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     Sectia  pneumologie 

Pneumonie acută este un proces inflamator infecţios al parenchimului pulmonar 

cu afectarea structurilor alveolare şi/sau a interstiţiului  

Pneumonie comunitară la copil poate fi apreciată ca prezenţa semnelor clinice 

şi simptomelor de pneumonie apărute la un copil sănătos, în condiţii de habitat 

zilnic (extraspitalicesc).  Pneumonia este comunitară, dacă copilul nu a fost 

spitalizat pe parcursul ultimelor 14 zile înainte de apăriţia semnelor de boală  

Codul bolii (CIM 10) – J 12-J18 
1. CONFIRMAREA  DIAGNOSTICULUI  CLINIC 

                                                         1.1.Recomandari in colectarea anamnesticului 
 debutul bolii (în mod obişnuit este precedat de simptome prodromale de infecţie uşoară a tractului 

respirator superior) 

 durata sindromului febril 

 dinamica simptoamelor de boală (tusea, sputa, dispnea, semnelor de intoxicatie) 

 determinarea factorilor de risc 

 

1.2 Evidentierea semnelor clinice 

 semne generale de infecţie acută (febră, scăderea poftei de mâncare, slăbiciune generală, etc.) 

 examenul obiectiv local: 

 inspecţie: prezenţa sau lipsa respiraţiei accelerate, cianoză, tirajul cutiei toracice, bătăi preinspiratorii 
ale aripilor nazale, tuse,dureri toracice 

 accentuarea vibraţiilor vocale în zona afectată 

 percuţie: matitatea sau submatitatea localizată 

 auscultaţie: respiraţie aspră sau atenuată, decelarea ralurilor crepitante localizate, asociate deseori cu 

raluri bronşice buloase (în zone de condensare extinse) 

 prezenţa sau lipsa semnelor generale de pericol 

 În funcţie de severitatea bolii pot apărea schimbări:-examenul sistemului cardiovascular: poate fi colapsul 

circulator, paloare extremităţilor, puls slab, rapid;examenul aparatului digestiv: vome, meteorism, diaree;tulburări 

funcţionale renale: oligurie, albuminurie;examenul sistemului nervos central: hiperexcitabilitate sau inhibiţie 

motorie, somnolenţă; 

1.3 Evaluarea gradului de severitate 

 Moderată – se caracterizează prin semne de infecţie a tractului respirator inferior, cu manifestări de 

insuficienţă respiratorie, care nu necesită oxigenterapie, absenţa semnelor de toxicoză infecţioasă, 

modificarea stării de conştiinţă şi semnelor de deshidratare a copilului 

 Severă/foarte severă – se caracterizează prin prezenţa următoarelor semne: tahipnee (până la 2 luni 

>60/min, de la 2-12 luni >50/min, 1-5 ani >40/min) şi tirajul intercostal, cutiei toracice sau orice 

semn general de pericol  

 Forme cu risc înalt - sunt considerate toate cazurile de pneumonie ce survin la copii cu malnutriţie, 

la prematuri în primele 2 luni de viaţă, copiii cu maladii congenitale cardiace şi pulmonare, copii 

proveniţi din medii dezavantajate socio-economic 
 

                                                                            1.3 Investigaţii paraclinice 

 Investigatii obligatorii 

-hemograma 

-sumarul urinii 

-bacteriologia sputei 

-Rg-toracelui 

-pulsoximetria(in tahipnee,semne de hipoxie) 

 Investigatii  recomandabile 

-spirograma 

-ex.serologic specific-Mycoplasma 

pneumonia,Mycoplasma hominis,Chlamidia pneumonia 

                                                                



                                                                  Diagnosticul  diferencial 

 Pneumonia nozocomială 

 Bronşita acută obstructiv 

 Bronsita  acuta 

 Tuberculoza  pulmonara 

                                                      2.CRITERII DE  INTERNARE 

 toţi copiii până la 12 luni 

 pneumonii severe,complicatii(pulmonare-

pleurezii,atelectazii; 

extrapulmonare-otita;complicatii toxice-

ETI,s.convulsiv,IR,cardiovasculara,hepatita 

toxica,nefrita toxica,ilius paralitic) 

 copiii sugari -care  prezenta următoarele semne: 

-FR>60/min,apnoe,geamat 

       -tirajul cutiei toracice 

 -orice semn general de pericol 

       -malnutriţie severă,semne de deshedratare 

 copiii de vârstă mai mare de 1 an 

      -cianoza,orice semn general de pericol 

      -FR> 50/min,terajul cutii toracice 

      -semne de deshidratare 

      -apnoe, geamăt 

 familii social-vulnerabile sau familiile necompliante 

 raspuns neadecvat la tratament aplicat in conditii de 

ambulator sau agravarea starii generale pe fon de tratamen 

Criteriile de spitalizare în secţiile ATI a copiilor cu PC 

 SatO2 nu se controlează, <92% 

 pacientul este în stare de şoc 

 creşterea frecvenţei respiratorii şi a contracţiilor cardiace, 

cu tabloul clinic evident al distress sindromului cu/sau 

fără creşterea PaCO2 

 apnoe sau respiraţie patologică 

3.TRATAMENTUL 

   Măsuri generale-Pozit.cop.in pat cu trunchiul mai ridicat şi schimbarea poziţiei fiecare 1-2 ore, aşezându-l în decubit 

lateral drept şi stâng, pentru a evita staza pulmonară.Regim hidric: optimizat la gradul de deshidratare produs de febră, 

tahipnee, transpiraţie – prioritate la lichide orale.  

   Tratament simptomatic- rest. permiabilităţii căilor aeriene, fluidificarea secreţiilor, jugularea sindromului febril.  

  Terapia antibacteriană-in dependenta de forma clinica a bolii,virsta pacientului,asocierea complicatiilor,tratamentul 

antibacterial precedent,cu ajustarea pe parcurs in dependenta de rezultatul antibioticogramei. 

   Durata antibioterapiei - in dependenta de agentul patogen,gr.de severitate si eficacitatea clinice: 

 în caz de statul imun adecvat durata tratamentului antibacterian 3-5 zile după normalizarea temperaturii corpului. În 

caz de alegerea antibioticului efectiv şi realizarea efectului pozitiv durata tratamentului este de 6-7 zile, în forme 

severe 10-14 zile 

 tratament parenteral antibacterian poate fi continuat încă 2 zile după instalarea efectului terapeutic, apoi se trece pe 

medicaţie per orală 

 în caz de confirmarea etiologiei atipice a pneumoniei durata tratamentului este 10-14 zile 

      4.CRITERII  DE EXTERNARE 

-  imbunatatirea starii generale 

 

-  ameliorarea clinico-paraclinica( indicilor 

hemoleucogramei,Sat.O2, dinamica pozitiva a 

ex.radiologic-in cazul pneumoniilor complicate) 

-familia accepta continuarea terapiei la domiciliu 

-familia are capacitatea sa observe evolutia bolii la 

domiciliu. 

                      5.RECOMANDARI 

 

- Vaccinarea antigripala anuală(in lunile 

octombrie-noiembrie),antipneumococica cu scop 

profilactic,de a evita acutizarile grave si 

fregvente 

- Tratamentul in perioada de remisie conform 

PN(masaj la CT,kinetoterapie respiratorie) 

- Tratament balneo-sanatorial 
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