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ABREVIERILE  FOLOSITE  ÎN DOCUMENT 

CT  Tomografia computerizată 

ECG   Electrocardiograma 

EGDS  Esofagogastroduodenoscopia  

LH  Limfomul Hodgkin  

LNH  Limfomul neHodgkinian 

RMN  Rezonanţa magnetonucleară 

Ro"-grafia  Radiografia 

TI  Terapia intensivă 

TM  Tumori mediastinale 

USG  Ultrasonografie 

USMF  Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 
 
PREFAŢĂ  

Protocolul clinic instituţional „Tumorile mediastinale la copil” a fost elaborat de un grup de 

colaboratori ştiinţifici sub conducerea D-nei 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”, director Centrul Naţional Ştiinţifico-

practic Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu”. Protocolul a fost discutat şi aprobat la şedinţa 

catedrei de Chirurgie, Ortopedie şi Anesteozologie Pediatrică USMF „Nicolae Testemiţanu”, şef 

catedră, d.h.m, profesor universitar, academician AŞM, Eva Gudumac. 

 

A. PARTEA INTRODUCTIVĂ  

A.1. Diagnosticul 

Exemple de diagnostic clinic: 

1. Tumoare mediastinală – neuroblastom. Pleurezia tumorală pe dreapta. Insuficienţă respiratorie 

gradul II. 

 
A.2. Codul bolii: (CIM 10)  

C38.1 Tumoră malignă a mediastinului anterior. 

C38.2 Tumoră malignă a mediastinului posterior. 

C38.3 Tumoră malignă a mediastinului neprecizat. 

C81 Limfom Hodgkin. 

C83 Limfom nonHodgkin. 

D15.2 Tumoră benignă a mediastinului. 

 

A.3. Utilizatorii: 

 Secţia chirurgie toraco-abdomenală, 

 Secţia reanimare şi terapie intensivă,  

 Secţia internare (chirurg-pediatru), 

 Laboratorul clinic, 

 Laboratorul bacteriologic, 

 Secţia radiologie, 

 Secţia diagnostică funcţională, 

 Secţia anesteziologie, 

 Farmacia spitalului, 

 Secţia reabilitare clinică, 

 Secţia patomorfologie, 

 Secţia consultativă pentru copii. 

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

 

A.4. Scopurile protocolului: 

1. A ameliora diagnosticul precoce al bolnavilor cu TM. 

2. A ameliora calitatea examinării clinice, paraclinice şi a tratamentului copiilor cu TM. 
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3. A îmbunătăţi diagnostul şi acordarea asistenţei necesare la etapa primară spitalicească la copii cu 

TM. 

4. Ameliorarea calităţii tratamentului chirurgical copiilor cu TM.  

5. Reducerea maximală a complicaţiilor precoce şi tardive după tratamentul copiilor cu TM. 

 

A.5. Data elaborării protocolului: iunie 2013 

A.6. Data următoarei revizuiri: iunie 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 

Recomandabil – nu poartă caracter obligatoriu. Decizia va fi luată de medic pentru fiecare  

caz individual. 

Tumora mediastinală – include tumorile şi chisturile situate în mediastin, dezvoltate din 

ţesuturi embriogene situate în mediastin sau din ţesuturile adiacente, deplasate în spaţiul 

mediastinal în timpul embriogenezei. 

Tumori germinogene – grup heterogen de neoplazii ce se dezvoltă din celulele embrionale. 

Limfoamele – tumori ale sistemului limforeticular, care se înscriu printre cele mai răspîndite 

neoplazii ale mediastinului la copil. 

 

A.9. Informaţia epidemiologică  

Patologia chirurgicală a mediastinului este frecvent întîlnită la copii. Tabloul clinic variabil şi 

uneori nespecific al afecţiunilor mediastinului situate fie în mediastinul anterior, mijlociu, inferior 

sau posterior conferă dificultăţi de diagnostic şi de tratament chirurgical. Chisturile şi TM reprezintă 

3-7% din totalitatea formaţiunilor tumorale la copii. În ultimii 25 ani, TM la copii a crescut de la 7% 

pînă la 47%, predominînd tumorile maligne neurogene. Neoplasmele maligne constituie 60-75% din 

formaţiunile tumorale. Frecvenţa malignizării TM este de 20-57%, iar morbiditatea prin tumorile 

primare ale mediastinului constituie 0,38%. ⅓ din TM sunt diagnosticate la copiii cu vîrsta sub 2 

ani. Menţionăm, că prognosticul de supraveţuire al copiilor cu vîrsta sub 2 ani cu TM este mai 

favorabil decît cei cu vîrsta peste 2 ani.  

Limfoamele constituie 23-71% din totalitatea TM la copil. La ⅓ copii cu LH manifestările 

clinice lipsesc; în 4-6% din cazuri prezintă infiltrarea pleurei, iar exudat pleural se apreciează rar. 

LNH constituie de la 13% pînă la 30% din toate afectările. Perioada medie pînă la adresarea la 

medic este de 3 luni. Afectarea mediastinului se caracterizează prin dezvoltarea rapidă, cu volum 

mare a tumorei, afectarea pleurei şi prezenţa exudatului pleural în ⅔ cazuri. Pleurizia, de regulă, 

este unilaterală, totală sau subtotală, de caracter seros sau hemoragic. Tumorile germinogene ale 

mediastinului la copil constituie 1-3% din totalitatea neoplasmelor germinogene şi 13-18% din TM 

la copil. 

Teratoamele mediastinale constituie 7-10% din totalitatea teratoamelor la copil. În marea 

majoritate a cazurilor teratoamele sunt localizate în mediastinul anterior. 

Tumorile neurogene sunt cele mai frecvente tumori întîlnite la copii de diferită vîrstă, ele 

constituie 19-39% din toate TM şi 75% din TM posterior. Aproximativ 20% din tumorile neurogene 

la copii sunt reprezintate de formele maligne, care sunt diagnosticate la copiii sub 5 ani. 

Neuroblastoamele constituie 30% din toate TM la copil şi se caracterizează prin evoluţie agresivă, 

Numele Funcţia deţinută 
Acad. 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”, director Centrul Naţional 
Ştiinţifico-Practic Chirurgie Pediatrică „Academician Natalia Gheorghiu” 

Dr. Irina Livşiţ  Medic ordinator, chirurg-pediatru, doctorand 
Dr. Vladimir 
Radilov  

Şef secţie chirurgia toraco-abdomenală, conferenţiar universitar, catedra 
Chirurgie, Ortopedie şi Anesteziologie Pediatrică, USMF „N.Testemiţanu” 

Dr. Larisa Boiştean Şef secţia chirurgie septică 
Dr. Tatiana 
Pasicovschi 

Şef secţia reanimare, TI, toxicologie, metode extracorporale de detoxificare 
a sîngelui 
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cu metastazare frecventă. 

B. PARTEA GENERALĂ 

Nivelul de staţionar (IMSP IMşiC) 

Descriere 

(măsuri) 
Motive 

(repere) 
Paşii 

(modalităţi şi condiţii de realizare) 

Protecţia 

personalului 

Protejarea de contactul cu 

lichide biologice, de expunerea 

la agenţii infecţioşi şi toxici în 

timpul examenului clinic. 

Obligatoriu: 

 Protecţia personalului prin utilizarea 

articolelor de protecţie (mănuşi, mască, 

halate). 

1. Spitalizarea Vor fi spitalizaţi copiii care 

prezintă cel puţin un criteriu de 

spitalizare. 

Obligatoriu: 

 Pacienţii cu TM se vor spitaliza în secţia 

specializată de chirurgie toraco-

abdomenală pediatrică sau chirurgia 

septică IMşiC.  

 În secţiile de reanimare şi terapie 

intensivă se vor spitaliza copii cu TM în 

stare foarte gravă, cu dereglări organice 

şi al indicilor de laborator, postoperator.  

Diagnosticul 

2. Confirmarea 

diagnosticului de 

TM 

Diagnosticarea precoce a TM 

permite iniţierea cît mai oportun 

a tratamentului adecvat şi 

reducerea ratei complicaţiilor  

Investigaţii obligatorii: 

 Colectarea anamnezei (caseta 5). 

 Examenul clinic (casetele 6-9). 

 Examenul de laborator (tabelul 1). 

 Examenul imagistic (tabelele 1, 2). 

 Diagnosticul diferenţial (caseta 10). 

 Evaluarea riscului complicaţiilor.  

Recomandabil: 

 Consultul altor specialişti (anesteziolog, 

cardiolog, oncolog etc.) 

Tratamentul 

3. Tratamentul 

chirurgical 

Tratarea TM prin metode 

chirurgicale de tratament  

 

Obligatoriu: 

 Aprecierea tehnicii de tratament. 

 Pregătirea preoperatorie (caseta 13). 

 Intervenţia chirurgicală sub anestezie 

orotraheală. 

  Conduita postoperatorie (caseta13). 

4. Externarea,  

tratament 

continuu şi 

supraveghere 

 Extrasul obligatoriu va conţine: 

 Diagnosticul difinitiv cu confirmarea 

morfologică. 

 Rezultatele investigaţiilor efectuate. 

 Descrierea detaliată a tratamentului 

efectuat. 

 Recomandările explicite pentru pacient şi 

părinţi. 

 Recomandările pentru medicul de 

familie.  
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C.1. ALGORITM DE CONDUITĂ 

C. 1.1. Algoritmul de tratament 
 

Explorările paraclinice prevăd investigaţii pentru stabilirea diagnosticului, aprecierea răspîndirii 

procesului şi aprecierea operabilităţii, ţinînd cont de stadiul de evoluţie al focarului primar, de 

patologiile asociate şi de starea funcţională a organismului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clinica Ro”-grafia 

Suspecţie la TM 

Examenarea  

Examenul imagistic Examenul de laborator Anamneza  

Confirmarea diagnozei 

Aprecierea răspîndirii 

Pregătirea preoperatorie 

Operaţie 

Examenul histologic 

Consultaţia oncopediatrului sau oncohematologului 

Tratament specific Tratament paliativ 

 Analiza generală de sînge 

 Indicii coagulogramei 

 Grupa sangvină şi Rh-factor 

 Biochimia sîngelui 

 Analiza sîngelui la HIV/SIDA 

 Reacţia Wassermann 

 Analiza sumară a urinei 

 Examene citobacteriologice  

 Markerii tumorali 

 USG organelor toracice 

 Ro-grafia cutiei toracice  

 EGDS 

 ECG 

 CT toracică  

 USG organelor abdomenale 

 Scintigrafia pulmonară 

 Scintigrafia mediastinală  

 Ro"-grafia cu contrast gazos  

 Ro"-grafia cu substanţe de 

contrast opace 

 Trepanobiopsia 

 RMN 

 Spirograma 

 Bronhoscopia, laringoscopia 

 Toracoscopia  

 TC organelor abdomenale cu 

angiografie 
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C.2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI A PROCEDURILOR  

C.2.1. Clasificare 

Caseta 1. Clasificarea TM, după origine 

I. Tumori neganglionare: 

1. Tumori disembriogenetice (disembrionare). 

2. Tumori hipoplastice din ţesutul normal situat în mediastin: 

 de origine respiratorie: 

 chiste bronhogene, 

 adenom bronhial al mediastinului; 

 de origine digestivă: chiste esofagiene; 

 de origine celomică: 

 chiste pleuropericardiace, 

 chiste seroase; 

 de origine vasculară: 

 emangioame chistice, 

 limfangioame chistice. 

3. Tumori heteroplastice – dezvoltate din ţesuturi mediastinale, care nu sunt în mod normal 

în mediastin: 

* tumori benigne: teratoame, chisturi dermoide, chisturi epidermoide etc. 

* tumori maligne: teratomul malign, seminomul primitiv, carioepiteliomul etc. 

 

II. Tumori dezvoltate din ţesuturile mediastinale adulte: 

 de origine conjunctivă: 

 benigne: lipom, fibrom, miom, osteohondrom, xantom, 

 maligne: miosarcom, mixosarcom, ostiosarcom; 

 de origine nervoasă (tumori neurogene): 

 benigne: neurinom, ganglioneuroame, neurofibrom, feocromacitom, 

 maligne: ganglioneuroblastom, simpatoblastoame, feocromacitoame; 

 de origine glandulară: 

 tumori timice: timoame  (benigne, maligne), tumori distrofice, tumori  disembrioplazice, 

 tumori tiroidene: guşe mediastinale, 

 tumori paratiroidiene mediastinale, 

 tumori parazitare: chistele hidatice mediastinale. 

 

III. Tumori ganglionare mediastinale: 

 primitive: maladia Hodgkin, neHodgkiniene, limfoblastoame, 

 secundare, 

 adenopatii pseudotumorale în: TBC, sarcoidoză (limfom  Besner-Böck-Schaumann), 

limfom Castelam, granulom, Wegerer, SIDA, amiloidoză. 

 

Caseta 2. Clasificarea TM, după localizarea în mediastin 

 Formaţiunile mediastinului anterior. 

 Formaţiunile mediastinului posterior. 

 Formaţiunile mediastinului mediu. 

 

Caseta 3. Fazele clinice ale procesului mediastinal 

 latentă clinic (luni, cîţiva ani), 

 a manifestărilor clinice, 

 a complicaţiilor. 

C.2.2. Factorii de risc  

Caseta 4. Factorii de risc 
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 Prezenţa anomaliilor congenitale. 

 Iradierea mamei în timpul sarcinii. 

 Vîrsta mamei mai mare de 30 ani. 

C.2.3. Conduita pacientului  

C.2.3.1. Anamneza 

Caseta 5.  Recomandări pentru culegerea anamnezei 

 Debutul bolii 

 Semnele şi simptomele 

 Durata şi evoluţia simptomelor 

 Tratamentul precedent 

 Maladiile suferite 

 Criteriile de risc 

 

Caseta 6. Semnele clinice 

 Tahipnee rezistentă timp îndelungat. 

 Respiraţie stridoroasă sau zgomotoasă, care apare imediat după naştere sau după timp scurt. 

 Febră de lungă durată în pofida tratamentului efectuat. 

 Scădere ponderală. 

 Diaree                             în neuroblastom, ganglioneurom mediastinal. 

 Hipertensiunea 

C.2.3.2. Examenul fizic 

Caseta 7. Simptomele generale 

 Slabiciune generală 

  Oboseală 

  Scădere ponderală 

 Febră 

 

Caseta 8. Sindroamele de compresiune 

 Sindrom de compresiune cardiocirculatorie: 

 tahicardie, 

 palpitaţii. 

 Compresiunea traheobronşică 

 dispnee în funcţie de volumul tumorii, 

 cianoză, 

 tuse de iritaţie, seacă, 

 crize de asfixie, 

 atelectazia diferitelor teritorii ale plămînilor sau plămînului, 

 sindromul de cavă superioară: 

- stază, turgescenţa venelor jugulare, 

- edemul feţei, gîtului, umerilor şi al regiunii anterosuperioară a toracelui, 

- hemoptizia se asociază destul de rar şi apare în cazul invaziei tumorale a bronşiei, a 

congestiei de vacinătate, sau a vaselor sanguine magistrale. 

 Sindom de compresie esofagului: 

 disfagie, 

 dureri sau discomfort retrosternal. 

 

Caseta 9. Datele obiective 

 Palparea ganglionilor limfatici periferici (subaxilari, cervicali, submandibulari). 

 Investigarea cutiei toracice (aprecierea excursiei toracice, aprecierea întîrzierii toracelui în actul 

de respiraţie, bombarea sau retracţia hemitoracelui afectat). 
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 Palparea cutiei toracice cu aprecierea freamătului vocal şi apexului cardiac. 

 Percuţia şi auscultaţia cutiei toracice. 

C.2.3.3. Investigaţiile paraclinice  

Tabelul 1. Investigaţiile paraclinice la pacienţii cu TM 

Investigaţiile paraclinice Staţionar 

Analiza sumară de sînge O 

Analiza sumară a urinei O 

Indicii coagulogramei (timpul de coagulare, protrombină, fibrinogen) O 

Grupa sangvină şi Rh-factor O 

Teste biochimice: proteina totală, ureea, creatinina, bilirubina, ALT, AST, glucoza, 

proteinograma, α-fetoproteină, electroliţi (K, Na, Ca, Cl), LDG, coagulograma, FA, 

antigen cancero-embrionar, α-amilaza 

O 

Analiza sîngelui la HIV/SIDA O 

Reacţia Wassermann O 

Examene citobacteriologice   

Markerii tumorali: 

 serologici: α-fetoproteina, catecolaminele, tireoglobulina serică, FA, feritina, hormonul 

paratiroidian, 

 histologici (imunohistochinici), 

 urinari: (catecolaminele, acidul homovacilic, vanilimandelic), 

 genetici: (teste citogenetice). 

O 

Examenul ecografic al organelor toracice O 

Radiografia cutiei toracice în incidenţă directă şi profil O 

EGDS O 

ECG O 

Tomografia computerizată a organelor cutiei toracice O 

Microscopia electronică, în special, în tumorile nedifereţiate (sarcomul, limfomul, 

carcinomul, melanomul) 
O 

La necesitate: examenul ecografic al organelor abdomenale, radiografia abdomenală 

panoramică, scintigrafia, scintigrafia pulmonară, mediastinală, radiografia cu contrast 

gazos (pneumomediastinul, pneumotoraxul, pneumoperitoneul), radiografia cu substanţă 

de contrast opacă (esofagografia baritată, radiografia baritată a stomacului, 

trahiobronhografia, angiografia, limfografia), trepanobiopsia, RMN, spirograma, 

bronhoscopia, laringoscopia, esofagoscopia, toracoscopia, TC organelor abdomenale cu 

angiografie 

R 

O – obligatoriu; R – recomandabil. 

 

Tabelul 2. Investigaţiile imagistice la pacienţii cu TM. 

Investigaţie Avantaje 

Ro"-grafia 

cutiei toracice 

– pentru determinarea localizării opacităţii, formei, dimensiunilor, intensităţii 

conturului, prezenţa sau lipsa complicaţiilor asociate. 

CT cutiei 

toracice cu 

aortografia 

 permite determinarea localizarea, forma, dimensiunile, consistenţa, 

vascularizarea formaţiunii, traiectul vaselor magistrale toracice, starea 

ganglionilor limfatici  intratoracici, starea arborelui bronşic, prezenţa 

calcificatelor etc. 

Bronhoscopia  

 
 este necesară pentru diagnosticul diferenţial, în special, al compresiei 

extrabronşice şi a corpului străin intrabronşic. 

RMN  permite determinarea localizarea, forma, dimensiunile, consistenţa. 

C.2.3.4. Diagnosticul diferenţial  

Caseta 10. Diagnosticul diferenţial 

Chist neurogen: 

 Tumora mediastinului posterior combinată cu anomalia măduvei spinale. 
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 Clinica: durere, dispnee, anemie, simptomatologie neurologică: paraplegie. 

 Diagnostic: TC, RMN – se determină ligătura tumorei cu coloana vertebrală şi măduva spinală; 

scintigrafia cu Tc-99m - prezintă mucoasa stomacului. 

Meningocel toracic anterior: 

 Se dezvoltă în rezultatul schimbărilor degenerative. 

 Mai des sunt asimptomatice, clinica apare la vîrsta de 10 ani. 

 Pentru diagnostic este necesar efectuarea RMN. 

Chist bronhogen: 

 Semnele clinice sunt mai manifestate la băieţi. 

 La EGDS se apreciază deplasarea esofagului. 

 Pentru diagnostic este necesar efectuarea TC.  

 Se localizează lîngă bifurcaţia bronhială. 

 Este învecinată cu esofagul şi traheea. 

 Coloana vertebrală este dezvoltată normal. 

Dedublarea chistoasă a esofagului: 

 Semnele clinice prezente la copii mai mari de 10 ani. 

 La scintigrafia cu Tc-99m - prezintă mucoasa stomacului. 

Timomegalia: 

 Clinica fără simptome respiratorii. 

 Tratamentul necesar constă în administrarea Sol. Prednizolon 1,5 mg/kg/zi, timp de 5zile. 

Miastenia: 

 La copii născuţi de la mama fără miastenie. 

 Clinica: slabiciune generală, dereglări oculomotorii. 

 Miastenia tranzitorie a nou-născutului (copii născuţi de la mama cu miastenie). 

 La naştere manifestările clinice lipsesc, ele se dezvoltă pe parcursul primelor zile, se menţin 

cîteva săptămîni, apoi copilul se însănătoşeşte. 

 Mediastenia juvenilă – mai des sunt afectate fetele cu vîrsta mai mare de 10 ani. 

C.2.3.5. Complicaţiile 

Caseta 11. Complicaţiile 

 Hemoragie intratumorală 

 Eruperea tumorei 

 Necroză 

 Degenerări chistice 

 Pleurită tumorală 

 Compresia cardiacă 

 Insuficienţa respiratorie 

 Anemie 

 Sindromul venei cave superioare 

C.2.3.6. Criteriile de spitalizare 

Caseta 12. Criteriile de spitalizare a copiilor cu tumori mediastinale 

 Toţi copii cu tahipnee rezistentă timp îndelungat. 

 Toţi copii cu febră de lungă durată necătînd la tratamentul efectuat. 

 Toţi copii cu respiraţie stridoroasă sau zgomotoasă, care apare imediat după naştere sau după un 

timp scurt. 

 Toţi copii cu dilatarea vaselor subcutanate ale peretelui toracic. 

  Toţi copii cu datele ecografice, radiologice concludente pentru o formaţiune mediastinală. 

 Prezenţa semnelor complicaţiilor. 

C.2.3.7. Tratamentul 

Caseta 13. Tratamentul medicamentos pre- şi postoperator 

 Preparate antibacteriene: antibiotice: Cefalosporine generaţia I-IV: Cefazolină, Cefalexină, 

Cefuroxim, Cefepim, Ceftazidim etc. 

 Preparate antipiretice: Paracetamol etc. 

 Preparate antihistaminice: Diphenhidramină, Cloropiramină, Clemastin, Fencarol etc.  

 Preparatele sîngelui: plasmă congelată, eritrocite spălate, albumină 10-20%. 

 Preparate steroide şi nesteroide, Aminoacizi, Sol. Natriu chlorid 0,9%, Sol. Glucoză 5-10%, 
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Sol. Etamsilat 12,5%, Sol. Acid ascorbic 5%, Sol. Drotoverină, Sol.KCl 4%, Sol. CaCl2, Sol. 

MgSO4 25%, Sol. Novocain 0,5%, Sol. Refortan 10%, HES, Sol. Hepasoli, Sol. Aminosoli 

Hepo, Sol. Solcoseril sau Actovegini, mucolitice. 

 Tratament local (Sol. Iod, alcool etilic 96%, Sol. betadini, tifon steril). 

 Tramadol, dexalgină, promedol, penthrox. 

 GOMK. 

 Manuşi nestirile şi sterile, pară. 

C.2.3.8. Prognostic  

Caseta 14. Factori prognostici 

 Stadiul bolii 

 Vîrsta pacientului 

 Dimensiunile tumorei 

 Prezenţa complicaţiilor la mometul diagnosticării 

C.2.3.9. Supravegherea pacienţilor  
Caseta 15. Metode de evaluare ale efecienţei tratamentului 
 Subiective 
 Fizicale 
 Radiologice 
 Ultrasonografice 
 Tomografia computerizată 
 RMN 
 Scintigrafice 

 

D. RESURSELE UMANE ŞI MATERIALE NECESARE PENTRU RESPECTAREA 

PREVEDERILOR PROTOCOLULUI 

Secţia chirurgie 

toraco-abdomenală, 

chirurgia septică şi 

serviciile paraclinice 

IMSP ImşiC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal: 

 Medic chirurg-pediatru 

 Asistentă medicală 

 Medic laborant 

 Medic funcţionalist 

 Medic radioimagist 

 Medic imagist 

 Medic anesteziolog 

 Medic patomorfolog 

 Medic citolog 

Dispozitive medicale 

 Cabinet USG 

 Cabinet ECG 

 Cabinet CT, RMN 

 Cabinet radioimagistic 

 Cabinet pentru endoscopie 

 Laborator clinic 

 Laborator biochimic 

 Laborator citologic 

 Laborator patomorfologic 

 Bloc chirurgical cu tot aparataj necesar 

 Reanimare, TI 

Medicamente: 

 Antibacteriene: Cefalosporine gen. I-IV: Cefazolină, Cefalexină, 

Cefuroxim, Cefepime, Ceftazidim etc. 

 Antipiretice: Paracetamol. 

 Antihistaminice: Diphenhidramina, Cloropiramina, Clemastin etc. 
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 Plasmă nativă (umană, congelată). 

 Aminoacizi 

 Sol. Natriu chlorid 0,9%, Sol. Glucoză 5-10%  

 Sol. Solcoseril sau Actovegin 

 Sol. Etamsilat 12,5%  

 Sol. Magnesium sulphate 5% 

 Sol. Acid ascorbic 5%  

 Dexalgina, Metamizol 

 Tratament local (sol. Iod, alcool etilic 96%, sol. betadine, tifon steril) 

 Mucolitice 

 Mănuşi sterile şi nesterile, pară 

Secţia reanimare, 

terapie intensivă, 

metode de detoxicare 

extracorporală 

 

Personal  

 Medic reanimatolog 

 Medic chirurg-pediatru 

 Asistenta medicală 

 Medic laborant 

 Medic funcţionalist 

 Medic radioimagist 

 Medic imagist 

 Medic anesteziolog 

 Medic patomorfolog 

 Medic citolog 

Dispozitive medicale 

 Aparat USG 

 Aparat ECG 

 Cabinet TC 

 Aparat radiologic 

 Laborator clinic 

 Laborator biochimic 

 Laborator citologic 

 Laborator patomorfologic 

 Bloc chirurgical cu tot aparataj necesar 

Medicamente: 

 Antibacteriene: Cefalosporine gen. I-IV: Cefazolină, Cefalexină, 

Cefuroxim, Cefepime, Ceftazidim etc. 

 Antipiretice: Paracetamol. 

 Antihistaminice: Diphenhidramina, Cloropiramina, Clemastin etc. 

 Plasmă nativă (umană, congelată). 

 Aminoacizi 

 Sol. Natriu chlorid 0,9%, Sol. Glucoză 5-10%  

 Sol. Solcoseril sau Actovegin 

 Sol. Etamsilat 12,5%  

 Sol. Magnesium sulphate 5% 

 Sol. Acid ascorbic 5%  

 Dexalgina, Metamizol 

 Sol. MgSO4 25% 

 Sol. Novocaini 0,5% 

 Sol. Refortan 10%, HES 

 Sol. Hepasoli, Sol. Aminosoli Hepo 

 Tratament local (Sol. Iod, alcool etilic 96%, Sol. betadine, tifon 

steril) 
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 Dexalgină, promedol, penthrox 

 Mucolitice 

 Mănuşi nesterile şi sterile, pară 

 
E. ASPECTELE MEDICO-ORGANIZAŢIONALE  

1. Indicaţiile (sau criteriile) de trimitere ale pacientului cu TM 

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

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

A. Starea gravă a pacientului 

B. Preoperator pentru pregătire 

preoperatorie intensivă 

C. Postoperator   

Secţia reanimare şi terapie 

intensivă chirurgicală 

Şef secţie: Tatiana Pasicovchi 

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

 

La stabilirea diagnosticului histologic, 

pentru tratament specific 

Secţia oncopediatrie a 

Institutului Oncologic 

Şef secţie: Natalia Lisiţa  

Nr.telefon: 022-85-23-83 

 Procedura generală de transfer a pacientului: 

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

stării, parvenite la pacientul cu TM. 

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 şeful 

departamentului respectiv despre cazul respectiv. 

6. Şeful 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 petrecute pacienţilor cu TM în alte instituţii medicale 

Investigaţia Instituţia unde se efectuează Date de contact 

TC organelor toracice cu angiografie Centrul Medical „Excellence” Tel. 022-73-15-22 

RMN toracică 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 secţiei, medicul curant). 

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

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

medicul curant. 

 

3. Cerinţele faţă de conţinutul, perfectarea şi 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), 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 

IMşiC. 

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

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

departamentului chirurgie.  

4. Pacientul este însoţit de către personalul medical, care este responsabil 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 cu transportul IMSP IMşiC. 

 

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

la locul de observare sau investigare 

1. În contractul 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, al 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.  

 
   F. INDICATORII DE MONITORIZARE A IMPLIMENTĂRII PROTOCOLULUI  

Nr.

d/o 
Scopul  Indicatorul 

Metoda de calcul a indicatorului 

Numărător Numitor 

1. A ameliora 

calitatea 

examinului 

clinic, paraclinic 

şi a tratamentului 

copiilor cu TM 

Ponderea copiilor care 

au fost diagnosticaţi cu 

TM şi trataţi în condiţii 

de staţionar conform 

recomandărilor PCI 

„Tumorile 

mediastinale la copil”, 

pe parcursul unui an.  

Numărul copiilor care 

au fost diagnosticaţi cu 

TM şi trataţi în condiţii 

de staţionar conform 

recomandărilor PCI 

„Tumorile mediastinale 

 la copil”, pe parcursul 

ultimului an x 100. 

  Numărul total de 

copii care au fost 

diagnosticaţi cu TM 

şi au urmat tratament 

în condiţii de 

staţionar, pe parcursul 

ultimului an 

2.  A reduce 

complicaţiile 

tardive la copiii 

cu TM 

 

Ponderea copiilor cu 

TM, care au dezvoltat 

complicaţii tardive, pe 

parcursul unui an. 

Numărul copiilor cu TM 

care au dezvoltat 

complicaţii tardive, pe 

parcursul ultimului an x 

100. 

Numărul total de copii 

cu TM care se află la 

evidenţa medicului 

chirurg-pediatru, pe 

parcursul ultimului an. 
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Anexa 1.  

 

Ghid pentru pacienţi şi părinţi 
Întroducere 
Acest Ghid descrie asistenţa medicală şi tratamentul copiilor cu TM în cadrul serviciului de 

sănătate din Republica Moldova. În Ghid se elucidează indicaţiile adresate pacienţilor cu suspecţie 
la TM. Ghidul vă ajută să înţelegeţi mai bine opţiunile de îngrijire, diagnosticare  şi de tratament 
disponibile în Serviciul de Sănătate. Ghidul nu oferă prezentarea maladiei în detaliu, analizele şi 
tratamentele necesare. Aceste aspecte le puteţi discuta cu medicul chirurg-pediatru sau cu medicul 
oncopediatru de referinţă. 

Indicaţiile din Ghidul pentru pacient (părinţi, reprezintant legal), cuprind: 
 modul în care medicul trebuie să stabilească dacă copilul are  TM; 
 modul în care pacientul sau părintele (dacă copilul este prea mic şi nu poate lămuri schimbările 

în organism)  poate evita, suspecta  TM sau poate favoriza stabilirea precoce a diagnosticului de 
TM; 

 factorii de risc pentru dezvoltarea TM, manifestările clinice ale maladiei; 
 variantele de tratament modern în TM. 

Indicaţiile din Ghid conţin:   
 modul în care medicii trebuie să stabilească dacă copilul  are semne concludente pentru TM; 
 modul în care trebuie să fie supravegheat un pacient cu TM.  

Asistenţa medicală de care trebuie să beneficiaţi: 
Tratamentul şi asistenţa medicală de care beneficiaţi trebuie să fie în volum deplin. Aveţi dreptul 

să fiţi informat şi să luaţi decizii împreună cu medicul care tratează copilul Dvs. În acest scop, 
medicul trebuie să vă ofere informaţii pe care să le înţelegeţi şi care să fie relevante pentru starea 
copilului Dvs. Tot personalul medical trebuie să  trateze copilul Dvs. cu respect, sensibilitate, 
înţelegere şi să vă explice simplu şi clar ce este TM, de ce geneză este tumorei  şi care este 
tratamentul cel mai potrivit pentru copilul Dvs. 

Tumora mediastinală 
Tumorile mediastinale sunt tumorile solide şi chisturile situate în mediastin, dezvoltate din 

ţesuturi embriogene situate în mediastin sau din ţesuturile adiacente, deplasate în spaţiul 
mediastinal în timpul embriogenezei. 

Manifestări clinice 
Stadiile incipiente ale TM evoluează fără manifestări clinice concludente. Simptomele tipice 

pentru tumorile maligne: paloare a pielii, scăderea poftei de mâncare, copilul mai puţin dispus să ia 
piept, reducerea ratei de greutate corporală, subfebrilitate sau febră permanentă, dispnee, cianoză, 
tusea, tahicardeea, crize de asfixie, senzaţii de discomfort sau dureri retrosternale, disfagie, 
asimetria cutiei toracice, etc. 

Când trebuie să consultaţi un medic: trebuie să faceţi o programare la medicul Dvs. dacă 
copilul Dvs are careva semne sau simptome care vă ingrijorează din cele enumerate mai sus. 

Tratament 
Singura metodă de tratament radical este cel chirurgical. 

 Indicaţiile tratamentului chirurgical radical prevăd: 
 Posibilitatea înlăturării radicale a procesului malign. 
 Lipsa metastazelor la distanţă. 
Operaţii paliative: 
 biopsia tumorei + chimioterapie. 

Majoritatea bolnavilor sunt depistaţi în stadii avansate. 
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