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Protocol Clinic Standardizat de lucru pentru medicii obstetricieni-ginecologi și 

reanimatologi din secţiile de obstetrică și terapie intensivă 

Centrul Perinatal nivelul III 

Hemoragia postpartum 
 

A. Partea introductivă 

A. 1  Diagnosticul Hemoragia postpartum: 

A. 2 Codul bolii (CIM 10)  O .72.1 

A. 3 Utilizatorii Secţiile de obstetrică, terapie intensivă şi reanimare  

A. 4 Scopul  protocolului Sporirea calităţii managementului lăuzelor cu hemoragii postpartum 

A. 5 Data  elaborării 2016 

A. 6 Data  revizuirii   2018 

A. 7 Definiţia   sângerare în perioda postpartum care depaseste 500 ml la o nastere pe 

cale naturala și 1000 ml la operație cezariană 

B. Partea generală 

Nivel de asistenţă medicală spitalicească 

Descriere Motive Paşi 

B. 1.  Internarea Evaluarea 

În secţiile 

obstetricale. 

Asistenţa medicală 

primară şi măsurile 

de reanimare - 

terapie intensivă se 

efectuează la locul 

unde a fost stabilit 

diagnosticul. 

Transferul în alte 

secţii sau instituţii 

medicale-  numai 

după stabilizarea 

stării pacientei. 

Factorii de risc: 

Hipotonia uterina: 

-Uter supradestins prin: polihidramnios, sarcini multiple, 

macrosomie 

-Scaderea rezervelor functionale a miometrului: travaliu 

precipitat, travaliu prelungit, multiparitate 

-Corioamniotita: febra, ruptura prematura de membrane 

-Anomalii functionale si anatomice ale uterului: fibroame, 

malformatii uterine 

-Hipotonia uterina la sarcinile anterioare 

-Placenta praevia 

-Dupa travaliu declansat sau dirijat cu doze mari de Sol. 

Oxytocini 

- (comentări suplimentare în casete) 

Retentie de fragmente placentare: 

-retinere de lobi placentari aberanti 

-chirurgie anterioara pe uter 

- (comentări suplimentare în casete) 

  Leziuni traumatice ale tractului genital: 

-leziuni ale colului, vaginului sau perineului prin: nastere 

precipitata sau manevre obstetricale 

-ruptura uterina: a uterului cicatriceal sau indemn 

-inversiune uterina: placenta fundica aderenta, multiparitate 

- (comentări suplimentare în casete) 

  Tulburari ale coagularii congenitale sau dobândite 

 

-verificați grupa de singe si Rh-

factor din carnetul perinatal 
-stabiliți planul de conduita 

-monitorizare continua a 

pierderii de singe și a semnelor 

vitale(acuze, starea generală, 

culoarea pielii, Ps, TA, FR, 

saturația cu O2, cateter urinar) 

-decubit dorsal, aport de O2 

,comfort termic al pacientei 

B. 2. Diagnosticul 

C. 1 – C. 4  

Stabilirea timpurie a 

diagnosticului și 

cauzei hemoragiei 

 

Aprecierea severităţii procesului pentru determinarea tacticii 

de tratament 

- (comentări suplimentare în casete) 

 

Investigaţii 

clinice:  

Presiunea 

arterială 

Pulsul 

Producerea urinei 

pe oră 

 

Investigaţii 

paraclinice: 

Grupul sanguin 

și 

compatibilitatea 

Analiza generală 

desfășurată a 

singelui 

Coagulograma 

 



Test Lee White     

USG în funcție 

de cauza 

hemoragiei 

(comentarii 

suplimentare în 

casete) 

B. 3. Tratamentul 

C.5.1 - C.5.2 Iniţierea tratamentului 

- (comentări suplimentare în casete) 

Abordul linii venoase, terapia de 

infuzie, uterotonice 

- (comentări suplimentare în 

casete) 

C. 5.2 – C.5.6 Tratamentul cauzelor specifice 

- (comentări suplimentare în casete) 

Tratamentul medicamentos, 

manopere şi tratamentul chirurgical 

- (comentări suplimentare în 

casete) 

 

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi procedurilor 

C. 1  Examenul fizic: Hemoragia se manifesta clinic prin sângerare genitală abundenta, rapidă si prin 

semnele socului hipovolemic, manifestarile acestuia fiind în corelatie cu cantitatea de sânge pierdut: 

- pierdere de 500-1000 ml de sânge (10-15% din masa circulanta): socul e compensat - nu apar 

modificari ale tensiunii arteriale, posibil palpitatii, tahicardie 

-  pierdere de 1000-1500 ml de sânge (15-25% din masa circulanta): soc usor - apare o scadere usoara a 

TA, cu maxima de 80-100 mm Hg,  pacienta cu astenie, transpiratii, tahicardie; 

−  pierdere de 1500-2000 ml sânge (25-35% din masa circulanta): soc moderat - scadere accentuata a TA, 

cu maxima de 70-80 mm Hg, pacienta este agitata, confuza, palida, polipneica, oligurica 

− pierdere de 2000-3000 ml (35-45% din masa circulanta): soc sever - scadere severa a TA, cu maxima 

de 50-70 mm Hg, pacienta este - în colaps, dispneica, anurica 

 

*  Mobilizarea personalului liber ( a doua moașa; al doilea medic obstetrician; anesteziolog; 

transfuziolog; laborant; asistentă medicală pentru transportarea analizelor și preparatelor de sânge; a numi 

o persoană pentru înregistrarea tuturor evenimentelor în foaia de observație, a măsurilor curativ- 

diagnostice; în cazul hemoragiei masive de informat administrația, consultanții și de pregătit sala de 

operații) 

* Aprecierea volumului hemoragiei (vizual, index Algover, metoda gravimetrică, vas gradat ) 

* Cateterizarea a 2 vene periferice (cateter Nr.14G/,16G/,18G), a vezicii urinare ; i/v cristaloizi 3: 1 la 

volumul sângelui pierdut 

* Încălzirea pacientei 

C. 2 Simultan cu tratamentul de reechilibrare se încearcă descoperirea etiologiei hemoragiei la pacientă prin:  

− verificarea prezentei globului de siguranta uterin 

− verificarea integritatii partilor moi 

− verificarea vacuitatii uterine: 

− suplimentarea investigatiilor necesare, prin recoltarea probelor de sânge 

− refacerea minutioasa a anamnezei în scopul cautarii unei deficiente de coagulare a pacientei 

 

C. 3 Monitoringul: modificarile valorilor TA pot fi uneori tardive − aparitia unei tahicardii > 100 batai/minut 

constituie un semn de alarma                                                                       Cardiomonitoring – FCC, TA, 

SaO2, tensiunea venoasă centrală, FR  

Diureza pe oră, t˚C corpului                                     Hematocritul, Hemoglobina, Coagulograma 

 

C. 4 Diagnosticul diferenţiat  

hipotonia: uter moale, neretractat si sângerări continue sau în valuri cu sânge rosu, fluid, coagulabil; 

retentia de fragmente placentare: placenta prezinta lipsuri; sângerare activa (cu sânge rosu fluid), 

uterul prezinta faze alternative de contractie si de relaxare 

leziuni de parti moi uter contractat sau moale și sângerări continue sau în valuri cu sânge rosu, fluid, 

coagulabil - inspectia canalului de nastere pe masa ginecologica,sub o iluminare buna, utilizând valve, 

pentru evidentierea optima a fundurilor de sac 

vaginale si a colului uterin pe întreaga sa circumferinta 

tulburare de coagulare în absenta cauzelor de sângerare mentionate anterior, daca sângerarea continuă-  

pe baza anamnezei, a antecedentelor pacientei si a explorarii echilibrului fluidocoagulant 



C. 5 Tratamentul   hemoragiei postpartum trebuie direcţionat spre corecţia cauzelor  

C. 5.1 Initierea imediata a procedurilor de tratament:având  abordul de linii intravenoase cu debit mare, se 

va recolta proba de sânge (Hb, Ht, eritrocite, trombocite, Grupa şi Rh factor, Timpul coagulării, Testul 

Lee White); administrarea de solutii cristaloide pe liniile venoase: ser fiziologic, solutie Ringer, Dextran, 

în ritm rapid, pentru a mentine stabila tensiunea arteriala a pacientei; administrare de oxigen pe masca; 

monitorizarea semnelor vitale.  

Având  abordul venelor cu debit mare și perfuzia soluțiilor cristaloide în ritm rapid ( 3: 1) se vor efectua:   

 Recoltarea probei de sânge (Hb, Ht, eritrocite, trombocite, Grupa şi Rh factor, Testul Lee White, 

hemostaziograma) 

 Administrare i/v: Oxitocină – 5 UI i/v lent + 20 UI Oxitocină / 1000 ml ser fiziologic 

                             Sol. Acid Tranexamic 5ml/100 ml ser fiziologic 

- Algoritmul de transfuzie masivă în hemoragiile severe (din PCN -254 se anexează)                                   

C. 5.2 Terapia la Hipotonia uterină: golirea vezicii urinare cu aprecierea ulterioară a diurezei pe oră 

Masajul extern al uterului, Punga cu gheaţă suprapubian 

Masajul bimanual al uterului 

Uterotonice: Oxitocină – 5 UI i/v lent + 20 UI Oxitocină / 1000 ml ser fiziologic sau Ringer lactat timp 

de 10 minute, doza de menţinere 120 ml/oră; Cytotec (Misoprostol) 800-1000 mcg rectal, sau 

Metilergometrină 0,2 mg i/v, i/m la fiecare 15 min (nu mai mult de 3 doze; contraindicate la 

preeclampsie, maladii cardiace, astm bronşic).  

Tamponada uterului cu balon ce se umple cu 200-300 ml ser fiziologic prin cateter pe 12-24 ore  și /sau 

compresia aortei abdominale 

C. 5.3 Terapie în Retentia de fragmente placentare sau membrane amniotice 

Control uterin manual sau instrumental cu o chiureta boanta Bumm sub analgezie\anestezie de scurtă 

durată.  

Masaj uterin 

Antibioticoprofilaxia  (Cefazolin, Amoxacillin) 

- (comentări suplimentare în anexe) 

C. 5.4 Terapia leziunilor traumatice ale tractului genital: Revizia căilor de naştere în valve, suturarea tuturor 

leziunilor identificate în conditii de analgezie/anestezie de scurta durata. La depistarea hematomului 

vaginului sau vulvei – evacuarea hematomului cu suturarea ţesuturilor. În leziuni vaginale cînd nu se 

poate stopa hemoragia prin suturare – tamponarea dublă a vaginului şi rectului cu meşe de tifon (timp de 

24-48 ore). În rect se lasă un tub evacuator, gros. 

În cazul suturării rupturilor adînci - antibioticoprofilaxia  (Cefazolin, Amoxacillin ) 

 

C. 5.5 Terapia coagulopatiilor. Dacă s-a produs sindromul CID – infuzii intravenoase (sânge, plasmă, masă 

trombocitară, crioprecipitat, eritrocite deplasmatizate, fibrinogen). 

Diagnosticarea, stoparea hemoragiei și terapia de infuzie se efectueaza simultan cu supravegherea starii 
generale a pacientei 
- (comentări suplimentare în anexe) 

C. 5.6 Tratament chirurgical  

- La hemoragia 1200 ml pacienta se transfera in sala de operaţie, unde adăugator se examinează 

caile de naştere, se precizează cauza hemoragiei, continuă tratamentul hemostatic. 

- La o hemoragie care continuă şi atinge 1500 ml imediat se recurge la stoparea chirurgicală a 

hemoragiei. 

C. 5.7 * Hemostaza chirurgicala ( laparatomie mediana, hemostaza) 

- Repetați injectarea în uter a 5 UI  Sol. Oxytocini sau 5 mg Sol. Methylergometrini; 

-Ligaturarea consecutiva a arterelor uterine si ovariene bilateral; 

-Suturi hemostatice compresive (posibil dupa B-Lynch); (neeficacitatea acestora sau daca este soc 

hemoragic- histerectomie); 

-Ligaturarea arterelor iliace interne; 

-Embolizarea arterelor uterine; 

-Histerectomia 

-Obligatoriu se drenează cavitatea abdominală, la histerectomia totală se drenează şi bontul vaginal  

 

Abrevierile folosite în document 

CID Sindromul coagulării intravasculare 

diseminate 
SaO2 Saturaţia cu oxigen 

FCC Frecvenţa contracţiilor cardiace t˚C Temperatura corpului 

TA Tensiunea arterială i/v Intravenous  

FR Frecvenţa respiraţiilor i/m Intramuscular  



Protocolul a fost discutat şi aprobat la Şedinţa comună a Catedrei Obstetrică şi Ginecologie (FECMF)  

şi Clinicii de Obstetrică şi Ginecologie IMşiC (proces verbal nr. 4, din 24.11.2010) 

 
Aprobat prin ordinul Directorului  IMsiC  nr. __din _____  

„Cu privire la aprobarea Protocolului clinic standardizat de uz intern pentru  medicii 

obstetricieni-ginecologi şi reanimatologi profil obstetrical din secţiile de obstetrică şi 

terapie intensivă a centrului perinatal de nivelul III.  

 „Hemoragia postpartum” 

Elaborat de grupul de autori: 

Carauş Iurie, Directorul Centrului Perinatologic,    IMSP CM 

IM şi C 

Gladun Valeriu, medic Obstetrician-       

Ginecolog, categoria superioara,  

IM şi C  
 

Data implementării Protocolului decembrie 2013 

Data revederii curente a Protocolului aprilie 2016 

Data revederii ulterioare a Protocolului mai 2018 
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Anexe 

Hemoragia Postpartum: Urgenţă a Perioadei a Treia 

Obiective 
• De a enumera cauzele importante ale hemoragiei postpartum (HPP) 

• De a descrie metodele de prevenire a HPP 

• De a identifica dificultăţile în recunoaşterea HPP 

• De a descrie abordarea iniţială în conduita HPP  

Hemoragia postpartum 

• 3-5% din naşterile vaginale  

• Definiţie: pierdere a volumului sangvin >500 ml 

• Complicaţii potenţial periculoase pentru mamă  

• Cauză frecventă a morbidităţii şi mortalităţii materne în toată lumea  

Factorii de risc pentru HPP 

                  Antepartum 

• Preeclampsia 

• Nuliparitatea  

• Sarcina multiplă  

• Hemoragia postpartum în antecedente  

• Naşterea prin cezariană în antecedente  

                                                                                                                                                       

Intrapartum 

• Perioada a treia prelungită (>30 min) 

• Stoparea coborîrii  

• Epiziotomia  

• Laceraţiile: cervicale, vaginale, perineale  

• Naşterea asistată: forceps, vacuum 

• Travaliu potenţat  

Prevenirea HPP 

• Trataţi anemia în cadrul asistenţei prenatale  

• Evitaţi epiziotomia de rutină  

• Abordaţi conduita activă a perioadei a treia  

• Re-examinaţi după naştere  



Conduita perioadei a treia 

                  Expectativă  

• Aşteptaţi separarea placentei 

• Lăsaţi cordonul netăiat  

• Delivrenţa spontană a placentei  

• oxitocina /  stimularea mameloanelor după delivrenţa placentei  

                  Activă  

• Oxitocina la momentul naşterii umărului  

• Cordonul pensat şi tăiat precoce  

• Tracţiunea controlată a cordonului  

HPP: Măsurile de resuscitare 

• Solicitaţi ajutor  

• Airway, Breathing, Circulation (Căile aeriene, respiraţia, circulaţia)  

• Două aborduri venoase mari  

• Oxigen 

• Analize urgente de laborator: grupa & compatibilitatea, hemoglobina, testele de coagulare  

• Luaţi în consideraţie transfuzia  

Tactica de tratament al HPP 

• Masaj uterin  

• Inspectaţi la prezenţa laceraţiilor  

• Oxitocice  

• Intervenţia chirurgicală  

Cauzele:  Cele patru “T-uri” 

• Tonusul (70%) 

• Trauma (20%) 

• Ţesutul (10%) 

• Trombina (1%) 

Tonusul – Atonia uterină 

• Cele mai frecvente cauze ale HPP 

• Etapa iniţială = masajul bimanual uterin şi compresiunea  

• Remediile ocitocice  

• Oxitocina 

• Methylergometrina 

• Prostaglandinele 

• Carbetocin  

• Gemeprost  

• Prostadyl  

 

Compresia şi masajul bimanual uterin 

 

                               
 

 



 

Injecţia intramiometrială de prostaglandină 

 

 
 

 

 

Trauma 

• Inversiunea uterină  

• Ruptura uterină  

• Laceraţiile vaginale sau cervicale  

• Hematom  

Inversiunea uterină 

• Rară, însă este importantă recunoaşterea timpurie  

• Suspectaţi, dacă gradul de şoc nu corelează cu pierderea de volum sangvin  

• Repuneţi imediat uterul  

• Observaţi reflexul vasovagal  

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inversiunea uterină: Recunoaşterea 

 

           
 

Inversiunea uterină: Repunerea prin col uterin 

 

                      
 

Inversiunea uterină: Restabilirea 

 

                    
 



 

 

Ruptura uterină 

 

• Asociată cu intervenţia anterioară pe uter  

• Suspectaţi, dacă: 

F au loc modificări subite în traseul activităţii cordului fetal  

F hemoragie vaginală  

F sensibilitate abdominală  

F tahicardie la mamă  

F Semnele de şoc nu corelează cu proporţia pierderii vizibile de sînge  

 

Lacerarea cervicală 

 

                                   
 

Hematomul vulvar 

 

                                     
 



 

 

Ţesutul 

 

• Retenţia de placentă  

Placenta nu este expulzată in termen de 30 min. 

 

• Retenţia fragmentelor placentare  

• Placenta invazivă  

 

 

 

Implantaţia uteroplacentară anormală 

 

           
 

 

 

1) Implantaţia normală: observaţi planul de clivaj  

2) Acreta: placenta aderentă  

3) Increta: placenta invadează miometriu 

4) Percreta: placenta penetrează miometriul şi seroasa  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

3 

4 



 

 

Manevra Brandt 

 

                             
 

Oxitocina intraumbilicală 

 

• Reduce rata decolării manuale şi altor consecinţe ale retenţiei placentare  

• 2 ml (20 IU) diluate în 20 ml de soluţie fiziologică  

• Injectată în partea placentară a cordonului pensat  

 

 

Decolarea manuală a placentei 

 

• Încetaţi masajul uterin  

• Identificaţi planul de clivaj  

• Adunaţi în palmă cotiledoanele detaşate  

• Exploraţi cavitatea uterină  

• Administraţi oxitocină  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Decolarea manuală 

 

                    
 

Decolarea manuală 

 

Explorarea digitală a uterului  

Înlăturarea membranelor reţinute şi a fragmentelor placentare  

                        
 



Trombina – coagulopatia 

 

• Afecţiunile pre-existente  

F Purpura idiopatică trombocitopenică, von Willebrand  

• Legate de sarcină  

F Hipertensiunea arterială, sindromul HELLP 

F Decolarea prematura a placentei 

F Decesul fetal  

F Sepsisul  

• Remediile medicamentoase (de ex., aspirina) 

 

Testele de coagulare de laborator 

 

• Analiza generală a sîngelui cu trombocitele  

• Timpul de activare a protrombinei (TP), timpul de activare parţială a protrombinei (TAPP)  

• Nivelul fibrinogenului  

• Produsele de degradare a fibrinei / D-dimeri  

 

Recomandările de tratament 

 

• Trataţi patologia pre-existentă  

• Menţineţi:  

F Fibrinogenul > 100mg/dl cu plasmă proaspăt congelată  

F Trombocitele > 50000 cu masă trombocitară  

F Hematocritul > 30% cu masă eritrocitară  

 

HPP Rezumat 

 

• Este imprevizibilă – fiţi pregătiţi! 

• Atonia uterină este cauza principală  

• Reţineţi cele 4 T-uri:  

F Tonusul, Trauma, Ţesutul, Trombina  
• Consideraţi conduita activă a perioadei a treia  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                         Algoritmul conduitei in Hemoragia Postpartum 

 

 

 

 

 

 

                                  Prima etapă : 

                                 Măsurile inițiale și tratamentul 

M 

 

 

Manipulații: 

-cateterizarea a 2 vene 

-masca cu O2 

-monitoring-ul functiilor 

vitale 

-cateterizarea vezicii 

urinare 

Cauzele: 

-hipo- sau atonia 

-retenția de resturi 

placentare sau chiaguri de 

sânge 

-traumele canalului de 

naștere 

-tulburari de coagulare 

Investigații: 

-AGS 

-Testul Le-White 

-hemostaziograma 

-grupa sângelui și Rh- 

factor 

Chemați: ( a doua moașa; al doilea medic obsterician/ chirurg; anesteziolog; 

transfuziolog; laborant; asistentă medicală ; în cazul hemoragiei masive de 

informat administrația, consultanții și pregătiti sala de operații 

                                                      Manevre de stopare a hemoragiei: 

-masaj extern  al uterului                                                           -administrarea uterotonicelor 

-control manual al uterului (unitar)                                         -suturarea leziunilor traumatice a cailor de  

-masajul bimanual al uterului                                                    nastere 

-corectia dereglarilor coagulopatice                                       -terapia infuzie-transfuzie 

    A doua etapă: 

Hemoragia continuă 

Tamponarea uterului cu balon dupa nastere 

Suturi hemostatice B- Lynch 

                              Etapa a treia: 

                      Hemostaza chirurgicala 

Suturi hemostatice de 

compresie 

Ligaturarea arterelor 

uterine, ovariene si 

iliace interne 

Embolizarea arterelor uterine 

                   Histerectomia 

Continuarea terapiei de infuzie-

transfuzie 

 


