluzie intestinală pe parcursul mai multor zile. 

Factorii patofiziologici de bază – obturarea şi strangularea intestinală cu apariţia modificărilor de tranzit 

intestinal; dereglări cardiovasculare şi respiratorii din cauza creşterii presiunii intraabdominale. 

 

Tabelul 1. Stadializarea clinico-evolutivă a II la sugar. 

Stadiul II Manifestări clinice 

Perioada iniţială 

(faza preocluzivă) 

Primele 6-12 ore. Debutul bolii este acut în 91,5% cazuri, cu crize de nelinişte, vome 

cu conţinut gastric. Copilul poate avea scaune obişnuite şi emisii de gaze intestinale. 

Perioada de stare 

(faza ocluzivă) 

După 12-24 ore simptomele se accentuiază: starea de agitaţie continuă, vărsăturile 

devin fecaloide, facies suferind. Abdomenul se balonează, rectoragia apare spontan 

sub diferite forme. Sugarul devine apatic, agitaţia dispare datorită infarctizării ansei 

intestinale. Facies intoxicat, limba zmeurie, subfebrilitate, puls filiform, TA scăzută. 

Perioada 

complicaţiilor 

precoce 

Apare la 24-48 ore de la debut. Complicaţiile sunt condiţionate de toxicoză şi exicoză. 

Progresează modificările cardiovasculare şi respiratorii. Se instalează cert tabloul 

clinic al ocluziei intestinale şi al peritonitei. 

Perioada 

complicaţiilor 

tardive 

Apare după 48-72 de ore de la debut: perforaţie intestinală, peritonită, insuficienţă 

poliorganică. Fără tratament evoluţia este fatală. 

 

Tabelul 2. Particularităţile tabloului clinic al II la copil şi adolescent. 

Forma clinică Manifestări clinice 

Forma 

tumorală 

II secundară frecvent decurge cu forme subacute, fără ocluzie netă, cu o evoluţie lentă. 

Prezintă crize dureroase abdominale care dispar spontan (dezinvaginare spontană), cu 

revenirea la normal. Aceasta are loc din cauza că telescoparea intestinului este parţială, 

inelul invaginatului nu strangulează brutal intestinul. Ocluzia, tulburările intestinale şi 

nervoase sunt parţiale şi dispar uşor la o creştere uşoară a presiunii intraintestinale, după 

clister evacuator sau stimulare intestinală (semnul Kiening). 

Forma 

pseudo-

apendiculară 

Poate simula o apendicită acută banală sau apendicită toxică afebrilă. Orice simptom de 

criză apendiculară, afebril, cu semne localizate în hipocondrul drept este sugestiv pentru 

II. Durerea provocată de apărarea musculară este localizată fie în hipocondrul drept, fie 

periombelical. În alte cazuri simulează apendicita acută afebrilă – starea toxică profundă 

cu ochii încercănaţi, facies alterat, puls rapid; la aceşti copii întotdeauna lipseşte apărarea 

musculară, ceea ce face posibilă palparea boudinului de II. 

Forma 

dureroasă 

recidivantă 

Formă cronică în care simptomele apar numai la durerile care se repetă sub formă de 

episoade, la distanţă de zile şi poate dura 2-3 zile. 

Forma acută 

tipică 

Este rară la copiii mai mari. Tabloul clinic este cu debut brutal, în plină stare de sănătate 

cu crize de dureri abdominale. Durerile abdominale sunt paroxistice, însoţite de nelinişte, 

care se repetă periodic, cu perioade de linişte între ele. Urmează stoparea tranzitului 

pentru mase fecale şi gaze intestinale, apoi peste cîteva ore, scaune diareice cu 

mucozităţi de sînge. 

Tabelul 3. Examenul obiectiv 

Perioada 

iniţială  

Inspecţie – asimetrie abdominală cu bombare în partea superioară şi excavarea mai jos de 

locul obstacolului. 
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(faza 

preocluzivă) 

Percuţie – sunet timpanic în partea superioară abdominală, matitate în proiecţia 

invaginatului. 

Auscultaţie – hiperperistaltică superior obstacolului. 

Palpator – fosa iliacă dreaptă goală, formaţiune dur-elastică în regiunea hipocondrului 

drept. 

Per rectum – ampula pustie sau urme de sînge cu mucus fără mase fecale. 

Perioada de 

stare  

(faza ocluzivă) 

Inspecţie – abdomen balonat simetric. 

Percuţie – sunet timpanic difuz, lipsa matităţii hepatice. 

Auscultaţie – peristaltică slab transmisibilă. 

Palpator – tumora invaginatului mărită în dimensiuni deplasată pe flancul stîng. 

Per rectum – rectoragia apre spontan sub diverse forme. 

Perioada 

complicaţiilor 

precoce şi 

tardive 

Inspecţie – abdomenul destins excesiv, cu elevarea diafragmului şi dereglarea respiraţiei. 

Percuţie – sunet timpanic difuz, lipsa matităţii hepatice. 

Auscultaţie – peristaltica intestinală lipseşte; se auscultă zgomotele cardiace în cavitatea 

abdominală. 

Per rectum – hipotonia sfincterului anal sau anus biant. Ampula rectală goală. 

 

C.2.5.3. Investigaţii paraclinice  

Tabelul 4. Investigaţiile paraclinice la pacienţii cu II. 

Tipul investigaţiei Semne sugestive pentru II 

Analiza generală de sînge Hemoconcentraţie sau anemie, deshidratare, leucocitoză moderată 

Sumarul urinei  Fără modificări 

Coprograma (helminţi, bacterii) Depistează factorul etiologic 

Biochimie, coagulograma  Pregătire preoperatorie 

Echilibrul hidro-electrolitic  Pregătire preoperatorie 

Gazele sangvine Pregătire preoperatorie 

Radiografia de ansamblu a cavităţii 

abdominale (ortostatică) 

Imagini hidro-aerice sau „tuburi de orgă”, opacitate în regiunea 

hipogastrică 

ECG Pregătire preoperatorie, decelarea patologiilor cardiovasculare 

concomitente 

Radiografia toracică  Excluderea patologiilor concomitente 

USG abdominală  Semnul „ţintei” pe secţiune transversală şi semnul „pseudo rinichi” pe 

secţiune longitudinală 

Pneumocolonografia sau 

irigocolonografia baritată 

Imagini caracteristice în formă de cupă, bident, trident, datorită 

mulării bariului pe capul convex al invaginatului 

Tomografia computerizată Imagini caracteristice unei tumori 

Laparoscopia  Vizualizarea invaginatului 

Rezonanţa magnetică nucleară Excluderea patologiilor concomitente 

Consultaţia altor specialişti 

(infecţionist, hematolog, oncolog) 

Excluderea patologiilor concomitente 
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  C.2.5.4. Diagnostic diferenţial  

  Tabelul 5.1. Diagnosticul diferenţial al II la sugar.  

Criterii Invaginaţia intestinală Dispepsia alimentară Dizenteria 
Enterocolita ulcero-

hemoragică 

Ocluzie intestinală parţială, 

anomalii congenitale 

Anamneza  Debut brutal, în plină stare de 

sănătate, cu crize de nelinişte, 

frecvent după modificări în 

regimul alimentar  

Debut treptat, după 

modificări alimentare 

Debut treptat Bolnav de la naştere cu 

accese periodice, fără 

careva cauze obiective 

Bolnav de la naştere cu accese 

periodice, fără careva cauze 

obiective 

Debutul bolii  Brusc, cu crize paroxistice de 

nelinişte, însoţite de strigăte 

stridente, care se succed la 

intervale de 5-10 minute 

Debut treptat cu vome 

repetate 

Debut trept cu 

nelinişte periodică 

Debut treptat Debut treptat cu nelinişte 

periodică în plină stare de 

sănătate 

Vome  Unice la debut Multiple cu conţinut 

gastric şi bilă 

Lipsesc Repetate cu bilă Repetate cu conţinut stagnat 

Modificări de 

defecaţie 

Rectoragie cu mucus fără 

mase fecale 

Scaune diareice 

frecvente galbene 

Scaune diareice 

frecvente cu striuri 

de sînge pe 

parcurs 

Scaune diareice 

frecvente cu urme de 

sînge 

Scaune constipate 

nemodificate 

Caracterul 

sîngelui în scaun 

Ciocolatiu, cu mucozităţi sau 

serozităţi sangvinolente 

Lipseşte  Striuri  Urme  Urme de sînge cauzate de 

fisurile anale 

Palparea 

abdomenului 

Semnul Dance pozitiv Semnul Dance negativ Semnul Dance 

negativ 

Semnul Dance negativ Semnul Dance negativ 

Palparea tumorii 

abdominale 

Mărită în dimensiuni şi 

deplasată pe flancul stîng 

Lipseşte  Lipseşte Lipseşte Lipseşte 

Tuşeul rectal  Hipotonia sfincterului, sînge 

pe mănuşă 

Mase fecale fără sînge  Mase fecale cu 

urme de sînge  

Mase fecale cu urme de 

sînge 

Mase fecale 

Radiografia 

abdominală pe gol  

Nivele hidro-aerice multiple Distensie intestinală Distensie 

intestinală 

Pneumatoză intestinală, 

pneumoperitoneu 

Aeraţie slabă, nivele hidro-

aerice unice 

USG abdominală Semnul „în ţintă” şi „pseudo-

rinichi” 

Distensie intestinală  Distensie 

intestinală 

Distensie intestinală 

Lichid în spaţiul Douglas 

Patologii nu se evidenţiază 

Irigografia, 

Pneumocolono-

grafia  

Imagine de „cupă”, „cocardă” Fără particularităţi Fără particularităţi Fără particularităţi Particularităţi de fixare şi 

topografie colonică  

 



Protocol Clinic Instituţional „Invaginaţia intestinală la copil”, IMSP IMşiC, Chişinău 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13 

 
   Tabelul 5.2. Diagnosticul diferenţial al II la copil. 

Criterii Invaginaţia intestinală Apendicita acută 
Purpura Henoch- 

Schonlein 
Tumori şi formaţiuni 
tumorale abdominale 

Enterita şi enterocolita 
Diverticolul Meckel, 

diverticulita 

 Anamneza  Dureri abdominale    
 recurente de lungă 
 durată 

Debut acut, dureri 
abdominale, vome 
repatate 

Evoluţia de lungă 
durată, anamnestic 
caracteristic 

Evoluţia bolii de lungă 
durata, dureri 
abdominale, vome 

 Durata bolii 10-14 zile,    
 debut subacut, vome,   
 dureri abdominale 

Prezent de la naştere, cu 
perioade de acutizare 
 

 
 Dureri 
 abdominale 

Dureri care apar în crize 
repetate 

 Dureri permanente în   

 fosa iliacă dreaptă 

 Dureri colicative  
 care apar pe fon de  
 acutizare a maladiei  
 de bază 

Dureri în crize 
moderate, intermitente 

Dureri colicative 
periodice, răspândite pe 
toată aria abdomenului 

Dureri abdominale  
recurente, puţin violente 

 Scaune cu 

 sânge 

Rectoragia apare 

periodic 

Scaun oformat Scaune obişnuite 
fară amestec de 
sânge 

 Periodic poate apărea   
 rectoragie sau scaune  
 cu sânge 

 Prezenţa diareei acute   
 cu sânge nemodificat 

Scaun constipativ 

   
 Palparea 
 tumorii   
 abdominale 

Fosa iliacă dreaptă 
goală, se palpează o 
formaţiune tumorală 
dur elastică în regiunea 
hipocondrului drept 

 Defans muscular în   
 fosa iliacă dreaptă  
 Semne de 
 excitare peritoniale   
 pozitive 

 Abdomen moale   
 accesibil la palpare  
 fără formaţiuni  
 patologice 

În afara crizelor 
dureroase se poate palpa 
o formaţiune tumorală 
abdominală 

 Abdomen  balonat   
 simetric, fară defans şi  
 formaţiuni tumorale 

 Abdomen retras,   
 dureros, defans   
 muscular, prezent   
 clapotajul Mandell 

 Tuşeul rectal Ampula fără mase 
fecale, urme de sângecu 
mucus 

 Dureri la  examinare,   
 «ţipătul Duglasului» 

Fără semne 
caracteristice 

Ampula rectală goală, 
urme de sânge 

 Mase fecale 
 în amestec cu sânge 

 Hipotonie de sfincter,   
 în unele cazuri sânge 

 Semne 

 generale 

 Paliditatea  
 tegumentelor, în faza  
 avansată semne de  
 toxicoză şi exicoză 

 Tegumente 
 palide, fierbinţi 

Tegumente palide cu 
prezenţa unor 
echimoze 
caracteristice 

Tegumente palide surii, 
pierderi în greutate 
corporală 

 Fără semne  

 caracteristice 

Fără semne 
caracteristice 

 Radiografia 
 abdominală pe   
 gol 

Fără semene 

caracteristice 

 Fără semene   
 caracteristice 

Fără semene 
caracteristice 

Imagini hidro-aerice 
unice 

 Hipoaeraţie asimetrică Nivele hidroaerice 

  

 Irigografia 

Se vizualizează 
boudinul cu imagini 
caracteristice II sau a 
unei tumori 

 Fără semne   
 caracteristice 

Fără semne 
caracteristice 

Defect de umplere  Fără semne   

 caracteristice 

Defect de umplere 

  
 Tomografia  
 computerizată 

Se vizualizează 
boudinul cu imagini 
caracteristice, defect de 
umplere 

 Semne caracteristice   
 apendicitei sau  
 infiltratului   
 apendicular 

Fără semne 
caracteristice 

Formaţiuni tumorale 
tipice 

 Formaţiuni    

 tumorale tipice 

 Vizualizarea  
 diverticolului 

 USG 

 abdominală 

Semnul „în ţintă” şi 
„pseudo-rinichi” 

Semne caracteristice 
apendicitei 
Lichid în Duglas 

Fără semne 
caracteristice 

 Evidentiază semnul  
 pseudo-renal sau o  
 tumoră abdominală 

Evidentiază semnul 
pseudo-renal sau o 
tumoră abdominală 

Evidentiază semnul 
ţintei, vizibil în caz de 
invaginaţie 



Protocol Clinic Instituţional „Invaginaţia intestinală la copil”, IMSP IMşiC, Chişinău 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 

C.2.5.5. Criterii de spitalizare 

Caseta 8. Criteriile de spitalizare a copiilor cu II 

 suspecţia invaginaţiei la vârsta 4-10 luni 

 debut acut brutal  

 vome repetate 

 scaun sangvinolent 

 în primele 6-12 ore de la debut 

C.2.5.6. Tratament 

Caseta 9. Indicaţii pentru tratament conservativ 

 Pacienţii cu II forma abortivă 

 Invaginaţia intestinală necomplicată  

 De la debutul bolii au trecut nu mai mult de 16-24 

C.2.5.6.1. Tratament conservativ 

A. Tratament conservativ prin hidrocolonografie 

Caseta 10. Tratamentul conservativ  

Prin hidrocolonografie 

Indicaţii 

1. Vârsta copilului 3 -12 luni. 

2. De la debutul bolii au trecut nu mai mult de 16 - 24 ore. 

3. De la primul scaun cu sânge a trecut nu mai mult de 10 ore. 

4. La examenul clinic-paraclinic nu se determină semne de peritonită şi pareză intestinală. 

Contraindicaţii 

1. Stare gravă cu semne de şoc. 

2. Semne de ocluzie intestinală cu pareză şi peritonită (confirmat prin USG). 

3. Prezenţa de pneumoperitoneum, hemoragie rectală foarte abundentă. 

4. Invaginaţii repetate. 

Tehnica 

Metoda se face de către chirurg pediatru sub sedaţie (fără anestezie generală), introducând în ampula 

rectală o canulă obturatorie tip Foley. Cantitatea de substanţă baritată utilizată în combinare cu sol.salină 

este de 500 - 1000 ml. Umplerea şi răspândirea contrastului prin colon se face sub controlul ecranului 

radioscopic. Presiunea se ridică treptat la 60 - 80 cm.c.apă şi treptat se majorează până la 120 cm c.apă 

cu ajutorul clizmei cu bariu, ridicată la înălţimea 1 m de la nivelul corpului. La acest nivel presiunea se 

ţine timp de 10 min. Primul clişeu radiologic se va realiza când substanţa de contrast ajunge la capul 

boudinului (în imagine formă de cocardă). Substanţa baritată progresează sub presiune împingând şi 

micşorând invaginatul. Această progresie se face sub controlul scopiei şi în unele cazuri decurge foarte 

lent. Dacă nu are loc dezinvaginarea se scurge tot contrastul din colon, apoi se reîmple treptat făcând 

următoarea tentativă, dar mărirea presiunii să nu depăşească 120 cm c apă. Procedura poate fi repetată 

de 3 ori. Substanţa de contrast fără probleme ajunge la nivelul valvulei Bauhin, unde se stopează, apoi 

după producerea dezinvaginaţiei rapid şi în cantitate mare se răspândeşte prin ilion. Acesta este criteriul 

cert de dezinvaginare. 

P.S. Controlul evoluţiei procesulului de dezinvaginare se face sub controlul dinamic ultrasonografic şi 

efectuarea clişeelor radiografice la debut, când se contrastează bine boudinul şi după producerea 

dezinvaginării. 

 

Prin pneumocolonografie 

Indicaţii 

1. Durata bolii 16 - 24 ore. 

2. Vârsta 3 luni - 2 ani. 

3. Prezenta aparatajului. 

4. Prezenţa specialiştilor. 

Contraindicaţii 

1. Invaginaţia ileo-colică cu sângerari rectale abundente. 

2. Durata lungă a tabloului clinic peste 24 de ore. 
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3. Semne de exicoză peste 10 %. 

4. Perforaţia intestinului. 

5. Vîrsta copilului sub 3 luni sau peste 2 ani. 

6. Invaginaţii repetate. 

Tehnica 

Procedura se va efectua sub anestezie generală în cabinetul radiologic, copilul fiind culcat în poziţie 

orizontală în decubit dorsal. După introducerea în rect a unei canule de tip Foley, la distanţa de 10 - 15 

cm şi ermetizare suficientă se începe insuflarea treptată a aerului cu o sistetă specială care monitorizează 

presiunea intracolonică. Ultima se majorează la sugar până la 80 mm c.m. Controlul progresiei aerului se 

face sub controlul radiografic sau ultrasonografic. La momentul majorării presiunii până la 80 mm.c.m., 

insuflarea de aer este oprită şi se aşteaptă 5 minute. Dacă dezinvaginarea nu s-a petrecut, aerul introdus 

se înlătură şi se face din nou o altă tentativă. În total se permite de efectuat 3 tentative. La copii mai 

mare presiunea poate fi crescută până la 120 mm.c.m. În lipsa dezinvaginării procedura se opreşte şi se 

va evectua tratament chirurgical. 

Despre producerea dezinvaginării ne vorbeşte: 

1. Scăderea presiunii intracolonice. 

2. Balonarea simetrică a abdomenul şi dispariţia tumorii. 

3. În momentul dezinvaginării se aude un sunet specific şi dispare simptomul  de „clepsidră“ bine 

vizualizat pe peretele abdominal anterior. 

4. Dezinvaginarea se confirmă prin radiografie sau control USG. 

C.2.5.6.2. Tratamentul chirurgical 

Caseta 11. Indicaţii pentru tratamentul chirurgical în II 

 Durata bolii peste 48 ore. 

 Prezenţa semnelor clinice de peritonită, ocluzie intestinală şi pneumoperitoneum. 

 Lipsa efectului de la tratament conservativ. 

 Invaginaţii vechi, prezenţa semnelor de peritonită şi pareză intestinală. 

 Invaginaţie repetată. 

 Vârsta copilului mai mare de 2 ani. 

C.2.5.6.2.1. Etapa preoperatorie 

Scopul etapei preoperatorii este de a înlătura modificările declanşate ale homeostaziei. Principiile de 

bază sunt: 

 Terapie perfuzională pentru înlăturarea modificărilor depistate şi ameliorarea stării copilului. 

 Efectuarea intervenţiei chirurgicale peste 2-4 ore după efectuarea terapiei infuzionale. 

Caseta 12. Pregătirea preoperatorie 

 Sondaj nazogastric, cateterizarea vezicii urinare, cateterizarea venei centrale.  

 Terapia acidozei: 

 Inducerea alcalozei prin hiperventilare şi administrarea de soluţii tampon (sol. Bicarbonat de 

sodiu 4%), pentru a obţine pH 7,4-7,5, PaCO 2 28-30 mmHg, PaO 2 60-80 mmHg. 

 Administrarea de vasodilatatoare (Nitroprusiat de sodiu 2-5 mg/kg/min, sol. Sulfat de magneziu 

25% - 20-30 mg/kg/oră). 

 Perfuzia de Dopamină de 7,5 microg/kg/min în 24 de ore, în insuficienţa cardiovasculară gravă 

10-20 microg/kg/min în 24 de ore cu adăugarea de Dobutamină, uneori de glicozide cardiace 

(Strofantină). 

- Administrarea Oxidului de azot inhalator. 

 Corecţia hipovolemiei prin transfuzie de crioplasmă 10-15 ml /kg şi soluţie Glucoză 10%. 

 Antibioticoterapia (Cefuroxim, Ceftazidim, Ceftriaxon etc). 

- Tratament simptomatic (analgetice, antipiretice). 

 

Notă: 

Pregătirea preoperatorie depinde de gradul de severitate a stării generale a bolnavului şi de eficienţa 

tratamentului efectuat. Cu cât sunt mai exprimate simptomele clinice de insuficienţă cardiorespiratorie 

şi pareză intestinală, cu atât mai durabilă este pregătirea preoperatorie. Decizia finală pentru 
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posibilitatea efectuării intervenţiei chirurgicale este luată de anesteziolog şi de chirurg. 

C.2.5.6.2.2. Intervenţia chirurgicală 

Caseta 13. Etapele intervenţiei chirurgicale la pacienţii cu II 

I. Premedicaţie. 

II. Anestezie generală cu respiraţie dirijată. 

III. Laparotomie sau toracotomie: incizia clasică abdominală este laparotomia paraombilicală 

dreaptă. Înaintea efectuării dezinvaginării manuale se va efectua blocajul mezenterului cu 

sol.Novocaină de 0,25%. 

1. Se va încerca dezinvaginarea manuală prin «mulgere» uşoară a intestinului. Presiunea 

exercitată asupra intestinului trebuie să fie uşoară pentru a preveni riscul de deserorizare, 

hematomelor şi perforaţiei. Dacă reducerea manuală este efectuată cu succes se va face şi 

apendicectomia dacă apendixul este afectat. 

2. Dacă după reducerea invaginatului perestaltica intestinală şi pulsaţia vaselor nu-şi revine, 

chiar după manipulaţiile fizice şi medicamentoase se parcurge la rezecţie intestinală. 

3. În cazul dezinvaginaţiei „vechi” cu semene de necroză, lipsa posibilităţii de a dezinvagina 

boudin- ul se practică rezecţie limitată cu anastamoză termino-terminală. 

4. În cazuri severe, avansate, cu peritonită totală, sepsis,sezenţia intestinului va fi asociată cu 

aplicarea iliostomiei terminale. Drenarea cavităţii abdominale cu lame de gumă sau tuburi 

din silicon. 

IV. Trezirea pacientului. 

C.2.5.6.2.3. Etapa postoperatorie 

Caseta 14. Principiile tratamentului postoperator în II 

 Regim de pat pe durata perioadei eruptive, apoi regim cruţător (evitarea maximală a efortului fizic). 

 Alimentaţia enterală după 4-5 zile de restabilire a tranzitului intestinal. 

 Continuarea terapie iniţiate preoperator. 

 Analgezia adecvată postoperator combinată cu miorelaxante. 

 Administrarea de antihipoxante (Actovegin, Aevit). 

 Stimularea motilităţii intestinale (Metoclorpromid). 

 Tratamentul complicaţiilor declanşate. 

 Tratament simptomatic (desensibilizante, antiperetice paracetamol 15-20 mg/kg/priză per os la febră 

peste 38.5° C). 

 Tratament local, pansamente. 

 Tratament intervenţional la necesitate (plasmofereză, hemodializă). 

 

Caseta 15. Terapie intensivă pre-şi postoperatorie 

 Sol. Dextran 40 100-200 ml, i.v. 

 Plasmă nativă 15 ml/kg, i.v 

 Sol. Clorură de sodiu 0.9% 5-10 ml/kg/24 de ore, i.v. 

 Sol. Glucoză 5-10 % 5-10 ml/kg/24 de ore, i.v. 

 Sol. Metamizol 50% 0.1 ml la 1 an de viaţă, i m. 

 Sol. Difenhidramină 1% 0,1 ml ia I an de viaţă. i.m. 

 Sol. Etamsilat 12,5% 0,1 ml Ia I an de viaţă. i.m. 

 Sol. Acid ascorbic 5% 0,1 ml ia I an de viaţă. i.m. 

 Sol. Inosină 2% 0,1 ml la 1 an de viaţă. i.m. 

 

Caseta 16. Criterii de externare 

 Normalizarea stării generale a copilului. 

 Restabilirea pasajului intestinal. 

 Cicatrizarea primară a plăgii postoperatorii. 

 Înlăturarea suturilor. 

 Lipsa complicaţiilor postoperatorii depistate prin metoda USG. 
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C.2.6. Supravegherea pacienţilor 

Caseta 17. Supravegherea pacienţilor cu II 

I. Medicul de familie 

 Supravegherea peste o lună de la intervenţie, apoi o dată la trei luni. Ulterior, o dată pe an. 

 Analiza generală a sîngelui şi a urinei, ECG, radiografa cutiei toracice o dată pe an. 

 Consultaţia altor specialişti  la necesitate. 

 

II. Chirurgul 

 Efectuează tratamentul conservator al complicaţiilor survenite. 

 Evoluează restabilirea bolnavilor operaţi, aplicarea tratamentului necesar.  

 Supravegherea pacienţilor, corecţia complicaţiilor concomitente şi asociate. 

C.2.7. Complicaţiile II 

Caseta 18. Complicaţiile II 

 Infarct intestinal  

 Peritonită 

 Hepatosplenomegalie 

 Necroze intestinale 

 MODS 

C.2.8. Evoluţia şi pronosticul II 

Caseta 19. Evoluția și pronosticul II 

În invaginaţiile acute pe masură ce trece timpul invaginatul este împins tot mai sus spre anus, 

iar leziunile anatomopatologice şi fenomenele clinice se agravează. Dacă diagnosticul şi tratamentul 

întîrzie, fenomenele ocluzive sistate de şoc devin mai grave, şi dacă nu se intervine se produce 

peritonita prin necroză şi perforaţie sau difuziunea transparietală a germenilor. Excepţional, porţiunea 

invaginată se separă spontan şi se elimină prin anus; aderenţele produse la nivelul inelului de 

invaginaţie pot asigura uneori continuitatea intestinului şi vindecarea bolnavului. Rata de mortalitate a 

invaginaţiei intestinale este de 1%. 

D. RESURSE UMANE ŞI MATERIALE PENTRU RESPECTAREA PREVEDERILOR DIN 

PROTOCOL  

D.1. Secţia 

consultativă pentru 

copii IMSP IMşiC 

Personal: 

 Hematolog, pediatru, infecţionist, medic chirurg-pediatru 

 Asistentă medicală 

Aparataj, utilaj: 

 Utilaj pentru tuşeu rectal, clister evacuator 

 Laborator clinic standard pentru determinarea: analizei generale a 

sângelui, analizei generale a urinei 

 Radiograf 

 USG 

Medicamente: 

 Preparate prochinetice (Metoclopramid etc.) 

 Preparate desensibilizante 

 Preparate spasmolitice, sedative 

 Sol. NaCl 1% 

 Glucocorticosteroizi 

D.2. Secţia chirurgie 

urgentă, IMSP 

IMşiC 

Personal: 

 Anesteziolog 

 Medic chirurg 

 Medic infecţionist, neurolog 

 Reanimatolog  
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Aparataj, utilaj: 

 Laborator clinic standard pentru determinarea: analizei generale a 

sângelui, analizei generale a urinei 

 Aparat pentru dezinvaginare 

 Aparat USG 

 Cabinet radiologic 

 Sală de operaţie 

Medicamente: 

 Preparate prochinetice (Metoclopramid etc.) 

 Preparate antacide (Hidroxid de aluminiu, Hidroxid de magneziu etc.) 

 H2 - histaminoblocante (Famotidină etc.) 

 Inhibitorii pompei protonice (Omeprazol etc.) 

 Cefalosporine (Cefuroxim, Ceftazidim etc.) 

 Preparate antihistaminice (Difenhidramină etc.) 

 Preparate antioxidante (Tocoferol 30% etc.) 

 Preparate de sînge (Plasmă nativă, Masă eritrocitară, Albumină) 

 Soluţii coloidale şi  cristaloide (Sol. Dextran 40, Sol. Clorură de sodiu 

0,9%, Sol Glucoză 5-10%) 

 Vasodilatoare (Nitropusiatul de sodiu, Sol. Sulfat de magneziu 25% etc.) 

 Cardiostimulatoare (Dopamină, Dobutamină etc .) 

 Soluţii tampon (Sol. Bicarbonat de Na 4%) 

 

E. INDICATORII DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII PROTOCOLULUI 

Nr. 

d/o 
Scopurile 

protocolului 
Indicatori 

Metoda de calculare a indicatorului 

Numărător Numitor 

1. A spori calitatea 

diagnosticării şi a 

tratamentului 

invaginaţiei 

intestinale la copil 

Proporţia copiilor cu II 

examinaţi şi trataţi 

conform recomadărilor 

din protocolul clinic pe 

II în condiţii de staţio-

nar pe parcursul 2 ani 

Numărul de copii cu II 

examinaţi şi trataţi 

conform recomadărilor din 

protocolul clinic în 

condiţii de staţionar pe 

parcursul 1 an x 100 

Numărul total de copii cu 

VH aflaţi la evidenţa 

medicului de familie şi 

chirurgului pe parcursul 

ultimului an 

2. A reduce numărul 

de complicaţii şi 

mortalitatea în II 

Proporţia copiilor cu 

invaginaţie intestinală, 

care au avut complicaţii 

postoperatorii pe 

parcursul unui an 

Numărul de copii cu 

invaginaţie care au 

dezvoltat complicaţii pe 

parcursul ultimului an x 

100 

Numărul total de copii cu 

II care se află la evidenţa 

medicului de familie şi 

chirurgului pe parcursul 

ultimului an. 

3. Sporirea număru-

lui de pacienţi cu 

II supravegheaţi 

conform reco-

mandărilor din 

protocolul clinic 

pe II 

Proporţia copiilor cu 

diagnosticul de II, care 

au fost trataţi conform 

recomandărilor din 

protocolul clinic 

Numărul de copii cu II la  

care au fost diagnosticaţi şi 

trataţi conform recoman-

dărilor din protocolul 

clinic pe parcursul 

ulimului an x 100 

Numărul total de copii cu 

II care se află la evidenţa 

medicului de familie şi 

chirurgului pe parcursul 

ultimului an 

4. A reduce rata de 

complicaţii şi 

mortalitate în II la 

copil 

Ponderea pacienţilor cu 

diagnosticul de II care 

au fost trataţi prin 

metoda conservativă 

conform 

recomandărilor din 

protocolul clinic pe 

parcursul 1 an 

Numărul de copii cu II 

care au fost şi trataţi 

conservativ conform 

recomandărilor din 

protocolul clinic pe 

parcursul ultimului an x 

100 

 

Numărul total de copii 

supuşi  tratamentului 

chirurgical pe parcursul 

ultimului an. 

 

Numărul total de copii 

supuşi tratamentului 

chirurgical pe parcursul 
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Proporţia copiilor cu 

diagnosticul de II care 

au fost trataţi 

chirurgical conform 

recomandărilor din 

protocolul clinic pe 

parcursul 1 an 

 

Rata mortalităţii 

infantile prin II pe 

parcursul unui an 

Numărul de copii cu II 

care au fost operaţi 

conform recomandărilor 

din protocolul clinic pe 

parcursul ulimului an x 

100. 

 

Numărul de copii sub un 

an cu II vii şi decedaţi care 

au fost evaluaţi şi trataţi pe 

parcursul ulimului an x 

100 

ultimului an 

 

 

 

 

 

 

Numărul total de copii cu 

vârsta până la 1 an pe 

parcursul ultimului an 

 

 

F. ASPECTELE MEDICO-ORGANIZATORICE  

1. Indicaţiile (sau criteriile) de trimitere a pacientului 

Tabelul 1. Transferul în alte secţii (transfer intern şi extern) al pacienţilor conform indicaţiilor 

Indicaţii (criterii) de transfer Destinaţia Persoane de contact 

Postoperator (primele 2-3 zile) 

sau preoperator în caz de stare 

gravă 

Secţia reanimare şi terapie 

intensivă chirurgicală 

Tatiana Pasicovchi 

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

Complicaţii septice Secţia chirurgie septică 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 II. 

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

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

secţia respectivă. 

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

respectivă. 

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

respectiv despre cazul respectiv. 

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

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

7. Se convoacă Consiliul medical în componenţa: vicedirectorul de profil, şeful clinicii,  şeful secţiei, 

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

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

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

evoluţia bolii, rezultatele investigaţiilor, tratamentul administrat, concluzia consiliului cu 

argumentarea necesităţii transferului, recomandări. 

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

IMSP ImşiC.  

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

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

respective 

Tabelul 2. Investigaţiile petrecute pacienţilor cu II în alte instituţii medicale 

Investigaţia Instituţia unde se efectuează Date de contact 

TC organelor abdomenale cu 

angiografie 

Centrul Medical „Exceiilence” Tel. 022-73-15-22 

RMN abdomi nală Centru de Diagnostic German Tel. 022-84-00-00 

 

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



Protocol Clinic Instituţional „Invaginaţia intestinală la copil”, IMSP IMşiC, Chişinău 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 

1. Necesitatea efectuării  CT  va fi argumentată de către Consiliul medical (include şef departamentului, 

şef secţiei, medic curant şi director pe chirurgie). 

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

CT sau RMN şi numărul de identitate. Îndreptarea se completează  de medicul curant. 

 

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 de identitate  (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 IMC. 

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

forma 003e. Consultaţia preventiv se coordonează prin şeful secţiei sau director pe chirurgie.  

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

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

vîrsta mai mare după indicaţiile vitale). 

6. Transportarea pacientului se efectuează de către transport al IMC. 

 

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 reprezintantului legal. 

 

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.  

 

Anexa 1.  

Ghid pentru părinţi 

Invaginaţia intestinală este o formă specifică de ocluzie intestinală. Cauzele acestei maladii sunt 

necunoscute, deşi se cunosc unii factori favorizanţi şi determinanţi în apariţia ei. Invaginaţia intestinală 

apare în majoritatea cazurilor la sugar cu vârsta cuprinsă între 3-10 luni. Simptomele principale sunt 

vome repetate, crize de nelineşte a copilului, scaune sangvinolente cu mucus, dar fără mase fecale. Alte 

semne majore sunt febra, durerile abdominale, adinamie. Maladia rar poate afecta copiii de orice vârstă. 

La copii cu vârsta de peste 3 ani cauza invaginaţiei poate fi un substrat organic: tumori, helminţi, 

boli infecţioase. De obicei maladia dacă este diagnosticată este tratată fără complicaţii, iar în primele 12-

24 ore se tratează chiar şi fără intervenţie chirurgicală. Rar în cazul adresării tardive la medic, erori în 

diagnostic, maladia decurge grav cu diverse complicaţii postoperatorii. 

Adresarea la timp la medicul de familie sau chirurg şi începerea unui tratament corect precoce 

reduce rata intervenţiilor chirurgicale şi a complicaţiilor care pot apărea. 

 

Ce trebuie să ştim !!!! 

 Examinarea complexă a sugarului de specialist, efectuarea profilactică a USG, a analizelor. 

 Sanarea tuturor focarelor de infecţie la copil (caria dentară, tonzilita cronică, sinusita cronică etc.). 

 Modul sănătos de viaţă şi călirea organismului copilului (gimnastică, masaj, hidroterapie, 

aeroterapie). 



Protocol Clinic Instituţional „Invaginaţia intestinală la copil”, IMSP IMşiC, Chişinău 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21 

 Copiii care au fost supuşi intervenţiei chirurgicale în baza II se află la evidenţa chirurgului pediatru şi 

a medicului de familie.  

Mare importanţă îl deţine tratamentul proflactic postoperator şi măsurile sanitar-igienice: 

 Restabilirea funcţiei normale a intestinului, restabilirea actului de defecatie. 

 Efectuarea tratamentului antiaderenţial pentru profilaxia complicaţiilor. 

 Sanarea focarelor de infecţie care se asociază postoperator. 

 Asigurarea alimentaţiei normale şi călirea organismului. 
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