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Abrevierile folosite în document                                                                 

 
SCE Supuraţii chirurgicale endocraniene 

AMP Asistenţa medicală primară 

USMF Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

MS RM Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova 

AŞ RM Academie de Ştiinţe a Republicii Moldova 

RMN Rezonanţa magnetică nucleară 

USG Ultrasonografia 

EGG Electrocardiografia  

LCR Lichidul cefalorahidian 

TAC Tomografia axială computerizată 

AbC Abcese cerebrale 

ESD Empiem subdural 

AbE Abcese extradurale 
 

 

PREFAŢĂ  

 

Acest protocol a fost elaborat de Catedra Chirurgie, Anesteziologie şi Reanimare pediatrică a 

Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu,” Clinica de Neurochirurgie 

Pediatrică a Centrului Naţional Ştiinţifico - Practic de Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu” a IMşiC. 

Protocolul a fost discutat şi aprobat la şedinţa grupului de lucru pentru elaborarea şi implementarea 

protocoalelor clinice a Consiliului Calităţii din cadrul IMşiC, preşedinte Mihai Rotaru. Protocolul este 

elaborat în conformitate cu ghidurile internaţionale actuale privind decesul copiilor cu supuraţii 

chirurgicale endocraniene şi invalidizarea supravieţuitorilor.  

 

PARTEA INTRODUCTIVĂ  

 

A. 1. Diagnoza: 

Exemple de diagnostic clinic: 

1. Abces cerebral. 

2. Abces extradural. 

3. Empiem subdural. 

 

    A.2. Codul bolii:  G06.0 

   A.3. Utilizatorii: 
 Secţia de neurochirurgie; 

 Secţia neurologie; 

 Secţia reanimare şi terapie intensivă; 

 Secţia anesteziologie; 

 Secţia radiologie; 

 Laboratorul clinic şi biochimic; 

 Farmacia spitalului; 

 Secţia consultativă de copii; 

 

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

endocraniene la copii. 

     2. De a reduce numărul  de complicaţii şi de decese.  

     3. De a spori numărul de pacienţi care ar beneficia de ajutor medical calificat în instituţiile de asistenţă 

medicală primară şi în instituţiile de asistenţă medicală de staţionar. 

 

   A.5. Data elaborării protocolului: 2013 

   A.6. Data revizuirii următoare: 2015 

 

 

  A.7. Lista şi informaţiile de contact ale autorilor şi ale persoanelor ce au participat 

la elaborarea protocolului: 
Numele Funcţia 

Dr. Eva Gudumac, academician al AŞ 

RM, profesor universitar, doctor habilitat 

în ştiinţe medicale, Om emerit 

Director Clinică Chirurgie Pediatrică în Centrul Naţional 

Ştiinţifico-practic de Chirurgie Pediatrică 

„Academicianul Natalia Gheorghiu”, şef Catedrei 

Chirurgie, Ortopedie, Anesteziologie pediatrică, USMF 

„Nicolae Testemiţanu” 

Dr. Anatolii Litovcenco, doctor habilitat  Coordonator al Departamentului Neurologie si 

Neurochirurgie. Sef secţie neurochirurgie Centrul 

Naţional de Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu” 

  Dr. Ala Bajurea, doctor în medicină, 

conferenţiar  universitar 

Catedra Neurochirurgie, USMF „Nicolae Testemiţanu” 

 

 

A.8. Definiţiile folosite în document  

Supuraţii chirurgicale endocraniene se manifestă ca procese expansive intracraniene cu colecţii 

purulente situate în interiorul spaţiului epidural, subdural şi parenchimului cerebral. 
 Copii: persoane în vîrsta  de 0 – 18 ani.   

 

                                                             
                 

A.9. Informaţia epidemiologică 
Scăderea incidenţei stărilor infecţioase între anii 1950 şi 1970 coincide cu utilizarea pe scară largă a 

tratamentului cu antibiotice condiţionate de o sensibilitate sporită a florei microbiene la terapia dată. 

Recrudescenţa acestor afecţiuni denotă creşterea rezistenţei florei bacteriene şi insuficienţa antibioterapiei 

moderne.  

Etiologia empiemului subdural (ESD) este dominată de formele monomicrobiene (stafilococ, B.proteus, 

streptococ, E.coli etc.) în monocultură urmate de asociaţiile polimicrobiene şi de culturile complet sterile 

(ca urmarea antibioterapiei aplicate).    

Pe când abcesele extradurale (AbE) sunt dominate de flora gram-pozitivă (tip stafilococ/streptococ). 

Frecvent datorită antibioterapiei aplicate în mod susţinut, examenul bacteriologic rămâne negativ.  
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B. PARTEA GENERALĂ                                                               

 

. Nivelul de staţionar (IMSP IMsiC) 
Descriere Motive Paşi 

1. Diagnostic 

1.1. Confirmarea 

diagnosticului  

 

 

 Depistarea şi înlăturarea 

factorilor de risc a 

supuraţiilor chirurgicale 

endocraniene scade 

probabilitatea asocierii 

complicaţiilor. Anamneza, 

manifestările clinice, 

observaţiile, examenul 

obiectiv permite de a stabili 

un diagnostic de prezentare 

acestei maladii.   

Obligatoriu: 

 Evaluarea factorilor de risc 

(caseta 3) 

 Anamneza (caseta 5) 

 Examenul obiectiv  (caseta 

6) 

 Examenul de laborator: 

(tabelul 1) 

 Diagnosticul diferenţial 

(caseta 7) 

 La necesitate consultaţia 

specialiştilor 

2. Tratamentul 

2.1 Tratamentul chirurgical  Este indicat în toate cazurile 

în supuraţiile chirurgicale 

endocraniene la copil. 

 

Obligatoriu: 

 Evaluarea indicaţiilor pentru 

tratamentul chirurgical 

(caseta 10) 

 Pregătire preoperatorie 

(caseta 11) 

 Consultaţia medicului 

anesteziolog 

 Intervenţia chirurgicală 

(caseta 12) 

 Conduita postoperatorie 

(caseta 13) 

2.2 Tratament conservator Tratament etiologic multifactorial Obligatoriu 

 Antibacterial, 

 Anticonvulsant, 

 Antiedimatos 

 Tratament simptomatic. 

3. Externarea 

3. Externarea cu referire la 

nivelul primar pentru 

tratament şi supraveghere 

Rezultatele tratamentului 

multimodal în SCE trebuie 

evaluat în continuu atât clinic cât 

şi paraclinic, asociat cu examenul 

imagistic special selectat ca 

RMN şi CT spiralat. 

 

 Evaluarea criteriilor de 

externare (caseta 14) 

 Eliberarea extrasului cu 

indicaţii pentru medicul de 

familie: 

 Diagnosticul pozitiv detaliat 

 Rezultatele investigaţiilor 

paraclinice 

 Tratamentul efectuat 

 Recomandări explicite pentru 

pacient 

 Recomandări pentru medicul 

de familie 



6 

 

                                                                          1. ALGORITMUL DE CONDUITĂ 

 
C.1.1 Algoritmul general de conduită al pacientului cu supuraţii chirurgicale endocraniene . 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semne şi simptome de afectare 

intracraniană: 

- Semne de focar 

- Crize comiţiale 

- Semne neurologice 

Suspectarea 

supuraţiilor 

endocraniene 

Tratament general 

 

CT-spiralată 

RMN cranio-cerebrală 

oftalmoscopic 

EEG 

Eho-EG 

Neurosonografia 

Determinarea 

conduitei de tratament 

Abordarea directă a 

colecţiei purulente 

Excluderea 

diagnostocului 

Tratament chirurgical 

Drenarea abcesului 

 

Ablaţia abcesului  

(în masă sau fragmentată) 

Puncţia abcesului 

(unică sau repetată) 
Tratamentul edemului 

cerebral 

Tratament patogenic 

Tratament antibacterian 

 

Tratament igieno-

dietetic 

Tratament simptomatic 

 

Tratament adjuvant 
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                    C.2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI PROCEDURILOR 

          C.2.1. Clasificarea  

 Caseta 1. Clasificarea Supuraţiilor chirurgicale endocraniene. 

Clasificarea  după sediul lor: 

1. Abcese cerebrale (AbC);             

Colecţii purulente situate în interiorul parenchimului cerebral. 

2. Abcesele extradurale (AED);  

Colecţii purulente situate între craniu şi dura mater; 

3. Empieme subdurale (ESD); 

Colecţii purulente situate în spaţiul subdural; 

 

4. Abcesele cerebrale (AbC) din punct de vedere etiopatogineti: 

4.1 Abcese adiacente (rinogene, otogene, secundare); 

4.2 Abcese metastatice(pleuropulmonare, cianogene, la distanţă); 

4.3 Abcese postraumatice; 

4.4 Abcese de origine necunoscută; 

 

Clasificarea după formă şi număr: 

1. Abcese unice(cele mai frecvente) ; 

2. Abcese multiloculare(abcese metastatice) ; 

3. Abcese multiple(izolate la distanţă);                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

C 2.2. Etiologia Supuraţiilor chirurgicale endocraniene. 

Caseta 2.    

Factorii etiologici în supuraţiile endocraniene pot fi: 

Supuraţiile colectate în parenchimul cerebral, cu efect compresiv, constituie unul din capitolele 

importante ale patologiei neurochirurgicale. Scăderea incidenţei între anii 1950 şi 1970 coincide cu 

aplicarea pe scară largă a tratamentului cu antibiotice, ca rezultat la o sensibilitate sporită a florei 

microbiene la această terapie. Recrudescenţa acestor afecţiuni denotă în special creşterea rezistenţei 

florei bacteriene şi insuficienţa antibioterapiei moderne. 

Din punct de vedere etiopatogenic, AbC se împart în: abcese adiacente, metastatice, posraumatice 

şi de origine necunoscută. Distribuţia, din punct de vedere etiopatogenic, în numeroase serii de AbC 

relevă preponderenţa celor, urmate de abcesele metastatice, posttraumatice şi de origine necunoscută.  

De menţionat că incidenţa AbC de origine necunoscută este în continuă creştere, variind între 20 şi 25% 

ca rezultat că focarul infecţios primar este mascat de antibioterapia aplicată precoce 

AbC afectează cu precădere persoanele tinere, cu consecinţe majore în primele două decade de 

viaţă, din cauza ponderii AbC de tip adiacent.  

Abcesele extradurale(AbE) sunt dominate de flora gram-pozitivă (tip stafilococ/streptococ). De 

multe ori, datorită antibioterapiei aplicate în mod susţinut examenul bacteriologic rămâne negativ. AbE 

sunt în general unice, asociate cu AbC, în apropierea focarului infecţios primar.  

1.                     
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C.2.3. Factorii de risc 

Caseta 3.  
1. Infecţiile grave ale scalpului 

2. Furunculoza scalpului 

3. Infecţiile plăgilor nesuturate 

4. Infecţiile bacteriene, virale şi micotice 

5. Supuraţii ale sinusurilor aerice, celulelor mastoidiene sau otomastoidită supurată 

6. Fracturi neglijate ale craniului 

7. Sinusite frontale, etmoidale sau sfenoidale 

 

    

C.2.4 Conduita pacientului cu SCE 

Caseta 4. Paşii obligatorii în conduita pacientului cu SCE 

1. Observaţia stă la baza interrelaţiilor medic-pacient. 

2. Examinarea clinică. 

3. Examinarea paraclinică. 

4. Evaluarea riscului de complicaţii (consultaţia specialiştilor). 

5. Deciderea asupra tacticii de tratament. 

6. Efectuarea tratamentului. 

7. Supravegherea (dispanserizarea).  

 
                                                                        

 

C.2.4.1 Anamneza  

Caseta 5. Semne clinice ale bolnavului cu SCE: 

Sunt determinate de următorii factori: 

a. Localizarea focarului; 

b. Evoluţia procesului; 

c. Calea de propagare a infecţiei 

d. Virulenţa germenului cauzal 

e. Ternul gazdei 

f. Germenul cauzal de antibioterapia utilizată anterior. 

 

 Toate semnele clinice pot fi clasificate în: 

a. Sindromul infecţios 

b. Sindromul de hipertensiune intracranială; 

c. Sindromul neurologic de localizare. 

d. Sindromul meningian. 

e. Tulburări neuro-psihice. 
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C.2.4.2 Examenul obiectiv 

Caseta 6. Examenul obiectiv 

       Modul de debut depinde de o multitudine de factori, şi anume: vărsta pacientului, sediul AbC, 

numărul abceselor, etiopatogenia, forma evolutivă, virulenţa microbilor, tratamentele anterioare cu 

antibiotice. Majoritatea AbC debutează prin fenomene de hipertensiune intracraniană (cefalee sau 

vărsături), mai frecvent asociate cu sindrom meningian. Debutul cu febră se întâlneşte în special la 

copii. Abcesele subratentoriale pot debuta uneori zgomotos, cu crize comiţiale generalizate sau, mai 

ales, cu crize focale (motorii, temporale, senzitivomotorii) însoţite de deficit motor postcritic.  La 

abcesele subtentoriale, la debut, sunt prezente tulburări de echilibru şi coordonare. La alţi pacienţi 

debutul este insidios, manifestându-se fie prin cefalee cu deficit motor lent progresiv, fie prin cefalee 

cu alterarea treptată a conştientei şi deficit motor minim.  

        Durata intervalului de la primul semn de debut până la instalarea perioadei de stare (de fapt 

internarea în clinică) este în medie de 21 de zile.  

      Perioada de stare se caracterizează prin trei sindroame clasice: 

1. Sindromul  infecţios (abcese adiacente rinogene, hipertermie); 

2. Sindromul de hipertensiune intracranială (cefalee, vărsături, modificări ale 

fundului de ochi); 

3. Sindromul neurologic (deficit motor, tulburări de vorbire epilepsie, hemianopsie, 

sindrom arhi- ăi neocerebelos, paralizii de nervi cranieni.); 

 

 

C.2.4.3. Investigaţii paraclinice 

Tabelul 1. Investigaţii paraclinice 

 

Investigaţii paraclinice 

 

Semnele sugestive pentru SCE 

Nivelul acordării asistenţei 

medicale 

Staţionar 

Ultrasonografia 

transfontanelară 

La sugari cu fontanela > 1cm poate 

preciza mărimea deplasării liniei 

mediane, prezenţa AbC, modificările 

structurale  cerebroventriculare 

O 

Ultrasonografia 

transcranială 

La copii > 1an prin bregma osoasă 

temporală se vizualizează mărimea 

deplasării liniei mediane, prezenţa 

AbC, modificările structurale  

cerebroventriculare 

O 

Electroencefalografia Relevă modificări în funcţie de faza 

evolutivă în AbC (anomalii 

bioelectrice bilateral şi difuze). 

O 

Radiografia craniană 

simplă 

Constatarea unei fracturi craniene cu 

sau fără înfundare osoasă; prezenţa 

de corpi străini  intracranieni; 

evidenţierea unui focar de osteită. 

O 

CT – spiralat Deplasarea sistemului ventricular, 

nesemnificativă faţă de alte procese 

expansive ; aspectul de leziuni cu 

densitate scăzută central şi cu inel 

O 
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hiperdens, demarcat clar periferic. 

RMN cerebrală  Se recomandă a fi efectuată cu 

pregătire în SCE dispuse în 

structurile liniei mediane(trunchi 

cerebral sau în fosa craniană 

posterioară.) 

O 

Ecografia organelor 

abdominale,cutiei 

toracice, rinichi 

Procese inflamatorii concomitente 

ale organelor interne 

O 

 

Examinarea ecografică a 

cordului 

vicii congenitale cardiace O 

ECG 

 

Pot fi schimbări în caz de patologie a 

sistemului cardiovascular 
O 

Analiza generală a 

sângelui 

 O 

Analiza LCR  O 

Teste biochimice  O 

Grupa de sânge şi RH 

factor 

 O 

Reactanţii fazei acute a 

inflamaţiei 

Proteina C reactivă, fibrinogenul 

seric 
O 

 

 

 

C.2.4.4 Diagnosticul diferenţial 

 

Caseta 7. Diagnosticul diferenţial al SCE se face cu toate procesele expansive intracraniene atât 

tumorale, traumatice, cât şi inflamatorii: 

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

obicei neglijat. Există simptome de focar (pareză facială, centrală, hemipareză discretă), fenomene 

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

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

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

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

hipertensiune intracraniană şi discrete de focar. 

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

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

 Meningita seroasă. Apare la câteva zile după un traumatism sau poate apărea după o infecţie 

virală: se manifestă prin fenomene de HIC, somnolenţă, simptome de focar discrete şi difuze. 

 Chistul hidatic este frecvent întâlnit la copii. Se manifestă printr-o HIC cu evoluţie rapidă 

(cefalee, vărsături, edem papilar), macrocrania asimetrică, simptoame neurologice focale. 

 Tumorile cerebrale, în special cele de fosă cerebrală posterioară se manifestă deseori ca prim 

simptom prin vărsături asociate cu indiscretă cefalee sau cefaleea lipseşte datorită disfuncţiei 

suturilor la copilul mic, vărsăturile pot crea mari dificultăţi de diagnostic, deoarece pot fi atribuite 

unor afecţiuni gastrointestinale (apendiculare, gastrice, hepatice). 
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C.2.4.5 Criteriile de spitalizare 

 

 Caseta 8. Criteriile de spitalizare a pacienţilor cu SCE 

 

 Copii la care clinic şi paraclinic s-au depistat abces cerebral (AbC); 

 Copii la care clinic şi paraclinic s-au depistat  abces extradural (AbE); 

 Copii la care clinic şi paraclinic s-au depistat empiem subdural (ESD). 

 

C.2.4.6 Tratamentul 

C.2.4.6.1 Tratamentul conservator 

Caseta 9. Tratamentul medicamentos 

Tratamentul este multifactorial 

 Tratamentul etiologic, antibacterian (Cefuroxim 30-60 mg/kg/zi; Ceftazidim 30-100 

mg/kg/zi; Metronidazolul 30-40 mg/zi, Vancomicina 10 mg/kg, ) 

 preparate antiedem (Furosemid 0,5-1 mg/kg; Pentoxifilina 5 mg/kg/zi sau Vinpocetina 0,5-

1 mg/kg/zi; Perfuzii intravenoase 20-50 ml/kg/zi – Glucoza 10% şi sol. Ringer (2:1, 1:1). 

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

de sodiu 20% - 50-150 mg/kg (în absenţa tulburărilor respiratorii); Fenobarbital 5-10 mg/kg 

cu sol Clorură de sodiu 0,9% i/v (în 10-15 min; Sulfat de Magneziu 0,2-0,3 ml/kg/zi). 

 Corticoterapia (Dexametazon 0,5-1,9 mg/kg/24ore i/v sau i/m) 

 Antimicotice (Nistatin pulbere 100.000 – 250.000UI/3 ori pe zi; Fluconazol 0,05-0,1gr. 5-

10mg/kg) . 

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

apoi12,5mg/kg fiecare 6ore 2-3zile). 

 Anticonvulsivante (Diazepam 0,5%- 0,1-0,2 ml/an sau 0,3-0,5 ml/an; Fenobarbital 

10mg/kg cu sol.Clorura de sodiu 0,9% i/v  în 10-15min). 

 

                
                                                                             

C.2.3.6.2 Tratamentul chirurgical 

 

 Caseta 10. Indicaţii pentru tratamentul chirurgical 

 

Toate formele de supuraţii chirurgicale endocraniene se supun corecţiei chirurgicale. 

 Ablaţia abcesului (în masă sau frecventară) 

 Puncţia abcesului (unică sau repetată) ; 

 Drenajul abcesului. 
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C.2.3.6.2.1 Etapa preoperatorie 
 
 

Caseta 11. Pregătirea preoperatorie 

Pregatirea  preoperatorie este: 

 Examinarea obligatorie (analiza generală a sângelui, durata sângerării, grupa sângelui si RH 

factor, analiza biochimică a sângelui, urina sumară). 

 Antibioticoterapia (Cefuroxim 30-60 mg/kg/zi; Ceftazidim 25-60 mg/kg) 

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

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

sol Clorură de sodiu 0,9% i/v (în 10-15 min; Sulfat de Magneziu 0,2-0,3 ml/kg/zi) 

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

 Corticoterapia (Dexametazon 0,5-1,9 mg/kg/24ore i/v sau i/m) 

 Analgetici(Metamizol 50% 5-10mg/kg 2-3ori pe zi; Tramadol 1-2mg/kg).   
 
 

C.2.3.6.2.2. Intervenţia chirurgicală 

 

  Caseta 12. Etapele intervenţiei chirurgicale la pacienţii cu DCS 

1. Premedicaţia. 

2. Anestezie generală cu respiraţie dirijată. 

3. Poziţionarea pacientului ventral. 

4. Ablaţia abcesului în masă sau frecventară; puncţia unică sau repetată; dranjul abcesului. 

5. Trezirea pacientului. 
 

 
 

C.2.3.6.2.3. Etapa postoperatorie 
 

Caseta 13. Conduita postoperatorie 

Regim igieno-dietetic 

Examen obiectiv zilnic 

Continuarea terapiei preoperatorii 

Analgezie adecvată postoperatorie  

Tratamentul complicaţiilor declanşate 
 
 

Caseta 14. Criterii de externare 

Lipsa febrei 

Lipsa complicaţiilor postanestezice şi postoperatorii 

Lipsa semnelor de insuficienţă respiratorie şi cardiovasculară 

 

 

C.2.3.8. Supravegherea pacienţilor 

 

Caseta 15. Supravegherea pacienţilor cu SCE 

 

 Controlul neurochirurgului o dată în 3 luni 

 Evidenţa medicului neurolog 

 Evidenţa medicului de familie 
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C.2.4.Complicaţiile 

Caseta 16. Complicaţiile supuraţiilor chirurgicale endocraniene 

 Recidivele 

 Supuraţiile parenchimului cerebral cu hernierea prin zona de craniectomie 

 Osteita voletului cranian 

 Fistula LCR 

 Hidrocefalie internă obstructivă 

 Crize comeţiale 

 Epilepsie 

 Deficit neurologic 

 

 

C. RESURSE UMANE ŞI MATERIALE NECESARE PENTRU RESPECTAREA 

PREVEDERILOR PROTOCOLULUI 
 
 

 

 

 

 

 

 

D.1. Secţia 

consultativă copii 

IMSP IMşiC 

 
 
 
 
 
 
 
 

Personal: 

 

 Medic neurochirurg 

 Chirurg pediatru 

 Medic neurolog 

 Medic oftalmolog 

 Medic imagist 

 Asistente medicale 

 Medic laborant 
 

Aparate, utilaj: 

 

 instrumente pentru examenul radiologic 

 oftalmoscop 

 ultrasonograf (fontanelă, cord) 

 EEG 

 Cabinet radiologic 

 CT-scan 

 RMN 

 ECHO 

 Laborator microbiologic 

 Laborator clinic standard pentru determinarea: hemoleucogramei, 

urinei sumare, indicilor biochimici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal: 

 Medic neurochirurg 

 Medic anesteziolog 

 Medic reanimatolog 

 Medic pediatru, neonatolog, chirurg pediatru 

 Medic oftalmolog 

 Medic imagist 

 Medic patomorfolog 

 Asistente medicale 

 Medic laborant 
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D.2. Nivelul 

staţionar: secţia de 

neurochirurgie 

IMSP IMşiC, 

servicii paraclinice 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aparate, utilaj: 

 instrumente pentru examenul radiologic 

 oftalmoscop 

 ultrasonograf (fontanelă, cord) 

 EEG 

 Cabinet radiologic 

 CT-scan 

 RMN 

 ECHO 

 Laborator microbiologic 

 Laborator clinic standard pentru determinarea: hemoleucogramei, 

urinei sumare, indicilor biochimici 

 Catetere venoase periferice 

 Sisteme de perfuzie 

 

Medicamente: 

 antibacteriene 

 antiedematoase 

 anticonvulsivante 

 corticosteroide 

 hemostatice 

 antipiretice 

 antioxidante 

 antihistaminice 

 antimicotice 

 cistostatice 
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E. INDICATORII DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII PROTOCOLULUI 

№ Obiectivele protocolului Măsurarea atingerii 

scopului 

Metoda de calcul a indicatorului 

Numărător Numitor 

1. A îmbunătăţi calitatea 

diagnosticului, evidenţei 

şi tratamentului SCE  

1.1.Proporţia copiilor cu 

supuraţii chirurgicale 

endocraniene luaţi la 

evidenţă 

Numărul copiilor cu 

supuraţii chirurgicale 

endocraniene 

examinaţi, trataţi şi 

supravegheaţi  

Numărul total de 

copii cu supuraţii 

chirurgicale 

endocraniene care 

se află la evidenţa 

pe parcursul 

ultimului an 

2.  A reduce numărul de 

complicaţii 

2.1.Proporţia copiilor cu 

supuraţii chirurgicale 

endocraniene care au 

dezvoltat complicaţii 

neurologice 

Numărul de copii cu 

supuraţii chirurgicale 

endocraniene care au 

dezvoltat complicaţii 

neurologice pe 

parcursul ultimului 

an × 100 

Numărul total de 

copii cu supuraţii 

chirurgicale 

endocraniene care 

se află la evidenţa 

pe parcursul 

ultimului an 

3. 

 

A spori numărul de 

pacienţi care beneficiază 

de educaţie în domeniul 

supuraţii chirurgicale 

endocraniene la copii în 

instituţiile de asistenţă 

medicală primară şi în 

instituţiile de asistenţă 

medicală de staţionar 

3.1. Proporţia copiilor cu 

supuraţii chirurgicale 

endocraniene, părinţii 

cărora, conform registrului 

au fost informaţi de către 

medicul de familie şi de 

medicul neurochirurg 

pediatru despre importanţa 

tratamentului şi 

supravegherii copiilor pe 

parcursul ultimului an × 

100 

Numărul copiilor cu 

supuraţii chirurgicale 

endocraniene, 

părinţii cărora, 

conform registrului 

au fost informaţi de 

către medicul 

neurochirurg 

pediatru despre 

importanţa 

tratamentului şi 

supravegherii 

copiilor pe parcursul 

ultimului an × 100 

 

Numărul total de 

copii cu supuraţii 

chirurgicale 

endocraniene care 

se află la evidenţa 

pe parcursul 

ultimului an 
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F.                                                                                                                                                                                      ASPECTELE MEDICO-ORGANIZAŢIONALE 

Indicaţiile (sau criteriile) de trimitere a pacientului cu SCE 

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

indicaţiilor 

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

A. A. Postoperator primele 1-2zile 

B. B. Agravarea stării pacientului 

Secţia reanimare şi terapie 

intensivă chirurgicală 

Tatiana Pasicovchi 

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

 Complicaţiile septice: 

supuraţia, hemoragia etc. 

Secţia chirurgie septică, sau 

secţia reanimare şi terapie 

intensivă chirurgicală  

Şef secţie -  Larisa Boiştean 

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

Tatiana Pasicovchi 

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

 

 

 

 

 

 

Nr. telefon:  

 

 

 

Procedura generală de transfer a pacientului: 

1. Medicul curant informează şeful secţiei despre: complicaţiile/malformaţii asociate, patologia 

concomitentă/agravarea stării, parvenite la pacientul cu SCE. 

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

3. Pacientul în mod obligatoriu este consultat de directorul departamentului; şeful clinicii sau profesor, 

conferenţiarii catedrei, responsabili de secţia respectivă. 

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

respectivă. 

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

departamentului de profil respectiv despre cazul respectiv. 

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

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

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

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

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

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

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

necesităţii transferului, recomandări. 

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

IMSP IMşiC. 

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

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

Tabelul 2. Investigaţiile recomandate pacienţilor cu SCE în alte instituţii medicale 

Investigaţia Instituţia  Date de contact 

CT spiralată a coloanei vertebrale Centrul Medical „Excellence” Tel. 022-73-15-22 

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

 

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

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

şeful clinicii, şeful secţiei, medicul curant şi directorul medical). 

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

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

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

trimiterea pacientului şi/sau a probelor de laborator 
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1. Pentru efectuarea investigaţiilor în altă instituţie (care necesită prezenţa pacientului), medicul curant 

eliberează foaia de trimitere, care va include obligatoriu diagnosticul, argumentarea procedurii şi 

numărul de identitate (forma 027e). 

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

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

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

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

specializat şi directorul medical.  

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

starea pacientului.  

5. Pacientul în vîrsta sub 0-3 ani este însoţit de către medicul anesteziolog şi asistenta medicală (copii în 

vîrsta mai mare după indicaţiile vitale). 

6. Transportarea pacientului se efectuează de către transport al IMSP IMşiC. 

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

locul de observare sau investigare 

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

rezultatelor. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

ANEXE 
    Anexa 5. Informaţie pentru pacient cu SCE 

SUPURAŢII CHIRURGICALE ENDOCRANIENE 

(ghid pentru pacienţi) 

Supuraţii chirurgicale endocraniene se manifestă ca procese expansive intracraniene cu colecţii 

purulente situate în interiorul spaţiului epidural, subdural şi parenchimului cerebral. 
Supuraţiile colectate în parenchimul cerebral, cu efect compresiv, constituie unul din capitolele 

importante ale patologiei neurochirurgicale. Scăderea incidenţei între anii 1950 şi 1970 coincide cu 

aplicarea pe scară largă a tratamentului cu antibiotice, dublată de o mare sensibilitate a florei microbiene 

la această terapie. Recrudescenţa acestor afecţiuni denotă tocmai creşterea rezistenţei florei bacteriene şi 

insuficienţa antibioterapiei moderne. 

Din punct de vedere etiopatogenic, AbC se împart în: abcese adiacente, metastatice, posraumatice 

şi de origine necunoscută. Distribuţia, din punct de vedere etiopatogenic, în numeroase serii de AbC 

relevă preponderenţa celor, urmate de abcesele metastatice, posttraumatice şi de origine necunoscută.  De 

menţionat că incidenţa AbC de origine necunoscută este în creştere, procentul variind între 20 şi 25% 

tocmai pentru că fpcarul infecţios iniţial este mascat de antibioterapia aplicată precoce 

AbC afectează cu precădere indivizii tineri, cu consecinţe majore în primele două decade de viaţă, 

din cauza ponderii AbC de tip adiacent.  

Abcesele extradurale(AbE) sunt dominate de flora gram-pozitivă (tip stafilococ/streptococ). De multe 

ori, datorită antibioterapiei aplicate în mod susţinut examenul bacteriologic rămâne negativ. AbE sunt în 

general unice, independente sau asociate cu AbC, în apropierea focarului infecţios primar. 
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Etiologia empiemului subdural (ESD) este dominată de formele monomicrobiene (stafilococ, B.proteus, 

streptococ, B.coli etc.), urmate de asociaţiile polimicrobiene şi de culturile complet sterile (urmarea 

antibioterapiei aplicate).    

Abcesele extradurale (AbE) sunt dominate de flora gram-pozitivă (tip stafilococ/streptococ). De multe 

ori, datorită antibioterapiei aplicate în mod susţinut, examenul bacteriologic rămâne negativ.  

Modul de debut depinde depinde în fond de o multitudine de factori, şi anume: sediul AbC, numărul 

abceselor, etiopatogenia, forma evolutivă, vârsta pacientului, virulenţa microbilor, tratamentele anterioare 

cu antibiotice. Majoritatea AbC debutează prin fenomene de hipertensiune intracraniană (cefalee ăi 

vărsături), de multe ori asociate cu sindrom meningian. Debutul cu febră se întâlneşte în special la copii. 

Abcesele subratentoriale pot debuta uneori zgomotos, cu crize comiţiale generalizate sau, mai ales, cu 

crize focale (motorii, temporale, senzitivomotorii) însoţite de deficit motor postcritic.  La abcesele 

subtentoriale au fost prezente, la debut, tulburări de echilibru şi coordonare. Uneori debutul este insidios, 

manifestându-se fie prin cefalee cu deficit motor lent progresiv, fie prin cefalee cu alterarea treptată a 

conştientei şi deficit motor minim.  

        Durata intervalului de la primul semn de debut până la instalarea perioadei de stare (de fapt 

internarea în clinică) este în medie de 21 de zile.  

      Perioada de stare se caracterizează prin trei sindroame clasice: 

1. Sindromul  infecţios (abcese adiacente rinogene, hipertermie); 

2. Sindromul de hipertensiune intracranială (cefalee, vărsături, modificări ale fundului de 

ochi); 

3. Sindromul neurologic (deficit motor, tulburări de vorbire epilepsie, hemianopsie, 

sindrom arhi- ăi neocerebelos, paralizii de nervi cranieni.); 

Investigaţiile paraclinice necesare pentru stabilirea diagnosticului SCE: tomografia axială 

computerizată (CT-scan), rezonanţa  magnetică nucleară  (RMN). 

Tratamentul SCE – este chirurgical: ablaţia abcesului în masă sau frecventară; puncţia unică sau 

repetată; drenajul abcesului. 

Supravecherea copiilor ce suferă de SCE sau care au suportat o intervenţie chirurgicală în patologia 

dată se efectuează de neurolog şi neurochirurg. Examenul CT-scan sau RMN repetate, se permite de a 

exclude procesul inflamator secundar. 

Respectarea regimului tratamentului prescris, recomandările medicului şi controlului regulat. Toate 

aceste măsuri sunt direcţionate către însănătoşirea copilului d-stră şi previn dezvoltarea complicaţiilor 

grave. 
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