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Bronşita cronică reprezintă un proces inflamator ireversibil al arborelui bronşic, 

cu afectare difuză, asociată cu tuse productivă şi raluri umede persistente de 

diferit calibru (pe parcursul a cel puţin 3 luni pe an), cu 2-3 acutizări pe an, mai 

mult de 2 ani consecutiv. Se stabileşte diagnosticul de bronşita cronică ca 

nozologie independentă, doar după excluderea altor maladii cu tuse cronică 

 Codul bolii (CIM 10) – J 41 

1. CONFIRMAREA    DIAGNOSTICULUI    CLINIC 

1.1. Recomandări  în  colectarea  anamnesticului 

 tusea frecventă, productivă, mai intensivă în perioada matinală,  

 expectoraţii purulente, mai expresive matinale  

 durere toracică, mai intensivă noaptea  

 sputa mucoasă vâscoasa; simptomele apar iniţial doar în anotimpul rece, ulterior toata ziua, cu creşterea 

cantităţii de sputa 

 infecţia respiratorie adesea declanşează acutizarea bronşitei cronice 

                                                      1.2. Evidentierea  semnelor  clinice 

 Starea generală 

- Bătaia aripelor nazale 
- hipocratism digital 
- acrocianoza determinată de hipoxie. 

 Cutia toracică 

- Depresiunea spaţiilor intercostale în timpul 

inspiraţiei (semnul Huber) 
- Participarea muşchilor auxiliari în respiraţie 

 Percutor 

- Coborîrea limitelor pulmonare inferioare 

- Diminuarea excursiei respiratorii pulmonare 

 Auscultativ 

- murmur vesicular diminuat 

- raluri umede de diferit calibru 

- accentuarea semnelor respiratorii în timpul 

vorbirii, efortului fizic minimal 

                                                          1.3.Investigatii  paraclinice 

Investigatii de laborator: 

-Hemoleucograma 

-Ex.statutului imun(limfociteT si B,IgA,M,G in 

ser,CICIgAs) 

-Ex.biochimic al singelui 

-EAB si electrolitii 

-Citologia sputei 

-Examenul microbiologic al sputei 

Investigatiile functionale: 

-PEF-metria 

-Spirometria 

-ECG,EcoCG 

-Pulsoximetria 

 

 

 

 

Investigatii imagistice 

-Rg-toracala 

-TC-pulmonara 

-Scintigrafia perfuziei pulmonare 

 

Investigatii  bronhoscopice 

-Bronhoscopia(cu colectarea secretului bronsic 

pentru examinarile ulterioare,efectuarea lavajului 

bronsic) 

                                                                Diagnosticul   diferencial                                                             

-Broniectazii 

-Bronhopneumonie 

-Anomalie de dezvoltare a sietemului respirator 

-Astmul bronsic 

-Maladii eriditare cu afectare pulmonara 

-Imunodeficiente primare 

-Tuberculoza 

                                            2.EVALUAREA   GRADULUI    DE  SEVERITATE 
STADIUL I(usoara)  -  vindecare prin excluderea factorilor de risc,caracterizata de  tuse fregvente cu 

expectoratii secoase(galbena in caz de infectie bacteriana) 

STADIUL II(medie)  -  expectoratii muco-purulente,purulente.Cresterea presiunii in vasele 

pulmonare,suprasolicitare cardiaca si afectarea functiei cardiace(cord pulmonar cronic) 

STADIUL III(severa)  -  Nu se dezvolta in perioada copilariei,dar este un risc real pentru evolutia progresiva 

a maladiei in perioada adultului in circumstante nefavorabile(persistenta factorilor de risc,nerespectarea 

programelor terapeutice) 

Severitatea acutizarii     -usoara , medie , grava.                                                 



                                                     3.  CRITERII   DE    SPITALIZARE 

În secţie pneumologie 

- Adresarea primara cu semne clinice de 

BC,tuse cronica 

- Adresare repetata cu semne clinice de 

agravare a maladiei (tuse 

frecventa,productiva,expectoratii 

purulente,viscoase,dispnee la efort 

fizic,sindrom febril) 

- Complicatii toxice (insuficienta respiratorie si 

cardiovasculara,hepatita toxica) 

- BC cu complicatii 

(bronhopneumonie,sindrom 

astenic,IRC,bronsiectazii,cord 

pulmonar,IC,emfizem pulmonar,imunitate 

compromisa) 

- Raspuns neadecvat la tratament aplicat in 

conditii de ambilator  

- Agravarea stării generale pe fon de tratament 

la nivel de AMPrimara si spital 

raional,municipal. 

În secţia reaminare şi terapie intensivă 

- Sat.O2 nu se controleaza,  <92% 

- Tahipneia (FR  40/min ) 

- IR gr.2-3 

- Hiperpirexia 

- Cianoza periferica si mentinerea acesteie la respiratia 

cu O2 40% 

- PaO2  60mm Hg si/sau 55mmHg 

4.TRATAMENTUL 

Tratamentul în acutizare 

 Tratament etiotrop 
- antibiotice 

- antifungice 

- mucolitice si expectorante 

 remedii fitoterapeutice 

 restabilirea permeabilitatii bronsice 

 chinetoterapie activa si pasiva,drenaj 

postural,tapotari toracice,masaj al cutiei 

toracice 

 bronhoscopie curativa cu lavaj bronsic 

 Tratament simptomatic 

Tratament  antibacterial(f.medii,severe) 

 

Tratament de electie: 

    - CS cu ajustarea ulterioar, conform sensibilitatii 

germinilor identificati in antibioticograma 

   

Tratament alternativ: 

- Aminoglicozide 

- Florchinolone 

- vancomicina 

           

 

 

5. CRITERII  DE  EXTERNARE 

 Imbunatatirea starii generale,ameliorarea tusei cu micsorarea cantitatii de sputa 

 Ameliorarea indicilor hemoleucogramei,spirografiei,Sat.O2,ECG 

 Dinamica pozitiva aRg-toracelui,lipsa durerii toracice si dispnee 

 Familia accepta continuarea terapiei la domiciliu 

 Familia are capacitatea sa observe evolutia bolii la domiciliu. 

6. RECOMANDARI 

 Supravegerea copilului cu BC la nivel AM primare o data la 3luni,la nivel AM ambulatorie(SR,SM)-

de 2ori pe an,la medic pneumolog-pediatru din IMsiC-o data in an 

 Vaccinarea antigripala anuală (in lunile octombrie-noiembrie),antipneumococica cu scop profilactic 

de a evita acutizarile grave si fregvente 

 Tratamentul in perioada de remisie conform PCN, 

 Spitalizare la necesitate (evaluarea criteriilor de spitalizare)  

 Sanarea focarilor de infectie 
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