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Protocol Clinic a locului de lucru pentru medici ginecologi  

Centrul Perinatal nivelul III IMSP IMşiC 

BOALA INFLAMATORIE PELVINĂ LA ADOLESCENTE 

A. Partea introductivă 

A. 1  Diagnosticul Boala inflamatorie pelvină la adolescente 

A. 2 Codul bolii (CIM 10)  Boala inflamatorie pelvină la adolescente 

A. 3 Utilizatorii Secţiile de ginecologie infantilă 

A. 4 Scopul  protocolului Sporirea calităţii managementului adolescentelor cu boală inflamatorie 

pelvină 

A. 5 Data  elaborării  

A. 6 Data  revizuirii    

A. 7 Definiţia     

B. Partea generală 

Nivel de asistenţă medicală spitalicească 

Descriere Motive Paşi 

Diagnosticul 

Boala inflamatorie 

pelvină 

Salpingită acută 

Salpingită cronică 

în acutizare 

Abces tuboovarian 

Endometrită 

Aprecierea 

diagnosticului de boală 

inflamatorie pelvină şi 

decizia unui 

management 

individualizat. 

 

Evaluarea pacientei  

Stabilirea factorului 

etiopatogenetic  

Stabilirea diagnosticului   

Management clinico-paraclinic 

Tratament etiopatogenic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuze 

Salpingită acută 

Dureri în regiunea 

inferioară a 

abdomenului cu 

intensificare în 

dinamică  

Subfebrilitate /febră 

Meteorism 

 

Salpingită cronică în 

acutizare 

Dureri în regiunea 

inferioară a 

abdomenului   

Eliminări vaginale sero-

purulente, cu miros 

neplăcut 

Derelările CM (oligo-, 

poli-, dismenoree) 

 

Endometrită 

Dureri în regiunea 

inferioară a 

Diagnostic 

Istoricul bolii (se dezvoltă secundar) 

Antecedente somatice 

Apendicită acută (salpingită), purulentă (abces tuboovarian), 

apendicectomie 

Torsiunea trompei /ovarului (salpingită) 

Infecţii respiratorii cronice (tonzilită) 

Colită (endometrită) 

Vulvovaginită (endometrită) 

 

Examen obiectiv local 

Participare limitată a abdomenului în actul respirator 

Semne peritoneale pozitive 

 

Examinări clinico-paraclinice 

Termometrie la fiecare 3h 

AGS (leucocitoză cu creştere în dinamică, VSH crescut) 

AGU  

PCR 

Frotiu vaginal  

Bacteriologia eliminărilor din vagin (staphylococcus aureus, 

escherichia coli, mycoplasmataceae, bacteroides, chlamydia 

trachomatis, trichomonas vaginalis) 

Tuşeu recto-abdominal şi /sau Tuşeu vaginal 

 



abdomenului  

Eliminări purulente 

abundente 

Dereglări de CM cu 

trecere în sângerare 

vaginală 

Subfebrilitate /febră. 

Salpingită (pastozitate în regiunea anexelor, durere la palpare) 

Abces tuboovarian (formaţiune în regiunea anexelor, fără 

contur clar, sensibilă la palpare) 

Endometrită (uter sensibil la palpare, uşor mărit în dimensiuni, 

consistenţă moale) 

USG organelor genitale 

USG organelor interne 

Examenul la mase fecale (helminţi, enterobioză)  

Consultul specialiştilor (chirurg, gastroenterolog, pediatru, 

dermato-venerolog) 

Histeroscopie (endometrită) 

RMN (ureter ectopic, malformaţii mulleriene) 

Psiholog, psihiatru, medic-legist, jurist. 

 

TRATAMENT 

Salpingită acută 

Antibacterian 

Gentamicină 1,5 mg /kg /zi de 2-3 ori, i.m., 7-10 zile + 

Clindamicină 10-40 mg /kg /zi de 3-4 ori /zi, 7-10 zile, i.m. sau 

Amoxacilină clavulanat 375 mg de 3 ori /zi, 7-10 zile sau 

Ceftriaxonă 40-80 mg /zi 1 dată /zi, 5 zile i.v. sau i.m. sau 

Cefotaxim 50-100 mg /kg /zi (în forme grave 150-200 mg /kg 

/zi) de 3-4 ori, 7-10 zile, i.v. sau i.m. +  

Gentamicină 1,5 mg /kg /zi de 2-3 ori, 7-10 zile, i.m. + 

Metronidazol 7,5 mg /kg de 3 ori /zi, 7-10 zile, i.v. sau 

Cefriaxonă 40-80 mg /kg 1 dată /zi, 7-10 zile, i.v. /i.m + 

Doxaciclină 2-4 mg /kg 2 ori /zi, 7-10 zile, p.o. sau 

Claritromicină 7,5-15 mg /kg de 2 ori /zi, 7-10 zile p.o. sau 

Roxitromicină 5 mg /kg /zi de 2 ori, 7-10 zile, p.o. sau 

Spiramicină 150000 U /kg /zi de 2 ori, 7-10 zile, p.o. 

Antifungic 
Itraconazol 100 ,g fr 2 ori /zi, 3 zile (cu 5 zile înainte de 

finisarea tratamentului cu antibiotice), p.o. sau 

Nistatină 250000-500000 U de 4 ori /zi, 5-7 zile, p.o. sau 

Fluconazol 3-12 mg /kg /zi, 1 doză, p.o. 

Antiinflamator 
Diclofenac 0,5-2 mg /kg /zi în 2 prize p.o. sau 50 mg 1 dată /zi, 

7 zile p.r. sau 

Indometacină 1,5-2,5 mg /kg /zi, 3-4 prize, 7 zile (>12 ani) sau 

Nimesulid 50-100 mg de 2 ori /zi, 7 zile, p.o. 

Antihistaminic  

Clemastină 0,5 mg de 2 ori /zi (<12 ani) sau 1 mg de 2 ori /zi 

(>12 ani) sau 2 ml de 2 ori /zi (6-12 ani), 10 zile, i.m. sau i.v. 

sau 

Loratadină 5 mg sau 5 ml sirop 1 dată /zi (2-12 ani), p.o. sau 10 

mg 1 dată /zi (>12 ani), 10 zile, p.o. sau 

Cloropiramină 6,25 mg de 3 ori /zi (<12 luni) sau 8,33 mg de 3 

ori /zi (1-6 ani) sau 12,5 mg de 3 ori/zi (7-14 ani), 10 zile, p.o. 

+ 

Imunomodulatoare  
Interferon alfa-2b 150000 U (1 supp) de 2 ori /zi, 15 zile, p.r.  

Terapie infuizonală: soluţii saline şi coloide, volum ≤2000ml 

 



Salpingită cronică 

Antibacteriene 

Amoxacilină 25-50 mg /kg, 3 prize, 7-10 zile, p.o. + 

Doxaciclină 2-4 mg /kg /zi 2 prize, 7-10 zile, p.o. sau 

Metronidazol 30 mg /kg /zi, 4 prize, p.o. + 

Eritromicină 30 mg /kg /zi, 2-4 prize, p.o. 

Tratament hormonal în dereglările CM 

 
Abrevieri 

AGS analiza generalăde sânge 

 

RMN rezonanţă magnetică nucleară 

AGU analiza generală de urină USG  ultrasonografie 

CM ciclu menstural VSH viteza de sedimentare a hematiilor 

PCR proteina C reactivă   
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