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Definiţiile, Codul bolii (CIM 10):  

 Abces organelor genitale K 73 

 Abcesul apendicular        K 35.1 
 

1. CONFIRMAREA DIAGNOSTICULUI CLINIC 

1.1. Recomandări în colectarea anamnesticului 
 Maladii infecţioase suportate pe parcursul ultimilor 3-6 luni.   
 Timpul prezenţei durerei abdomenale şi evoluţia ei. 
 Viaţa sexuală la fete. 
 Maladii ginecologice suferite sau pentru care copilul se află la evidenţă. 

1.2. Evidenţierea semnelor clinice  

Caseta 1. Simptomele generale 
 Slabiciune generală, care se agravează în dinamică 
 Febră înaltă (pînă la 39-40°C) sau de tip hectic 
 Frisoane 
 Cefalee 
 Poftă de mîncare scăzută 
 Tahicardie 

 Greţuri, vome 
 Labilitate emoţională 
 Diaree sau scaun cu mucozităţi 
 Dizurie 
 Eliminări vaginale şi/sau uretrale 
 Poziţie forţată 

 

Caseta 2. Simptomele locale 
 Dureri abdomenale localizate în regiunea hipogastrică bilateral sau unilateral. 
 Iradierea durerii în regiunea lombară, rect sau femur pe partea afectată. 
 Intensificarea durerii la mers, în timpul defecaţiei sau urinării. 
 Prezenţa unei formaţiuni palpabile în abdomen: 

 slab mobilă, dureroasă la palpare, 
 cu contur şters. 

 La tuşeul rectal se determină: durere, posibil determinarea unei formaţiuni, bombare, edem şi 
fluctuaţie. 

1.3. Investigaţii paraclinice 

Tabelul 1. Investigaţiile paraclinice la pacienţii cu ACP 

Investigaţiile paraclinice Staţionar 

Analiza sumară de sînge O 

Analiza sumară a urinei O 

Indicii coagulogramei (timpul de coagulare, protrombină, fibrinogen) O 

Grupa sangvină şi Rh-factor O 

Analiza sîngelui la HIV/SIDA O 

Reacţia Wassermann O 

Examenul ecografic al organelor organelor abdomenale şi pelviene O 

Radiografia panoramică a organelor abdomenale O 

ECG O 

La necesitate: TC organelor bazinului mic cu angiografie, RMN, irigoscopia, laparoscopia 

diagnostică 
R 

O – obligatoriu; R – recomandabil. 

1.4. Diagnosticul diferenţial 

Caseta 3. Diagnosticul diferenţial 
 Chist ovarian torsionat, inflamat sau necrotizat: 

- în anamneză: diagnostic de chist ovarian, 
- durere acută periodică în etajul inferior al abdomenului, ce se intensifică după efort fizic, fiind 

asociată cu greţuri şi vome, 
- paliditatea pielei şi a mucoaselor vizibile, 
- transpiraţii reci, 
- la palparea profundă şi percuţia regiunii suprapubiene - sensibilitate, fie o formaţiune sugerînd 

prezenţa unei tumori (examenarea se face după golirea vezicii urinare), 
- la tuşeul rectal se determină o formaţiune de forma rotundă, cu suprafaţă regulată, la dislocare 

dureroasă. 
 Apendicita acută pelviană (apendice pelvin inflamat sau perforat): 

- durere spontană intensă, 
- intensificarea durerilor abdomenale la compresia în regiunea fosei ileace drepte, 
- la tuşeul rectal palparea peretelui lateral se va releva o sensibilitate dureroasă dată de un apendice 

inflamat, 
- testul rotator al coapsei va fi pozitiv cînd există o formaţiune inflamată şi aderată de fascia 

muşchiului obturator intern. Acest test va fi întotdeauna pozitiv în caz de apendicită perforată, abces 



pelvin sau un hematom sau cînd se acumulează lichid inflamator în pelvis. 
 Diverticulită: 

- durere spastică în regiunea paraombilicală, 
- semne de ocluzie intestinală parţială. 

 Pelvioperitonită, peritonită pelvină: 
- din anamneză: prezenţa maladiei inflamatorie a organelor genitale interne, 
- durere pe regiunea inferioară a abdomenului (regiunea suprapubiană). 

 

2. CRITERIILE DE SPITALIZARE A PACIENŢILOR CU ACP 

Caseta 4. Criteriile de spitalizare  
 Toţi copii cu sindrom algic abdomenal cu localizare în etajul inferior.  
 Toţi copii cu formaţiuni palpabile intraabdomenale localizate în etajul inferior. 
 Toţi copii cu datele ultrasonografice, radiologice concludente pentru formaţiune tumorală localizată în 

etajul inferior asociate cu sindromul dolor. 
 Prezenţa complicaţiilor. 
 

3. CRITERIILE DE SPITALIZARE ÎN SECŢIA REANIMARE ŞI TERAPIE INTENSIVĂ  

Caseta 5. Criteriile de spitalizare 
 Dereglări hemodinamice, care ameninţă pronosticul vital. 
 Copii cu pertubări acute de metabolism, după intervenţii chirurgicale, care au cauzat perturbarea 

funcţiilor organelor de importanţă vitală sau dacă există pericol real de instalare a acestora. 
 Copii cu endotoxicoză. 
 Copii în stare gravă sau instabilă, subcompensată sau decompensată. 

 

4. TRATAMENTUL 

Caseta 6. Tratamentul medicamentos pre- şi postoperator 
 Antibacteriene: Gentamicină, Cefalosporine gen. III-IV: Ceftazidim, Azitromicină, Cefuroxim, 

Cefepim etc. 
 Antibacteriene sintetice: Metrogil. 
 Antipiretice: Paracetamol. 
 Antihistaminice: Diphenhidramină, Cloropiramină, Clemastin, Fencarol etc. 
 Corticosteroizi şi preparate nesteroide: Diclofenac. 
 Aminoacizi, Sol. Natriu clorid 0,9%; Sol. Glucoză 5-10 %, Sol. Etamsilat 12,5%, Sol. Acid ascorbic 

5%, Sol. Drotoverină, Sol.KCl 4%, Sol.CaCl2, Sol. MgSO4 25%, Sol. Prozerină, Sol. Novocaină 0,5%, 
Heparină, Sol. Solcoseril sau Actovegin, GOMK. 

 Fluconazol 50mg, Vit. E capsule, N-acetilcysteina, Espumizan emulsie orală, Ţinc, Valleriană, Linex, 
Lacidofil, Lactuloză, Omeprozol, Famotidină, Maalox, Metoclopramid. 

 Antiaderenţiale: past. Wobenzym, caps. Serrata. 
 Tratament local (Sol. Iod, alcool etilic 96%, Sol. betadină, tifon steril). 
 Tramadol, dexalgină, promedol, penthrox. 
 Manuşi nesterile şi sterile, pară. 
 

Caseta 7. Tratamentul chirurgical 

Indicaţii absolute pentru tratamentul chirurgical: 
 Riscul dezvoltării sau prezenţa sepsisului chirurgical abdomenal. 
 Semne de ruptură a abcesului. 
 Peritonită purulentă. 
 Prezenţa fistulei interne formate. 
Tratamentul chirurgical constă din laparotomie mediană inferioară: 
 adezioliză şi drenarea externă şi asanarea abcesului, 
 înlăturarea ovarului, trompei uterine în cazul piovarului şi abcesului trompoovarian, 
 asanarea şi drenarea externă a cavităţii abcesului cu efectuarea apendicectomiei în prezenţa 

posibilităţilor tehnice. 

 

5. RECOMANDĂRI 
 Consultaţia repetată peste o lună după intervenţia chirurgicală, apoi după planul supravegherii. 
 Supravegherea în dinamică include:  

 Examenul fizic 
 Analiza generală a sîngelui 
 Analiza sumară de urină 
 USG organelor abdomenale şi pelviene 

 Consultaţia ginecologului, la necesitate. 
6. CRITERII DE EXTERNARE 

 Starea generală satisfăcătoare. 
 Dezechilibrările pacientului sunt stabilizate. 



 Cicatrizarea plăgii postoperatorie. 
 

7. Data elaborării protocolului: mai, 2013 

8. Data următoarei revizuiri: mai, 2015 

9. Elaborat de grupul de autori:  
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