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   Sectia  pneumologie 

ACSCR este o pătrundere accidentală prin faringe şi laringe a unor obiecte sau 

compartimente dure (oase de peşte, nasturi, fire de iarbă, alimente, ace) în căile 

respiratorii, care produce o stare de asfixie cu pericol vital pentru copil. 

 Codul bolii (CIM 10) – T 17.5-17.9 

1. CONFIRMAREA  DIAGNOSTICULUI  CLINIC 

1.1 Recomandări în colectarea anamnesticului 

- Concretizarea sindromului de penetratie (accese de sufocare brutale cu anxietate la un copil în prealabil 

sanatos, tuse explozivă, stări de asfexie, acrocianoza în timpul alimentatiei); 

- Tuse de lunga durata, tuse la modificarea pozitiei corpului; 

- Pneumonii cu evolutie trenantă, fără efect la tratamentul clasic; 

- Wheezing de la câteva zile până la câteva săptămâni; 

- Disparitia unor obiecte, lucruri mici din anturajul copilului 

1.2 Evidentierea semnelor clinice 

Semne de debut: 

- sindrom de penetratie 

- criza de sufocare subită conditionata de 

reflexul spasmului glotic 

- asfexie cu cianoza si hiperemia fetii 

- wheezing-respiratie sueratoare 

- tiraj inspirator al cutiei toracice 

- dispnee,apnee 

- stridor inspirator 

- voce aspra,disfonie 

- tuse chinuitoare, în 

accese,uscată,dureroase,permanente; 

Semne evolutive:    

- tuse cronica 

- tuse în accese,la schimbarea pozitiei,la examenul clinic, 

efort fizic; 

- submatitate în regiunile atelectatice; 

- respiratie atenuata unilateral, raluri hipersonore 

polimorfe umede; 

- asimetria cutiei toracice: hemitorace bombat – în 

mecanism de supapa, hemitorace micşorat în volum 

 –în obstructie cu atelectazie-deplasarea mediastinului: în 

atelectazie – spre sectorul atelectatic, în hiperinflaţie 

localizată – spre plămânul sănătos 

1.3 Investigatii paraclinice 

Obligatorii: 

-Rg-cutii toracice,gitului 

-Analiza generala a singelui 

Recomandabil; 

-Rg-toracica la expir 

-Rg-toracica profil lateral 

Pregatirea pentru bronhoscopie: -AGS ,durata 

siongerarii,trombocitele,Gr-sanguina,ionograma-

K,Na,Ca,P,ALAT,ASAT; 

-ECG,Pulsoximetria-SaO2; 

-consultatia anesteziologului,endoscopistului; 

-Informarea parintilor referitor la riscurile 

intrventiei(acordul informat in forma scrisa ) 

2.EVALUAREA SEVERITATII  OBSTRUCTIEI  CAILOR  AERIENE 

Obstructie usoara: 

-tusa eficienta,zgomotoasa,intre epizoade de 

tusa pacientul respira,plinge cu voce,este in 

cunostinta. 

 -Se incurajeaza tusa 

-nu se aplica manopere de dezobstructie 

-se supravegeaza 

-se pregateste de bronhoscopie 

Obstructie severa: 

-tusa fara zgomot,pac.nu reuseste sa respire intre epizoadele 

de tusa,plinge fara zgomot,apare cianoza,devine 

confuz,obnubilat,pina la stop cardiorespirator; 

- Se aplica manopere de dezobstructie(cop.constient) 

-internare in sec.reanimare 

-bronhoscopie de urgenta(dupa stabilizarea starii) 

 

Diagnosticul diferenţial 

- Bronşită virală acută 

- Laringotraheita virală  

- Astmul bronşic  

- Tusea convulsivă  

- Limfadenita tuberculoasă  

- Fistula traheoesofagiană  

- Stenoza congenitală a traheei sau bronşică 

- Mediastenita  

- Procese tumorale mediastinale 

- Timomegalia  

- Hipertiroidizmul  

- Abcesul retrofaringian  

- Papilomele laringiene  

- Crup difteric 

                                     3.CRITERII   DE  SPITALIZARE 

În secţie de profil 

- orice copil cu anamnestic pozitiv pentru 
În secţia de reaminare şi terapie intensivă 

- copii în stare critică  



sindrom de penetraţie 

- sindrom de asfixie acută  

- tusea cronică,neclara 

- pneumoniile trenante,fara efect la 

tratamentul clasic 

- pneumoniile segmentare,cu atelectazii 

- stari de apnee pâna la stop cardiorespirator,stări de soc; 

- copii cu constienţa deteriorată  

- tahipnee severa,sindrom de obstrucţie severă 

- copii cu patologie asociată 

(cardiopatii,MCC,PCI,dereglari de ritm cardiac etc.) 

4.TRATAMENTUL 

 

I– secţie specializată pneumologie pediatrică  

- tratamentul endobronşic – bronhoscopia diagnostic-curativă cu lavaj endobronsic şi analiza bacteriologica 

a acestuia; 

- la depistarea corpului strain în caile respiratorii recomandabil efectuarea bronhoscopii repetate (peste 2-3 

zile in dependenta de tabloul endobronsic) 

II– secţie de chirurgie toracală  

- ACSCR cu perforarea peretelui bronşic (localizare în parenchimul pulmonar) 

- hemoragii endobronsiale 

- pneumomediastinum; 

- pneumotorace. 

Indicaţii   pentru  bronhoscopie   urgentă     Contraindicaţii  pentru  bronhoscopie 

- asfixia; 

- corp străin endobronşic balotant; 

- aspiratie de corp străin radiocontrastant; 

- semne de atelectazie pulmonară determinate 

de obstructia totală a unui bronh prin corp 

strain; 

- semne de enfizem pulmonar cu simtom de 

tensiune intratoracica – în obstrucţia prin 

mecanism “cu supapa”. 

- aspiraţie de corp străin în căile respiratorii 

superioarecu semne de obstrucţie a cailor respiratorii 

superioare –stridor, tuse latratoare,disfonie,afonie; 

- aspiraţie de corpi străini în ambele bronhii centrale – 

se recurge la toracocenteză; 

- copil instabil clinic – inconstient, compromis 

respirator,IR cu deficit de ventilatie şi oxiginare; 

- stare de soc; 

- insuficienţa cardiovasculara CF III NIHA; 

- tahicardie paroxismală, bloc atrio-ventricular. 

4.1 Tratament medicamentos 

- O2-terapie; 

- corticoterapie parenterala sau sistemica (reducerea edemului  si a inflamatiei locale) în cure scurte; 

 prednizolon1-2mg/kg  

 dexametazon 0,15-0,6mg/kg  

- antibioticoterapie 

 cefalosporine generatiaII-III(cefuroximi50-100mg/kg,ceftriaxoni50-75mg/kg/24ore); 

- cuparea sindromului febril(conform protocolului corespunzator). 

N.B! Pina la extragerea corpului strain, drenajul postural,kinetoterapia respiratopie,bronhodilatatoarele 

inhalatorii sunt contraindicate deoarece pot provoca dislocarea corpului strain in caile respiratorii 

superioare si migrarea lui spre alte sectoare ale arborelui bronşic 

5. CRITERII  DE  EXTERNARE 

- starea generala cu ameliorare(lipsa dispneii,tuse umeda rara,lipsa semnelor de intoxicatie); 

- Rg toracelui si hemoleucograma cu dinamica pozitiva; 

- familia accepta continuarea terapiei la domiciliu si are capacitatea de a observa evolutia bolii. 

                                                             6. RECOMANDARI 

- supravegerea pacientului timp de 2-3 saptamini(CMF,pneumolog),cu efectuarea Rg-toracelui control în 

incidenţa de fata si profil,pentru depistarea complicatiilor precoce si tardive; 

- drenaj postural, chinetoterapie respiratorie; 

- tratamentul complicatiilor; 

- tratament sanatorial. 
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