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MANAGEMENTUL SINDROMULUI ANTIFOSFOLIPIDIC ÎN SARCINĂ
MANAGEMENT OF ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME IN PREGNANCY
ARSENE Angela1, STAMATE Valentina1, CIUVICĂ Adriana1
1

Departamentul de Obstetrică și Ginecologie, Spitalul Polizu, Institutul Național pentru Sănătatea
mamei și Copilului "Alessandrescu - Rusescu", București (ROMÂNIA)

Rezumat
Introducere. Sindromul antifosfolipidic (SAFL) este o tulburare autoimună dobândită
caracterizată prin tromboză, morbiditate în timpul sarcinii și prezența anticorpilor
antifosfolipidici (aPL): anticoagulantul lupic (LA), anticorpii anti-2-glicoproteină 1 (2GPI) și
anticorpii anticardiolipină (aCL). Complicațiile sarcinii în SAFL includ: pierderea recurentă,
inexplicabilă a sarcinii, moartea fătului sau nașterea prematură din cauza insuficienței
placentare.
Materiale și metode. Cercetarea sistematică a literaturii de specialitate a fost efectuată
utilizând bazele de date PubMed, British Medical Journal și Google Academic. Au fost selectate
date de actualitate legate de managementul SAFL în perioada preconceptuală, în timpul sarcinii
și postpartum.
Rezultate. Terapia combinată reprezentată de aspirină si heparină rămâne strategia
convențională. În prezent 70-80% dintre femeile însărcinate cu SAFL au o evoluție satisfăcătoare
din punct de vedere obstetrical sub tratament profilactic standard. Cu toate acestea,
complicațiile sarcinii nu pot fi prevenite, deoarece tratamentul eșuează în 20-30% din cazuri.
Studii retrospective noi sugerează faptul că administrarea hidroxiclorochinei și posibil
pravastatinei pot aduce beneficii suplimentare. O abordare de actualitate constă în adăugarea a
10 mg prednisolon zilnic de la un test de sarcină pozitiv la săptămâna 12, în cazul pacientelor
care nu au reușit să mențină o sarcină cu terapie standard.
Concluzii. Preconceptual, un istoric complet și un profil aPL este necesar pentru
stratificarea riscului. Monitorizarea gravidelor cu SAFL ar trebui efectuată de către o echipă
multidisciplinară formată din obstetrician, reumatolog și hematolog. Standardul actual de
tratament preventiv a dus la o rată a nașterilor vii de 70-80%. Date recente susțin eficacitatea
unor medicamentele noi, precum hidroxiclorochina antimalarică și pravastatina, în scopul
prevenței trombozei la gravidele cu SAFL.
Cuvinte cheie: sindrom antifosfolipidic, anticorpi antifosfolipidici, morbiditate
obstetricala, trombembolism.
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Abstract
Introduction. Antiphospholipid syndrome (APS) is an acquired autoimmune disorder
characterized by thrombosis, morbidity during pregnancy and the presence of antiphospholipid
antibodies (aPL): lupus anticoagulant (LA), anti-2-glycoprotein 1 antibodies (2GPI) and
anticardiolipin antibodies. Complications of pregnancy in APS include: recurrent, unexplained
pregnancy loss, fetal death, or premature birth due to placental insufficiency.
Material and methods. The systematic research of the literature was conducted using
databases as PubMed, British Medical Journal and Google Scholar. Current data related to APS
management in the preconception period, during pregnancy and postpartum were carefully
selected.
Results. The combined therapy of low dose aspirin and heparin remains the conventional
strategy. Currently 70-80% of women pregnant with APS have a satisfactory evolution from an
obstetrical point of view under standard prophylactic treatment. However, complications of
pregnancy cannot be prevented, as treatment fails in 20-30% of cases. New retrospective studies
suggest that the administration of hydroxychloroquine and possibly pravastatin may bring
additional benefits. A new approach is to add prednisolone (10 mg) daily from a positive
pregnancy test to week 12 of pregnancy in patients who have failed to maintain a pregnancy
with standard therapy.
Conclusions. Preconceptual, a complete history and an aPL profile is needed in order to
obtain a risk stratification. Pregnancy monitoring should be performed by a multidisciplinary
team consisting of an obstetrician, rheumatologist and hematologist. The current standard of
preventive treatment has led to a live birth rate of 70-80%. Recent data support the efficacy of
new drugs, such as antimalarial hydroxychloroquine and pravastatin, to prevent thrombosis in
pregnant women with APS.
Key words: antiphospholipid syndrome, antiphospholipid antibodies, obstetric
morbidity, thrombosis.

TERAPIA ANTICOAGULANTĂ ÎN TIMPUL SARCINII ȘI POSTPARTUM
ANTICOAGULATION DURING PREGNANCY AND IN THE POSTPARTUM
PERIOD
SL. Mihaela Daniela Baltă1, Conf.Mihaela Adela Iancu1, SL.Irina-Anca Eremia1,
Prof.Dumitru Matei1,2
1
2

UMF Carol Davila Bucuresti - Medicina de Familie
Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului,, Alessandrescu-Rusescu’’

Rezumat
Femeile gravide cu risc crescut de tromboză venoasă profundă, femeile cu proteze
valvulare cardiace sau cu fibrilație atrială necesită anticoagulare în timpul sarcinii și postpartum.
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Se recomandă evaluarea riscului thromboembolic la toate femeile cu risc de tromboză atât
înainte de concepție, cât și pe tot parcursul sarcinii, peripartum și postpartum de către
„Pregnancy heart team”. Toate ghidurile și consensurile recomandă heparine cu greutate
moleculară mica (HGMM) ca anticoagulant preferat pentru femeile însărcinate și în timpul
alăptării. Se recomandă ca doza terapeutică de HGMM să se administreze conform greutății
corporale și să se monitorizeze săptămânal a nivelul anti-Xa cu ajustarea dozei. Dacă HGMM sunt
utilizate pentru profilaxia tromboembolismului venos la femeile cu risc, nu este necesară
monitorizarea nivelului antix-a, iar dozele se administrează în funcție de greutatea corporală pe
o perioadă variabilă în funcție de încadrarea într-un grad de risc. Antiagularea profilactică la
femeile cu proteze mecanice în timpul sarcinii necesită o atitudine diferită în funcție de nevoia
de antivitamina K, putând primi în timpul sarcinii fie antivitamina K, fie HGMM, fie heparină
nefracționată. Nașterea naturală planificată este preferată la femeile care necesită terapie
anticoagulantă, trecerea la heparină nefracționată înainte de naștere și reluarea ulterioară a
anticoagulării la 6 ore postpartum. În timpul alăptării, medicamentul de elecție pentru femeile
care necesită anticoagulare este HGMM, cu excepția protezelor valvulare mecanice când sunt
preferate antivitaminele K, care reduc riscul de tromboză maternă. Anticoagulantele
nonvitamina K sunt contraindicate în timpul sarcinii și alăptării.
Cuvinte cheie: sarcină, alăptare, risc tromboembolic,anticoagulare

Abstract
Pregnant women at high risk of deep vein thrombosis, women with prosthetic heart
valves, atrial fibrillation require anticoagulation during pregnancy and in the postpartum period.
It is recommended to perform risk assessment in all women at risk of thrombosis both before
conception and throughout pregnancy, peripartum and postpartum by "Pregnancy heart team".
All major evidence-based guidelines recommend low molecular weight heparin (LMWH) as the
preferred anticoagulant for pregnant women and during breastfeeding. It is recommended that
the therapeutic dose of LMWH is based on body weight and to perform weekly anti-Xa level
monitoring with dose adjustment. If HGMM is used for the prophylaxis of venous
thromboembolism in women at risk, it is not necessary to monitor the anti-Xa level, and the
doses are administered according to body weight for a variable period depending on the
classification of a degree of risk. Prophylactic anticoagulation in women wearing mechanical
prostheses during pregnancy requires a different attitude depending on the need for antivitamin
K, and may receive during pregnancy either antivitamin K or HGMM or unfractionated heparin.
Planned natural birth is preferred in women who require anticoagulant therapy, switching to
unfractionated heparin before birth, and subsequent resumption of anticoagulation at 6 hours
postpartum. During breastfeeding, the drug of choice for women who require anticoagulation is
HGMM, except for mechanical valve prostheses when antivitamins K are preferred, which
reduce the risk of maternal thrombosis. Nonvitamin K anticoagulants are contraindicated during
pregnancy and lactation.
Keywords: pregnancy, breastfeeding, thromboembolic risk, anticoagulation
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ABORDAREA GENETICĂ ÎN AGENEZIA RENALĂ BILATERALĂ RECURENTĂ
CLINICAL CASE OF RECURRENT BILATERAL RENAL AGENESIS – A WIDER
GENETIC APPROACH
Nadejda Bîrladeanu1, Cătălin Gabriel Herghelegiu2, Raluca Mihaela Radu1, Alina
Prădatu1, Cătălina Micu1, Raluca Ioan1,2, Radu Ioan Ursu1,2, Viorica Elena Rădoi1,2
1

INSMC “Alessandrescu-Rusescu” Bucuresti,
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2

Rezumat
Introducere: agenezia renală bilaterală (ARB) este cea mai severa forma de anomalie
renală congenitală și apare atunci când mugurele ureteral fie nu se formează, fie nu reușește să
inducă mezenchimul metanefric, care duce la apoptoză. Descrie absența dezvoltării rinichilor și
ureterelor, absența ulterioară a funcției renale fetale și anurie, ce duce la oligohidramnios.
Această cascadă de evenimente patologice dezvoltă secvența Potter: facies caracteristic și
hipoplazie pulmonară secundară oligohidramniosului, ducând la moarte perinatală.
Metoda: Diagnosticul se face prin evaluare ecografică directă, RMN fetal și testare
genetică. Evaluarea genetică include variabil cariotiparea, microarray, testarea genelor țintite,
panouri de gene, testarea WES, în funcție de prezentarea cazului.
Rezultat raport de caz: Prezentăm cazul diagnosticului ecografic ARB recurent pe fetuși
de sex feminin și masculin, al unei paciente de 24 de ani și al soțului ei. Fără anomalii congenitale
în nicio linie parentală, consanguinitate necunoscută și niciun istoric de abuz de droguri.
În prima sarcina s-a depistat oligohidramnios, rinichi nevizualizabili și lipsa umplerii vezicii
urinare la examenul ecografic, confirmată și prin RMN fetal, s-a decis intreruperea sarcinii, fără
investigatie genetica. În a doua sarcină, la screening-ului ecografic din primul trimestru nu s-a
observat umplerea vezicii urinare, rinichii nu se distingeau clar, rezoluția imaginii nefiind clară la
această vârstă de sarcină. La evaluarea din săptămâna a 18-a de gestație a fost detectat
oligohidramnios, umplerea vezicii urinare era încă absentă și rinichii erau slab vizualizabili.
Sarcina a fost întreruptă la 19 saptamani de sarcină, s-a decis testarea genetică cu CGH
microarray.
Concluzii: Sunt cunoscute mai multe etiologii genetice ale ARB, genele implicate în
reglarea inducției pentru dezvoltarea structurilor renale nu sunt încă bine înțelese, anomaliile
cromozomiale, microdelețiile, mai multe mutații monogenice și CNV, fiind cele mai frecvent
detectate. Abordarea genetică constă în primul rând în identificarea bolilor monogenice deja
clasificate, iar dacă aceste gene nu sunt afectate, se continua screeningul parintilor pentru boli
recesive.
Recidiva non-sindromică a agenezei renale bilaterale nu oferă posibilitatea de a prezice
riscul relativ de recidivă, dar datele sugerează posibilitatea unui model autosomal recesiv. De
asemenea, reapariția agenezei renale bilaterale indică utilitatea ultrasunetelor în monitorizarea
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sarcinilor ulterioare pentru a detecta prezența anomaliilor genito-urinale asimptomatice atunci
când fondul genetic nu este clar.
Managementul clinic al ARB reprezintă încă o provocare atât pentru obstetrician, cât și
pentru strategiile de găsire a genelor care cauzează agenezia renală pentru genetician, deoarece
o definire mai bună necesită clasificare moleculară. Scopul pare a fi o echipă medicală
colaborativă care împărtășește același obiectiv și diverse resurse medicale.
Cuvinte cheie: agenezie renală bilaterală, obstatrică, genetică, testare genetică

Abstract
Introduction: bilateral renal agenesis (BRA) is the most severe type of congenital renal
anomaly, and it results when the ureteric bud either fails to form or fails to induce the
metanephric mesenchyme, leading to apoptosis. It describes the absence of kidney and ureters
development, subsequent absence of fetal renal function, and anuria, leading to
oligohydramnios. This pathologic cascade of events develops Potter’s sequence: characteristic
facies and pulmonary hypoplasia secondary to oligohydramnios, leading to perinatal death.
Method: The diagnosis is made by direct ultrasound assessment, fetal MRI and genetic
testing. The genetic evaluation variably includes karyotyping, microarray, targeted gene testing,
gene panels, WES testing, depending on the case presentation.
Case report result: We present the case of recurrent BRA ultrasound diagnosis on female
and male fetuses, of a 24 years old female patient and her husband. No congenital anomalies in
either of parent line, unknow consanguinity background, and no history of drug abuse.
In the first pregnancy, oligohydramnios was detected, no visible kidneys and absent
urinary bladder filling on ultrasound confirmed by fetal MRI, termination of pregnancy was
decided, no genetic investigation. In the second pregnancy, during the first-trimester ultrasound
screening, the filling of the urinary bladder was not seen, and the kidneys were not clearly
distinguishable, as the image resolution is not great at this time. At the at 18th weeks follow-up,
oligohydramnios was detected, the filling of the urinary bladder was still absent and the kidneys
were poorly visible. The pregnancy was terminated at 19 weeks GA, CGH microarray testing was
decided.
Conclusions: There are several known genetic etiologies of BRA, the genes involved in
regulating the induction for the development of renal structures are not yet well understood,
chromosomal abnormalities, microdeletions, several monogenic mutations and CNVs, being the
most commonly detected. Genetic approach consists primarily in identifying the already
classified monogenic diseases, if these genes are not affected, a further recessive diseases
screening in parents.
The non-syndromic recurrence of bilateral renal agenesis does not offer the possibility to
predict the relative risk of recurrence, but the data suggests the possibility of an autosomal
recessive pattern. Also, recurrence of bilateral renal agenesis points to the usefulness of
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ultrasound in monitoring subsequent pregnancies to detect the presence of asymptomatic
genitourinary anomalies when the genetic background is not clear.
The BRA clinical management still represents a challenge for both, the obstetrician and
the strategies to find the genes causing the renal agenesis for the geneticist, since a better
definition requires molecular classification. The goal appears to be a collaborative medical team
sharing the same objective and various medical resources.
Key words: renal agenesis, obstetrics, genetics, genetic testing

TUMORILE OVARIENE ÎN SARCINĂ: UN MOTIV DE PREOCUPARE. PREZENTARE DE
CAZURI ŞI SYSTEMATIC REVIEW
OVARIAN TUMORS IN PREGNANCY: A REASON FOR CONCERN. CASE
REPORTS AND SYSTEMATIC REVIEW
Dan Boitor Borza1, Gheorghe Cruciat1, Georgina Nemeti1, Iulian Goidescu1, Adelina
Staicu1, Daniel Mureşan1
1

Clinica Obstetrică-Ginecologie 1, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, ClujNapoca, România

Rezumat
Introducere: Tumorile ovariene diagnosticate în timpul sarcinii sunt rare. Cu toate
acestea, ele pot fi ameninţătoare prin eventualele lor complicaţii (torsiune, ruptură) sau prin
natura lor malignă.
Metoda: Dintr-un total de 255 publicaţii recenzate în bazele de date PubMed, EMBASE şi
Cochrane au fost selectate 18 articole pentru sinteză. Ne-am axat pe caracterele ecografice şi
rezultatele histopatologice ale acestor afecţiuni rare în timpul sarcinii. De asemenea, prezentăm
două cazuri de tumoră ovariană care au fost supuse intervenţiei chirurgicale în timpul sarcinii.
Rezultate: Evaluarea clinică, imagistică şi biologică preoperatorie ar putea da o impresie
asupra naturii histologice a tumorii ovariene, dar este mai puţin contributivă pentru prezicerea
malignităţii. Până la ora actuală, având în vedere raritatea acestor cazuri, nu există un scor
pentru evaluarea preoperatorie a malignităţii care să fie validat de studii adecvate. Primul caz
este o gravidă de 32 de ani la care s-a descoperit o tumoră ovariană dreaptă la 15 săptamâni de
amenoree. Al doilea caz este o 7-para de 35 de ani cu o tumoră ovariană dreaptă cunoscută
anterior sarcinii. Pacientele au fost examinate ecografic şi s-a determinat CA125 iar datele au
fost introduse în scorul ADNEX (IOTA). RMN complementară a fost efectuată în ambele cazuri.
Pacientele au fost operate la 18 respectiv 38 săptămâni de amenoree. Examenul histopatologic
arată luteom în primul caz şi tumoră borderline seroasă în al doilea caz. Evoluţia postoperatorie
a fost favorabilă în ambele cazuri şi nu au fost înregistrate complicaţii chirurgicale, obstetricale
sau anestezice.
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Concluzii: Având în vedere riscul vital asociat cu neoplaziile ovariene, considerăm că, pe
lângă o evaluare obiectivă detaliată, explorarea chirurgicală cu examen histopatologic al tumorii
ovariene în sarcină este indicată în caz de suspiciune de malignitate. Luând în considerare
posibilele complicaţii obstetricale, ca şi dificultăţile tehnice, aceste cazuri ar putea să fie o
încercare pentru chirurg. Diagnosticarea unei tumori ovariene cu caractere imagistice de
malignitate în timpul sarcinii este un motiv de preocupare şi induce o stare de alertă justificată.
Cuvinte-cheie: tumoră ovariană, sarcină, ecografie, chirurgie, histopatologie

Abstract
Introduction: Ovarian tumors diagnosed during pregnancy are uncommon. Nevertheless,
they can be threatening conditions by their potential complications i.e., torsion or rupture, or by
their malignant nature.
Methods: From a total of 255 database entries identified in PubMed, EMBASE and
Cochrane reviews, we selected 18 papers for narrative synthesis, for which we explored the
ultrasound features and histopathological findings of these extremely rare epidemiologic
occurrences. We also present two cases of ovarian tumors which underwent surgery during
pregnancy.
Results: Clinical, imagistic, and biological preoperative assessment could provide an
impression on the histological nature of ovarian tumors during pregnancy, but it is less
contributive in predicting malignancy. To date, considering the scarcity of these cases, no score
for evaluation of the malignancy risk of ovarian tumors during pregnancy was validated by large
studies. The first case was a 32 years old primipara in which a right ovarian tumor was revealed
at 15 weeks of gestation. The second case was a 35 years old seven-para with a previously known
right ovarian tumor. The patients were assessed by ultrasound and CA125 and the findings were
integrated into the ADNEX model from IOTA. A complementary MRI was performed in both
cases. Surgery was done during pregnancy in both cases, at 18 gestational weeks and 37
gestational weeks, respectively. Histopathological examination revealed luteoma in the first case
and serous borderline tumor in the second case. The postoperative outcome was favorable as
no surgical, obstetrical, or anesthesiologic complications were encountered in both cases.
Conclusions: Considering the vital risk associated with neoplastic ovarian tumors, we
conclude that apart from a detailed objective assessment, surgical exploration with
histopathological diagnosis, if doubt, is mandatory. These cases could be challenging for
surgeons as regards the potential obstetrical complications and technical difficulties. Finding an
ovarian tumor with malignant imagistic features during pregnancy is a cause for concern and
requires a heightened state of alert.
Keywords: ovarian tumors, pregnancy, ultrasound assessment, surgery, histopathologic
findings
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MELANOMUL ÎN SARCINĂ - O PROVOCARE MULTIDISCIPLINARĂ
MELANOMA IN PREGNANY - A MULTIDISCIPLINARY CHALLENGE
Carmen Elena Condrat1,2, Dragoș Crețoiu2,3, Nicolae Suciu2,4,5
1

Departmentul de Obstetrică și Ginecologie, Spitalul Clinic Polizu, Universitatea de Medicină și
Farmacie Carol Davila, București, România
2
Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului Alessandrescu-Rusescu, Unitatea de
Asistență Materno-Fetală de Excelență, Bucureşti, România
3
Disciplina Biologie Celulară, Moleculară și Histologie, Universitatea de Medicină și Farmacie
Carol Davila, București, România
4
Disciplina Obstetrică, Ginecologie și Neonatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol
Davila, București, România
5
Departmentul de Obstetrică și Ginecologie, Spitalul Clinic Polizu, Institutul Naţional pentru
Sănătatea Mamei şi Copilului Alessandrescu-Rusescu, Bucureşti, România

Rezumat
Melanomul este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer diagnosticate în timpul
sarcinii, având totodată un potențial metastatic ridicat. Pe măsură ce incidența melanomului
crește, evaluarea clinică atentă a leziunilor cutanate suspecte rămâne principala metodă de
diagnostic precoce. Melanomul diagnosticat în perioada sarcinii sau în primul an după naștere
este definit ca melanom asociat sarcinii. Deși există unele dovezi că acesta ar avea un prognostic
mai sever în comparație cu melanomul survenit la femeile care nu sunt însărcinate, literatura de
specialitate conține raportări contradictorii pe această temă. Numeroase mecanisme biologice
ar putea explica un comportament mai agresiv, cum ar fi modificările hormonale și imunitare,
precum și limfangiogeneza sporită din timpul sarcinii, dar și întârzierea diagnosticului și inițierea
tardivă a terapiei. Dacă se suspectează un melanom, indiferent de perioada de gestație, este
indicată biopsia excizională a formațiunii tumorale sub anestezie locală. În schimb, procedurile
suplimentare de stadializare precum biopsia ganglionului santinelă, sau examenele
radioimagistice, dar și terapia sistemică sunt încă discutabile, sarcina impunând anumite limitări.
Astfel, se preferă o abordare personalizată, deciziile privind testele și tratamentele efectuate în
timpul sarcinii fiind luate pe baza preferințelor pacientei și familiei, în colaborare cu o echipă
medicală multidisciplinară. Totodată, trebuie avut în vedere faptul că o sarcină ulterioară trebuie
amânată cu doi până la trei ani după diagnosticul de melanom cu risc ridicat de recidivă.
Cuvinte cheie: melanom, sarcină, tratament

Abstract
Melanoma is one of the most common types of cancer diagnosed during pregnancy,
associating a high metastatic potential. As the incidence of melanoma increases, careful clinical
evaluation of suspicious skin lesions remains the main method of early diagnosis. Melanoma
diagnosed during pregnancy or in the first year after giving birth is defined as pregnancyassociated melanoma. Although there is some evidence that it has a more severe prognosis
compared to melanoma in non-pregnant women, current literature on this topic contains
conflicting reports. Many biological mechanisms could explain a more aggressive behavior, such
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as hormonal and immune changes, as well as increased lymphangiogenesis during pregnancy,
but also delayed diagnosis and late initiation of therapy. If melanoma is suspected, regardless of
the gestation period, excisional biopsy under local anesthesia is indicated. However, additional
staging procedures such as sentinel node biopsy or radiology examinations, along with various
types of systemic therapy are still debatable, with pregnancy imposing certain limitations. Thus,
a personalized approach is preferred, where decisions on tests and treatments during pregnancy
are made based on the preferences of the patient and family, and in collaboration with a
multidisciplinary medical team. Subsequent pregnancy should be postponed for two to three
years after the diagnosis of melanoma with a high risk of recurrence.
Keywords: melanoma, pregnancy, treatament

CANCERUL DE TROMPĂ UTERINĂ
Tatiana Cotar-Dumitru, Adriana Ciuvică
Secția OG II, I.N.S.M.C. ,,Alessandrescu-Rusescu”, București, România

Rezumat
Introducere. Cancerul trompelor uterine reprezintă aproximativ 1% din totalul cazurilor
de neoplazii ale sistemului reproducător feminin. Cancerul trompelor uterine este adesea legat
de cancerul ovarian.
Material și metode. Simptomele în cancerul trompelor uterine sunt foarte vagi și sunt
tipice pentru multe alte afecțiuni ginecologice.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Secreții vaginale care pot fi transparente, albe sau cu urme de sânge;
Dureri abdominale sau pelvine;
Sângerări vaginale anormale, mai ales după menopauză;
Umflarea regiunii abdominale inferioare;
Pierderea poftei de mâncare;
Fluctuații de greutate;
Oboseală persistentă.
Masă tumorală pelvină

Cauzele și factorii de risc sunt imprecis cunoscute, fiind legat cel mai probabil de o
mutație genetică BRCA1 sau BRCA2 moștenită. Alți factori de risc : vârsta, istoric familial de
cancer al trompelor uterine, terapie de substituție hormonală, nuliparitate.
Tipuri de cancer al trompelor uterine :
✓ Adenocarcinoame seroase adipoase – peste 95% din cazuri;
✓ Sarcoame
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Metode de diagnostic : examenul fizic, investigații imagistice, analize de sânge, prelevare
de lichid de ascită, biopsie ghidată.
Stadializarea și gradul de diferențiere tumorală în cancerul de trompă uterină.
Rezultate. Tratament multimodal complex (chirurgie, chimioterapie, radioterapie,
terapie hormonală).
Concluzii. Tumorile maligne primare de trompe uterine sunt foarte rar întalnite.
Triada clinică patognomonică în neoplasmul tubar este alcătuită din : durere pelvină
colicativă, sângerare vaginală și formațiune tumorală pelvină.
Cuvinte cheie : cancer, trompă, uter.

IMPACTUL HORMONILOR SEXUALI ASUPRA INFECTIEI COVID-19
THE IMPACT OF SEX HORMONES ON COVID-19 INFECTION
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Rezumat
Introducere: Pandemia COVID-19 s-a manifestat diferit în funcție de sex, mortalitatea si
morbiditatea fiind semnificativ mai ridicate in rândul bărbaților. Din acest motiv, s-a ridicat
întrebarea daca hormonii sexuali au influențat acțiunea acestui virus asupra sistemului imunitar,
în mod particular in funcție de sexul pacientului. Nu a fost prima pandemie în care s-a
demonstrat aceasta diferența, SARS (severe acute respiratory syndrome) si MERS (Middle East
respiratory syndrome) prezentand aceeași rata de mortalitate, dar și de complicații mai ridicată
in randul pacienților de sex masculin.
Metode: S-au folosit publicațiile din literatura de specialitate din anul 2008-2021 folosind
cuvintele cheie “COVID-19”, “estrogen”, “progesteron”, “androgeni”.
Rezultate: Numeroase gene X-linkate, ca ACE2, sau Y-linkate, ca SRY si SOX9, ar putea
explica diferențele de evoluție în funcție de sex. Întărind aceasta idee, este demonstrat deja rolul
protectiv al estrogenilor în infecția COVID-19. Administrarea de hormoni exogeni, ar putea
potența raspunsul inflamator amplu al organismului la SARS-CoV-2, fara sa îl pericliteze complet
cum o face medicația corticosteroidă.
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Concluzii: Diferențe semnificative din punct de vedere al sexului pacientilor sunt întalnite
în cazurile severe de COVID-19. Factorii care potențează aceasta diferență s-au identificat la nivel
molecular. Pe langă o serie de factori ce pot influența managementul pacientilor, sexul acestora
ar trebui si el luat in considerare. Medicina merge catre terapii țintite în cazul majoritații
patologiilor, iar SARS CoV-2 nu ar trebui sa facă excepție.
Cuvinte cheie: COVID-19, estrogen, progesteron, androgeni

Abstract
Introduction: The COVID-19 pandemic manifested differently depending on sex,
mortality and morbidity being significantly higher in men. For this reason, the question has arisen
as to whether sex hormones have influenced the action of this virus on the immune system. It
was not the first pandemic in which such a difference was highlighted: SARS (severe acute
respiratory syndrome) and MERS (Middle East respiratory syndrome) presented similar mortality
rates and higher complications among male patients.
Methods: We reviewed relevant publications in the time frame 2008-2021 using the
keywords “COVID-19”, “estrogen”, “progesterone”, “androgens”.
Results: Numerous X-linked genes - such as ACE2, or Y-linked - such as SRY and SOX9,
could explain the different evolutionary patterns based on gender. Further strengthening this
idea, the protective role of estrogen in COVID-19 infections has already been demonstrated. The
administration of exogenous hormones could potentiate the body's extensive inflammatory
response to SARS-CoV-2, without completely endangering it as corticosteroid medication does.
Conclusions: Significant differences based on patient gender are found in severe cases of
COVID-19. Factors that potentiate this difference have been identified at molecular level. In
addition to a number of factors that can influence patient management, gender should be
mandatory considered. Medicine is moving towards targeted therapies for most pathologies,
and SARS CoV-2 should be no exception.
Keywords: COVID-19, estrogen, progesterone, androgens

IMPLICAȚIILE MEDICALE ȘI PSIHO-SOCIALE ALE SARCNINII ȘI NAȘTERII LA MINORE
MEDICAL AND PSYCHO-SOCIAL IMPLICATIONS OF TEEN PREGNANCY AND
CHILDBIRTH
Dincă Adriana-Gabriela1, Martiniuc Ana-Elena1 Galbur Tudor1, Eni Elena1, Oprescu
Daniela1,2
1
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Rezumat
Introducere/Obiectiv: Sarcina și nașterea la minore reprezintă o situație specifică din
punct de vedere medical și psiho-social, în literatură fiind descrise particularitățile acestui grup
de paciente cu un risc crescut de evoluție nefavorabilă materno-fetală. Scopul acestui studiu a
fost de a evalua numărul de nașteri printre minore în decurs de 1 an (oct.2020 – oct.2021),
particularitățile sociale și complicațiile medicale survenite.
Metodologie: Lucrarea dată reprezintă un studiu retrospectiv asupra nașterilor la
pacientele până în 18 ani din cadrul INSMC Polizu. Datele colectate au inclus informații despre
complicațiile medicale ale sarcinii și nașterii, statusul neonatal (G la naștere, Apgar la 1 minut și
vârsta gestațională) și evoluția postpartum.
Rezultate: Numărul total de paciente a fost de 129, împărțite în două loturi cu vârsta
cuprinsa între 16-17 ani (90 paciente) și < 16 ani (39 paciente). Vârsta medie este de 15,3 ani, 2
paciente cu vârsta minimă extremă de 12 ani (2 paciente), 23 secundipare și 2 terțipare. 85% din
sarcini au fost nedispensarizate, cu prima consultație prenatală efectuată în trimestrul III sau
chiar cu puțin înainte de naștere. 62 % din nașteri au fost spontane, 29 % prin operație cezariană
și 9 % nașteri instrumentale. Cea mai frecventă indicație pentru operația cezariană a fost proba
de travaliu negativă, pentru nașterea instrumentală – lipsa de cooperare maternă. Greutatea
medie la naștere a fost de 2800 g, scorul Apgar a variat între 5-7 (18%) cazuri și între 8-10(82%).
Cele mai frecvente complicații au fost nașterea prematură, hipertensiunea arterială indusă de
sarcină și anemia acută post-partum.
Concluzii: Combinația de factori biologici precum un pelvis subdezvoltat, imaturitatea
sistemului homeostazic și malnutriția pot conduce la distocii de obstacol, prelungirea travaliului
și expulziei, suferință fetală, complicațiile asociate fiind nașterea instrumentală, operația
cezariană de urgență și hemoragiile post-partum.
Consecințele sociale includ stigmatizarea, abandonul școlar, lipsa oportunităților de
dezvoltare profesională și perpetuarea sărăciei.
Cuvinte cheie: sarcina la minore, complicații, scor Apgar.

Abstract
Introduction / Objective: Pregnancy and childbirth in teens represent a specific situation
from a medical and psycho-social point of view, in the literature being described the
particularities of this group of patients with an increased risk of unfavorable evolution. The aim
of this study was to assess the number of births among minors within 1 year (Oct.2020 Oct.2021), school peculiarities and medical complications.
Methodology: This paper is a retrospective study on births in patients up to 18 years of
age within INSMC Polizu. The data collected included information on medical complications of
pregnancy and childbirth, neonatal status (G at birth, Apgar at 1 minute and gestational age) and
postpartum evolution.
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Results: The total number of patients was 129, divided into two groups aged 16-17 years
(90 patients) and <16 years (39 patients). The mean age is 15.3 years, 2 patients with an extreme
minimum age of 12 years (2 patients), 23 second and 2 third types. 85% of pregnancies were
non-essential, with the first prenatal consultation performed in the third trimester or even
shortly before birth. 62% of births were spontaneous, 29% by cesarean section and 9%
instrumental births. The most common indication for cesarean section was the negative labor
test, for instrumental birth - lack of maternal cooperation. The average birth weight was 2800 g,
the Apgar score ranged from 5-7 (18%) cases to 8-10 (82%). The most common complications
were premature birth, pregnancy-induced hypertension and acute postpartum anemia.
Conclusions: The combination of biological factors such as an underdeveloped pelvis,
homeostatic system immaturity and malnutrition can lead to obstacle dystocia, prolonged labor
and expulsion, fetal distress, associated complications being instrumental birth, emergency
cesarean section and postpartum hemorrhage.
The social consequences include stigma, early school leaving, lack of opportunities for
professional development and the perpetuation of poverty.
Keywords: teen pregnancy and birth, complications, Apgar score.

CONDUITA TERAPEUTICĂ ÎN DIABETUL GESTAȚIONAL
L.Dinu, A. Ciobanu,A.Mateescu, A.Voichitoiu
Institutul Național pentru Sanatatea Mamei și Copilului ,,Alessandrescu-Rusescu”-Maternitatea
Polizu,București,România
UMF Carol Davila,București,România

Rezumat
Introducere: Complicațiile materne și fetale asociate diabetului gestational pot fi
prevenite printr-un manangement corespunzător .
Scop: Evaluarea diferitelor metode de tratament pentru atingerea valorii glicemice
standard Metode, efectuarea unui review sistematic privind literatura de specialitate ce studiază
eficiența tratamentului în cazul diabetului gestational ,ce urmărește scăderea mortalității și
morbidității materno-fetale.
Rezultate: Tratamentul specific diabetului gestational (dieta, activitatea fizică,
monitorizarea glicemiei,insulino-terapia) reduce complicațiile severe perinatale și crește
numărul de nașteri spontane. Tratamentul cu antidiabetice orale nu îmbunătățește semnificativ
prognosticul comparativ cu insulinoterapia
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Concluzii: Tratamentul diabetului gestational (sever sau moderat) este recomandat și
poate preveni complicațiile materno-fetale. De asemenea, o atitudine terapeutică corectă cu
menținerea valorilor glicemice tintă permite nașterea spontană .
Cuvinte cheie: diabet gestational, tratament,glicemie

IMPACTUL ANOMALIILOR MULLERIENE ASUPRA FERTILITĂȚII
THE IMPACT OF MULLERIAN ANOMALIES ON FERTILITY
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Oana1,2
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Rezumat
Introducere: Anomaliile Mulleriene congenitale reprezintă o preocupare majoră datorită
posibilelor efecte negative asupra fertilității. Incidența anomaliilor Mulleriene în rândul
populației generale este dificil de estimat. Cele mai frecvente forme ale acestor anomalii includ
uterul septat, uterul unicorn, uterul bicorn și uterul didelf. Este cunoscut faptul că anomaliile
uterine congenitale reprezintă, în multe cazuri, o cauza pentru infertilitate și avorturi spontane
recurente. Multe alte complicații obstetricale se pot lega de prezența anomaliilor Mulleriene. În
studiul de față vom prezenta cele mai recente date despre impactul anomaliilor Mulleriene
asupra fertilității.
Materiale și metode: A fost efectuată o revizuire a literaturii cu privire la impactul
anomaliilor Mulleriene asupra fertilității. Strategia implică utilizarea cuvintelor cheie, precum
anomaliile mulleriene, infertilitatea, nașterea prematură, cu selecția articolelor și descrierea
narativă a datelor obținute.
Rezultatele: Rezultatele arată că femeile cu anomalii Mulleriene, pe lângă riscul ridicat
de infertilitate, prezintă de asemenea, un risc crescut de avort spontan în primul trimestru,
naștere prematură, prezentații distocice , feți mici pentru vârsta gestațională, preeclampsie și
naștere prin operație cezariană. S-a demonstrat că riscul de apariție a complicațiilor a fost direct
proporțional cu tipul malformațiilor, astfel riscul este mai mic în cazul malformațiilor minore
(uter arcuat, septat și în formă de T) și mai mare la femeile cu defecte de fuziune majore (uter
unicorn, bicorn și didelf).
Concluziile: Este dovedit că anomaliile Mulleriene au un impact major asupra fertilității.
Aceste anomalii sunt asociate atât cu infertilitate, cât și cu complicații asociate sarcinii. Având
în vedere că incidența acestor rezultate negative este direct proporțională cu subtipurile
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specifice ale anomaliilor uterine, este esențial un diagnostic corect și o abordare terapeutică
adecvată a acestor anomalii.
Cuvinte cheie : anomalii mulleriene, infertilitate, naștere prematură

Abstract
Introduction: Congenital Mullerian anomalies represent a major concern because of the
possible negative impact on fertility. The incidence of Mullerian anomalies among the general
population is difficult to estimate. The most common forms of these anomalies include uterine
septum, unicornuate uterus, bicornuate uterus and uterine didelphys. It is known that congenital
uterine anomalies represent in many cases a cause for infertility and recurrent pregnancy loss.
Many other obstetrical complications may link to the presence of Mullerian anomalies. In the
present study we will present the most recent data about the impact of Mullerian anomalies on
fertility.
Material and methods: A review of the literature was performed regarding the impact of
Mullerian anomalies on fertility. The strategy implied using key words such as Mullerian
anomalies, infertility, preterm birth with articles selection, narrative description of the obtained
data and citation of the studied articles.
Results: The results show that women with Mullerian anomalies in addition to have a
high risk for infertility, they also present an increased risk of first trimester miscarriage, preterm
birth, fetal malpresentation at delivery, small for gestational age, preeclampsia and caesarean
delivery. It was shown that the risk of adverse pregnancy outcomes was increase in women with
minor fusion defects (arcuate, septate and t-shaped) and higher in women with major fusion
defects (unicornuate, bicornuate and didelphys).
Conclusions: Mullerian anomalies are confirmed to have a great impact on fertility. These
anomalies are associated both with infertility and with pregnancy complications. Taking into
consideration that the incidence of these negative outcomes is depending on the specific
subtypes of uterine anomalies, an adequate diagnosis and an appropriate therapeutic approach
of these anomalies is essential.
Key words: Mullerian anomalies, infertility, preterm birth

SINDROMUL DE HIPOPLAZIE DE CORD STÂNG – DIAGNOSTIC PRENATAL,
CONDUITĂ POSTNATALĂ, PROGNOSTIC
HYPOPLASTIC LEFT HEART SYNDROME – PRENATAL DIAGNOSTIC, POSTNATAL
MANAGEMENT, PROGNOSIS
Cătălin Gabriel Herghelegiu1, Ana Elena Martiniuc1, Irina Mărgărint2, Mihaela Roșianul2
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Rezumat
Sindromul de cord stâng hipoplazic este caracterizat de hipoplazia ventriculul stâng
alături de hipoplazia tractului de ejecție din ventriculul stâng, respectiva aorta, fapt ce conduce
la reducerea marcată a fluxului sistemic. Incidența este de 0.10-0.25 la 1000 de nou născuți vii,
reprezentând 3.8% din cazurile de malformații cardiace.
Diagnosticul prenatal este stabilit ecografic, pe imaginea de 4 camere, apărând un singur
ventricul vizibil, dreptul, cel stâng fiind de mici dimensiuni și cu o contractilitate redusă. Tot pe
imaginea de 4 camere se observă și alte anomalii mai subtile cum ar fi un atriu stâng de
dimensiuni reduse comparativ cu dreptul și o valvă foramen ovale ce se deschide anormal spre
dreapta, ambele fiind consecințe ale modificărilor hemodinamice de la nivelul cordului. Din
nefericire nu de puține ori diagnosticul prenatal se realizează tardiv sau părinții nu doresc
întreruperea sarcinii, astfel că serviciile de neonatologie trebuie să managerieze un nou născuți
cu sindrom de cord stâng hipoplazic. Asemenea cazuri pun dificultăți mari pentru orice serviciu
de neonatologie, fiind însoțite de o morbiditate și mortalitate foarte crescute. Poate cel mai
important aspect care trebuie menționat este că prognosticul pe termen lung este unul rezervat,
chiar și în cazul în care nou născutul este transferat într-un serviciu de chirurgie cardiacă de înaltă
performanță, intervențiile chirurgicale au mai mult rol paliativ, neputând fi restabilită o circulație
biventriculară.
Cuvinte cheie: hipoplazie cord stâng, diagnostic prenatal

Abstract
Hypoplastic left heart syndrome is characterized by the hypoplasia of the left ventricle
alongside the hypoplasia of the aortic arch, that leads to a significand reduction in systemic blood
flow. The incidence is around 0.10-0.25 cases per 1000 newborns, representing 3.8% of all
congenital heart disease.
The prenatal diagnostic is established using ultrasound, on the 4-chamber view, where
we see only one ventricle, the right one, the left one being small in dimensions, hypoplastic and
with a severely decreased contractility. Also, on the 4-chamber view we observe other more
subtle changes such as smaller than normal left atrium, compared to the right one and a foramen
ovale flap that opens paradoxically to the right, both these changes appear due to the altered
hemodynamics of the heart. In many cases the prenatal diagnostic is established late in the
pregnancy or the parents do not want to terminate the pregnancy so newborns with hypoplastic
heart syndrome are born and require neonatal intensive care support. These cases represent a
challenge for any neonatal intensive care department and have a high morbidity and mortality
rate. May be the most important fact to be discussed is the long-term prognosis, that is generally
poor, even for cases that benefit from surgical repair. For hypoplastic left heart syndrome, the
surgical intervention has a palliative role, as biventricular circulation cannot be obtained.
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TROMBOZA VENOASĂ PROFUNDĂ ÎN SARCINĂ ȘI LĂUZIE LA PACIENTELE COVID
POZITIV
DEEP VEIN THROMBHOSIS IN COVID POSITIVE PREGNANT WOMEN
Georgiana Joitaru
Obstetrica-ginecologie, SCJ Sf Pantelimon Focsani, Romania

Rezumat
Introducere: Contextul pandemic actual, infectia cu virusul SARS COVID 19 ,reprezinta o
afectiune cu importante implicatii vasculare. Prin mecanismul de atasare al acestui virus ARN la
nivelul enzimei de conversie ACE2 ,exprimata semnificativ la nivelul endoteliului vascular,infectia
SARS COVID 19 determina un raspuns inflamator sever, tradus biochimic printr-un tablou
procoagulant. Datele existente implica atat cascada citokinelor cat si disfunctia hepatica in
predispunerea la evenimentul trombotic.Sarcina asociaza modificari semnificative ale
sistemului fibrinolitic si proteinelor coagularii, printr-un mecanism de coagulare excesiva ce se
tradce printr-o adaptare nativ in vederea prevenirii sangerarii excesive din timpul nasterii. Cele
trei componente ale cascadeI Vircow prezente in sarcina si perioada postpartum , staza venoasa
hipercoagulabilitatea si leziunile vasculare,contribuie la cresterea riscului de tromboza venoasa
profunda. La aceasta predispozitie fiziopatologica de tromboza venoasa profunda, se adauga
factorii de risc reprezentati de :antecedente personale de tromboza, obezitate, fumat,
trombofilii mostenite.
Material si metoda: Studiul a fost efectuat intr-o unitate spitaliceasca multidisciplinara,
in decurs de un an, si a inclus 20 de paciente gravide si lauze comfirmate cu infectie SARS COVID
19 prin metoda reactiei in lant a polimerazei, dintre care 5 paciente au dezvoltat TVP , 2 gravide
la termen si 3 lauze.Au fost analizate date privind factorii de risc materni, tratamentele urmate
pe perioada sarcinii,modul de nastere si complicatiile aparute in timpul nasterii,informatii
paraclinice si imagistice furnizate, evolutia in functie de schema terapeutica.
Rezultate: Am constatat la grupul nostru de studiu o rata crescuta de tromboza venoasa
profunda si edem pulmonar acut la gravidele si lauzele diagnosticate cu COVID 19 comparativ cu
grupul din perioada prepandemica, paciente fara factori de risc decelabili suplimentari si cu
raspuns terapeutic deficitar.
Concluzii: Putem concluziona in urma datelor acumulate ca asocierea dintre tabloul
procoagulant asociat sarcinii si perioadei postpartum si infectia virala cu SARS COVID 19
determina un raspuns amplificat procoagulant tradus prin tromboza venoasa profunda si
complicatiile acesteia cu o incidenta crescuta in ultimul trimestru de sarcina si in perioada lauziei
si un raspuns deficitar la schema terapeutica.
Cuvinte cheie: Sarcina Lauzie Tromboza venoasa SARS COVID 19
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Abstract
Introduction: Today ‘s pandemic context, SARS COVID 19 virus infection, has important
vascular implications.Thru the attachment of this virus to the conversion enzyme ACE2,
expressed in a high quantity at the vascular endothelium, SARS COVID 19 infection determins a
severe inflammatory reaction, biochemicaly translated into an procoagulant status.The existing
data, consider responsive the cytokine reaction and the hepatic disfunction in the thrombosis
episode. Pregnancy associates important variations of the fibrinolitic system and the
coagulation proteins , thru an excessive coagulation mechanism due to the native adaptation to
heavy postpartum bleeding. The three Virchow components present during pregnancy and
postpartum period :venous compression, high blood coagulation and vascular lessions,
contribute to a high thrombosis risk. To this phisiopathologycal DVT exposure, we have to
consider a number of maternal risk factors like: high BMI index, smoking, past DVT episodes,
enherited thrombophilia.
Materials and Methode: Our study has taken place in an multydiscyplinary hospital,
during one year,and included 20 pregnant and puerperium patients comfirmed COVID positive
thru PCR .Of these 20 patients, 5 of them suffered a DVT episode, 1 with acute pulmonary
edema, 2 of theme third trimester pregnant,and 3 of them 2 day after birth.The data analysed
included maternal risk factors, treatment during pregnancy, delivery way (vaginal versus C
section)and complication occurred,lab tests and imagistic reports.
Results: We discovered in our study group a higher DVT and PEA incidence in COVID
positive pregnant an puerperium pations, compaired to any prepandemic group, patients with
no suplymentary risk factours included, and pooor therapeutical response.
Conclusions: Considering our data, we can conclude that the association between the
hipercoagulant pregnancy status and the viral SARS COVID 19 infection , will generate and
amplify an hipercoagulant response like DVT and its complications , with a high incidence in the
third trimester and puerperium , and a poor therapeutical response.
Key words: Pregnancy, Puerperium, DVT, COVID 19

MONOSOMIA 9p PARȚIALĂ
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Rezumat
Introducere: Este o afecțiune cromozomială ce constă în deleția parțială a brațului scurt
al cromozomului 9. În general deleția apare ca urmare a unei mutații de novo, într-un mod
sporadic, ceea ce duce la un risc redus pentru părinți de a avea o următoare sarcină cu aceeași
boală. În celelalte cazuri boala mai poate rezulta dintr-o translocație echilibrată de la unul dintre
părinți.
Material și metodă: La screeningul biochimic de trimestru 1 prezintă un risc crescut
pentru trisomia 21, se efectuează amniocenteza. Din lichidul amniotic se efectuează cariotip
fetal din care reiese absența unui segment la nivelul brațului scurt(p) al cromozomului 9,
indicând un profil genetic de tip 46,XY,del(9)(p23p24.3). Părinții doresc să păstreze sarcina.
Postnatal, pentru evaluarea exactă a cromozomului deletat și al conținutului genic, se
recomandă cariotipul molecular rezultând arr[GRCh37]5q23.3q31.1(127772621_133201967)x2.
Rezultate și discuții: Familia este informată despre datele empirice cunoscute în acest tip
de deleții, care cuprind simptomele: trigonocefalie, fante palpebrale mici și orientate în jos,
punte nazală aplatizată, hipertelorism, urechi jos inserate, dizabilitate intelectuală în grade
variabile, apnee obstructivă, defect de sept ventricular, persistența canalului
arterial, stenoză pulmonară, hernie inghinală, hernie diafragmatică, stenoză pilorică, omfalocel,
disgenezie gonadală.
Concluzii și obiective: Diagnosticarea corectă a bolii și informarea corespunzătoare a
familiei cu privire la gravitatea sindromului și oferirea sfatului genetic pentru următoarele
sarcini. Formarea unui plan de management personalizat nevoilor bolnavului, dat fiind că
monosomia parțială 9p variază în severitate în funcție de cantitatea de material genetic lipsă.
Cuvinte cheie: Deleție, Cromozom, Translocație, Sindrom
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Abstract
Introduction: It’s a chromosomal pathology that results from the partial deletion of the
short arm of chromosome 9. Generally, the deletion occurs through a “de novo” mutation, in a
sporadic way, that ultimately means a reduced risk for the parents to have another pregnancy
with the same syndrome. In the other known circumstances this syndrome may result from a
balanced translocation from one of the parents.
Methods and materials: During the biochemical screening in the 1st trimester, the results
show a high risk for 21 trisomy, therefore an amniocentesis is recommended. From the amniotic
fluid a molecular karyotype is effectuated, which indicates this genetic profile
46,XY,del(9)(p23p24.3). The parents wish to keep the pregnancy. Postnatally, for a better
evaluation of the the missing genetic information, a molecular karyotype is recommened. The
result of which is arr[GRCh37]5q23.3q31.1(127772621_133201967)x2.
Results and discussion: The family is counseled about the known aspects and symptoms
of this pathology, which are comprised of: trigonocephaly, downward oriented palpebral
apperture, flat nasal base, hypertelorism, low insertion of the ears, variable degree of
intellectual disability, obstructive apnea,defect of the ventricular septum, arterial canal
persistence, pulmonary stenosis, inguinal hernia, piloric stenosis, omfalocele, gonadal
disgenesis.
Conclusions and objectives: Accurately diagnosing the syndrome and the proper counsel
of the family regarding the gravity of the syndrome, aswell as giving advice regarding future
pregnancies. Establishing a personalised management plan for the needs of the affected child,
given that the Partial 9p monosomy varies in severity depending on the quantity of the missing
genetic material.
Key words: Deletion, Chromosomes, Translocation, Syndrome

MANAGEMENTUL HISTEROSCOPIC AL POLIPILOR ENDOMETRIALI
THE HYSTEROSCOPIC MANAGEMENT OF ENDOMETRIAL POLYPS
Nicoleta Alina Mareș1, Cristian Poalelungi1,2
1
2

Spitalul Clinic “Dr. I. Cantacuzino”, București, Romania
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Rezumat
Introducere: Sângerarea uterină anormală reprezintă una dintre principalele probleme
de diagnostic și evaluare în patologia ginecologică. Obiectivul prezent este evaluarea cavității
uterine în prezența polipilor endometriali prin ecografie transvaginală, urmată de histeroscopie
diagnostică și intervențională.
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Metode: In contextul pandemic actual, lucrarea cuprinde doar 41 de cazuri de sângerare
uterină anormală, internate în secția de Ginecologie a Spitalului „Dr. I. Cantacuzino” pe o
perioadă de un an. Pacientele, femei cu vârsta cuprinsă între 20 și 71 de ani, au fost evaluate în
primă etapă prin examen clinic și ecografie transvaginală. În 25 de cazuri au existat polipi
endometriali cu dimensiuni cuprinse între 1 și 3 cm, cu simptome persistente precum sângerare
pe cale vaginală. S-a obținut consimțământul pacientelor și s-a practicat procedura de
îndepărtare histeroscopică. În cazurile fără polipi a fost efectuată histeroscopie exploratorie cu
biopsie endometrială.
Rezultate: Acest studiu a evaluat una dintre cele mai frecvente patologii care cauzează
sângerări uterine anormale și importanța evaluării corecte a cavității uterine pentru acuratețea
diagnosticului și managementului terapeutic, utilizând resurse minime, corespunzătoare
restricțiilor pandemice. Dupa manevră, simptomatologia se ameliorează sau dispare. In toate
cazurile, s-au examinat histopatologic fragmentele extrase prin: histeroscopie urmată de
chiuretaj, biopsie prin histeroscopie sau histeroscopie și resectoscopie.
Concluzii: Disponibilitatea tehnicilor histeroscopice avansate a schimbat gestionarea
sângerării uterine anormale. Alături de examinarea clinică atentă și ecografie, histeroscopia pare
a fi cea mai bună opțiune pentru o evaluare corectă a cavității uterine și acuratețea probelor
pentru examenul patologic al endometrului.
Cuvinte cheie: sângerare uterină anormală, histeroscopie, polip endometrial, biopsie,
pandemie

Abstract
Objective: Abnormal uterine bleeding is one of the main problems of diagnosis and
evaluation in gynecological pathology. The current objective is evaluation of the uterine cavity
in the presence of endometrial polyps by transvaginal ultrasonography, followed by diagnostic
and interventional hysteroscopy.
Methods: The study included 41 cases of metrorrhagia hospitalized in the Gynecology
department of the "Dr. I. Cantacuzino” Hospital during a period of a pandemic year.
Our patients, women aged between 20 and 71 years, were evaluated in the first stage by
clinical examination and transvaginal ultrasound. In 25 cases there were endometrial polyps
between 1 and 3 cm in size, with persistent symptoms such as bleeding. All patients agreed to
the hysteroscopic removal procedure. Exploratory hysteroscopy with endometrial biopsy was
performed in the other cases without polyps.
Results: This study evaluated one of the most common pathology that cause abnormal
uterine bleeding and the importance of proper evaluation of the uterine cavity for the accuracy
of diagnosis and therapeutic management. All women undergone biopsy and had a histological
result, with: hysteroscopy followed by curettage, biopsy by hysteroscopy or hysteroscopy and
resectoscopy. After procedure was moderate bleeding and less pain.
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Conclusions: The availability of advanced hysteroscopic techniques has changed the
management of abnormal uterine bleeding. Along with careful clinical examination and
ultrasonography, hysteroscopy seems to be the best option for a correct evaluation of the
uterine cavity and the accuracy of samples for pathology exam of the endometrium.
Keywords: abnormal uterine bleeding, hysteroscopy, endometrial polyp, biopsy,
pandemic

COLESTAZA ÎN SARCINĂ – IMPORTANȚA DIAGNOSTICULUI PRECOCE ȘI A UNEI
CONDUITE ACTIVE
OBSTETRIC CHOLESTATIS – THE IMPORTANCE OF EARLY DIAGNOSIS AND
ACTIVE MANAGEMENT
Dr. Ana Martiniuc, Dr. Catălin Herghelegiu C, Dr.Brăduț Ionașcu ,Dr.Raluca Ioan
Spitalul Clinic INSMC Alessandrescu Rusescu

Rezumat
Introducere: Colestaza asociată sarcinii este cea mai frecventă afecțiune hepatică
întâlnită în sarcină. Diagnosticul precoce, managementul activ și personalizat fiecărei paciente
este important deoarece această patologie este asociată cu o incidență crescută a morții fetale
in utero subite, în special în ultimul trimestru de sarcină.
Metodă: Dorim să revizuim strategiile de management și tratament cât și noile indicații
legate de naștere ținând cont de potențialul grav al unei astfel de afecțiuni ignorate. Ghidurile
de practică recomandă o conduită activă după diagnostic și un plan bine stabilit al momentului
nașterii. În acest moment beneficiem de tratamente țintite metabolic care au scopul de a
ameliora prognosticul fetal, dar și de tratamente simptomatice cu scopul de a ameliora calitatea
vieții mamei în cazurile severe cu debut precoce.
Concluzii: Diagnosticul și inițierea tratamentului se fac în urma unui diagnostic diferențial
laborios ce necesită excluderea altor boli hepatice, odată stabilit trebuie inițiată o conduită
activă, personalizată, care să evalueze corect atât riscurile asociate mamei cât și cele asociate
fătului.
Cuvinte cheie: colestaza în sarcină, diagnostic precoce

Abstract
Introduction: Pregnancy-associated cholestasis is the most common liver disease
encountered in pregnancy. Early diagnosis, active and personalized management of each patient
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are important because this pathology is associated with an increased risk of sudden fetal death
in utero, especially in the last trimester of pregnancy.
Method: We want to review management and treatment strategies as well as new
indications related to birth taking into account the serious potential of such an ignored
condition. Practice guidelines recommend active medical behavior and a well-established birth
plan. Nowadays we benefit from metabolic targeted treatments that aim to improve the fetal
prognosis, but also from symptomatic treatments in order to improve the quality of life of the
mother in severe cases with early onset.
Conclusions: The diagnosis and initiation of treatment are made following a laborious
differential diagnosis that requires the exclusion of other liver diseases, once established it must
be initiated an active, personalized behavior that correctly assesses both the risks associated
with the mother and those associated with the fetus.

TUBERCULOZA GENITALĂ – CAUZĂ DE INFERTILITATE PRIMARĂ
Ana Martiniuc, Elena-Theodora Giubegeanu, Tiberiu-Augustin Georgescu, Daniela-Nuti
Oprescu

Rezumat
Introducere: Tuberculoza genitala este cauzata de Mycobacterium Tuberculosis, rar de
alti agenti patogeni precum Mycobacterium Bovis, fiind secundara adesea tuberculozei
pulmonare.
Tuberculoza extrapulmonară reprezintă o proporție semnificativă a cazurilor de
tuberculoză la nivel mondial. Cu toate acestea, diagnosticul este adesea întârziat sau chiar ratat
din cauza prezentării clinice nespecifice și a testelor diagnostice ce au senzitivitate scazuta.
Cele mai frecvente localizari sunt la nivelul trompelor uterine, apoi la nivelul
endometrului si al ovarelor.
Metoda: Prezentam cazul unei femei de 28 ani ce se prezinta pentru dureri pelviabdominale cronice si infertilitate, bilantul clinic, paraclinic si postoperator releva diagnosticul
de salpingita cronica bilaterala datorata infectiei cu Mycoplasma Tuberculosis.
Concluzii: Există o mulțime de dileme în diagnosticul tuberculozei genitale chiar și cu
apariția unor tehnici de diagnostic mai noi. Este necesar să se țină cont de aceasta patologie in
diagnosticul diferential al infertilitatii si durerilor cronice pelvine la femeile de vârstă
reproductivă. Detectarea precoce a bolii poate preveni deteriorarea ireversibilă a sistemului
reproducător.
Cuvinte cheie: tuberculoza genitala, infertilitate.
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Abstract
Introduction: Female genital tuberculosis is caused by Mycobacterium tuberculosis
rarely Mycobacterium bovisand/or atypical mycobacteria, being usually secondary to TB of the
lungs.
Extrapulmonary tuberculosis accounts for a significant proportion of cases of
tuberculosis worldwide. However, diagnosis is often delayed or even missed due to nonspecific
clinical presentation and low-sensitivity diagnostic tests.
The most commonly affected organs in female genital tuberculosis are the fallopian
tubes, followed by the uterine endometrium and the ovaries.
Methods: We present the case of a 28-year-old woman who presents for chronic pelvicabdominal pain and infertility, the clinical, paraclinical and postoperative assessment reveals the
diagnosis of chronic bilateral salpingitis due to infection caused by Mycobacterium Tuberculosis.
Conclusions: There are a lot of dilemmas in the diagnosis of genital tuberculosis even with
the advent of newer diagnostic techniques. It is necessary to take into account this pathology in
the differential diagnosis of infertility and chronic pelvic pain in women of reproductive age.
Early detection of the disease can prevent irreversible damage to the reproductive system.

SARCINA ȘI SINDROMUL METABOLIC
PREGNANCY AND METABOLIC SYNDROME
Beatrice Miclăuș1, Mădălina Mârza2, Ramona Mircea-Vicol1,2, Oana Toader1,2
1

Obsterică Ginecologie III, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului
“Alessandrescu-Rusescu”, București, România,
2
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București, România

Rezumat
Introducere: Institutul Național de Sănătate definește sindromul metabolic (SM) ca
reunirea a cel puțin trei din următoarele criterii: obezitate de tip central, cresterea valorilor
tensiunii arteriale, valori crescute ale glicemiei, trigliceride serice crescute sau scăderea
lipoproteinelor cu densitate crescută (HDL). Această prezentare va descrie sindromul metabolic
in asociere cu originea apariției a diverselor boli in timpul sarcinii precum diabetul, preeclampsia
și altele.
Materiale și metode: Sarcina normală este o stare pro-inflamatoare, pro-trombotică,
hiperlipidemică cu rezistență crescută la insulină. Rezistența la insulină în sarcină se instalează
progresiv începând de la mijlocul sarcinii și progresează în cel de al trei-lea trimestru până la
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nivele de insulină întâlnite la indivizi diagnosticați cu diabet zaharat tip II. De asemenea, în
sarcină SM este asociat cu disfuncție endotelială și stres oxidativ.
Rezistența la insulină la femeile gravide este determinată de factori hormonali circulanți:
creșterea producției maternale și placentare de lactogen uman placentar, a progesteronului, a
hormonului de crestere, cortizolului și prolactinei.
Rezultate: Luarea în greutate și creșterea aprotului caloric, combinate cu cele menționate
anterior duc la apariția diabetului gestational (DG). DG este caracterizat și printr-o secretie
inadecvată a celulelor β pentru nivelul de rezistență la insulină prezent indiferent daca răspunsul
la insulină este normal sau crescut. Rezistența la insulină urmată de hiperinsulinemie este
suspectată a fi legatura dintre hipertensiune și diabet. Efectul hipertensiv al hiperinsulinemiei
este determinat de creșterea în greutate, expansiunea volumului de fluide extracelulare și
cresterea activitații simpatice.
Concluzii: Sindromul metabolic în sarcină este asociat cu diabetul gestațional,
preeclampsia, nașterea prematură sau sarcină suprapurtată.
Cuvinte Cheie: rezistența la insulină, hipertensiune indusă de sarcină, hiperinsulinemie,
patogeneză, diabet gestational

Abstract
Introduction: The National Institutes of Health guidelines defines metabolic syndrome
(MS) as having three or more of the following criteria: abdominal obesity, high blood pressure,
high blood sugar, high serum triglycerides or low serum high-density lipoprotein (HDL). This
review will describe the MS in association with the origin of the emerging diseases during
pregnancy such as diabetes, preeclampsia and others.
Materials and Methods: Normal pregnancy is a pro-inflammatory, pro-thrombotic, highly
insulin resistant and hyperlipidemic state. Pregnancy is normally attended by progressive insulin
resistance that begins near mid-pregnancy and progresses through the third trimester to levels
that approximate the insulin resistance seen in individuals with type 2 diabetes. In pregnancy
the metabolic syndrome is also associated with endothelial dysfunction and oxidative stress.
Insulin resistance in pregnancies is determined by circulating hormonal factors:
increasing maternal and placental production of human lactogen, progesterone, human growth
hormone, cortisol and prolactin.
Results: Weight gain and increased caloric intake combined with the ones mentioned
previously lead to the appearance of gestational diabetes mellitus. Gestational diabetes mellitus
is also characterized by inadequate β-cell secretion for the level of insulin resistance present,
whether the insulin response is normal or elevated. Insulin resistance with secondary
hyperinsulinemia is suspected to be the link between hypertension and diabetes. The
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hypertensive effect of hyperinsulinemia is postulated to be due to weight gain, extracellular fluid
volume expansion and increased sympathetic activity.
Conclusions: Metabolic syndrome in pregnancy is associated with gestational diabetes
mellitus, preeclampsia, premature birth or prolonged pregnancy.
Keywords: insulin resistance, gestational hypertension, hyperinsulinemia, pathogenesis,
gestational diabetes

BARIERE DE IMPLEMENTARE ȘI LIPSA DE ADERENȚĂ LA SCREENINGUL
MAMOGRAFIC AL CANCERULUI MAMAR
BARRIERS TO ORGANIZED BREAST CANCER SCREENING PROGRAMS &
MAMMOGRAPHY ADHERENCE RATES
Ana-Maria Mihai1, Laura Ianculescu2, Nicolae Suciu1,3
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Rezumat
Introducere: Cancerul de sân reprezintă o problemă majoră de sănătate publică în
România, fiind cel mai frecvent cancer diagnosticat și prima cauză de deces prin cancer în
populația feminină din România. Mamografia este singura metodă de screening recomandata
de Comisia Europeana. Chiar dacă există dovezi consistente că screeningul populațional
organizat pentru cancerul de sân reprezintă o metodă eficace de depistare a acestui tip de cancer
în stadii inițiale de boală și implicit de creștere a supraviețuirii, în România până în prezent nu a
fost introdus un asemenea tip de screening, decât sub forma unui screening individual. Una
dintre cerințele oricărui program comunitar de screening este obținerea unei rate de participare
ridicate. Prin această lucrare ne propunem să aducem în discuție factorii implicați în aderența
scăzută la examinarea mamografică.
Material și metodă: Colectarea datelor s-a bazat pe studii observaționale privind
aderența la mamografie și programele naționale de screening al cancerului mamar din țările care
au implementat astfel de strategii, publicate din 2015 până în prezent pe platformele Cochrane
Library și Pubmed.
Rezultate: Statutul socio-economic și factorii demografici joacă un rol important în
conturarea distribuției spațiale a aderenței la mamografie, chiar și în țări care au implementat
programe naționale de screening organizat. Pe de altă parte au fost incriminate frica, lipsa de
încredere în sistemul medical și lipsa informării.
Concluzii: Deși a pune la dispoziție femeilor din România posibilitatea unui screening
organizat reprezintă o necesitate imperativă, în primul rând trebuie să identificăm factorii care
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pot fi modificați pentru obținerea unei participări ridicate la programul de screening. La
momentul actual nu există studii populationale care să identifice cauzele aderenței scăzute a
femeilor din România la examinarea mamografică regulată individuală.
Cuvinte cheie: screening, cancer mamar, mamografie

Abstract
Introduction: Breast cancer is a major public health problem in Romania, being the most
frequently diagnosed cancer and the leading cause of cancer death in the female population in
Romania. Mammography is the only screening method recommended by the European
Commission. Although there is consistent evidence that organized population screening for
breast cancer is an effective method of detecting this type of cancer in the early stages of the
disease and thus increase survival, in Romania so far no such type of screening has been
introduced. , than in the form of an individual screening. One of the requirements of any
Community screening program is to obtain a high participation rate. Through this paper, we aim
to discuss the factors involved in the low adherence and compliance to breast cancer screening.
Material and method: Data collection was based on observational studies on
mammography adherence and national breast cancer screening programs in countries that have
implemented such strategies, published from 2015 to date on the Cochrane Library and Pubmed
platforms.
Results: Socio-economic status and demographic factors play an important role in
shaping the spatial distribution of mammography adherence, even in countries that have
implemented national organized screening programs. On the other hand, fear, lack of trust in
the medical system and lack of information were incriminated.
Conclusions: Although providing women in Romania with the possibility of organized
screening is an imperative need, we must first identify the factors that can be modified to obtain
a high participation in the screening program. At present, there are no population studies to
identify the causes of low adherence of women in Romania to the regular individual
Keywords: screening, breast cancer, mammography

BOLI ERUPTIVE NONINFECȚIOASE ÎN SARCINĂ
NON-INFECTIOUS ERUPTIVE DISEASES IN PREGNANCY
Andreea Pirneci¹, George Adrian Costin¹, Ramona Elena Dragomir¹, Oana Toader¹˒²
¹Intitutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu-Rusescu” – Maternitatea
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Rezumat
Introducere: Sarcina este caracterizată printr-o modificare importantă a profilului
hormonal, immunologic şi metabolic. În sarcină pot apărea diferite modificări cutanate, acestea
fiind atât fiziologice cât şi patologice.
Materiale şi metode: Am efectuat un review asupra literaturii de specialitate şi a
numeroaselor articole publicate intre anii 2005-2021 pe tema erupţiilor cutanate nonfecţioase
care apar în timpul sarcinii.
Rezultate: Modificările fiziologice includ modificări de pigmentare, vasculare, structurale
si ale anexelor (glande endocrine, apocrine, sebacee, par, unghii) şi dermatite specifice care se
pot dezvolta numai în timpul sarcinii sau în lauzie.Dermatitele specific include erupţia polimorfă
de sarcină,penfigo de sarcină, impetigo herpetiform şi colestaza de sarcină, plus pruritul de
sarcină, dermatita papulară de sarcină şi foliculita pruriginoasă de sarcină.
Concluzie: Este importantă formarea unei echipe multidisciplinare formate din
dermatolog, alergolog şi ginecolog în diagnosticul corect al diferitelor tipuri de erupţii cutanate
care apar în timpul sarcinii.
Cuvinte cheie: sarcină, boli noninfecţioase

Abstract
Introduction: Pregnancy is characterized by an important change in the hormonal,
immunologic and metabolic profile. Various skin changes can occur in pregnancy, these being
both physiological and pathological.
Materials and methods: We have done a review of the literature and numerous articles
published between
2005-2021 on the topic of non-infectious rashes that occur during
pregnancy.
Results: Physiological changes include changes in pigmentation, vascular, structural and
appendages alterations (endocrine, apocrine, sebaceous glands, hair, nails) and specific
dermatitis that can only develop during pregnancy or the postpartum period. Specific dermatitis
includes polymorphic eruption of pregnancy, pemphigoid gestations, impetigo herpetiform and
cholestasis of pregnancy, plus prurigo of pregnancy, papular dermatitis of pregnancy and pruritic
folliculitis of pregnancy.
Conclusion: It is important to form a multidisciplinary team of dermatologist, allergist and
gynecologist in the correct diagnosis of different types of eruptive diseases that occur during
pregnancy.
Keywords: pregnancy, non-infectious diseases
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ROLUL PLACENTEI ÎN INFECȚIA COVID-19
THE PLACENTA IN COVID-19 INFECTION
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Rezumat
La sfârșitul anului 2019, noul coronavirus (COVID-19) a apărut în Wuhan și a reprezentat
o amenințare pentru întreaga lume. În ianuarie 2020, COVID-19 a fost declarat OMS de urgență
de sănătate publică de interes internațional instituind o stare pandemică. Coronavirusul este un
virus care poate duce la dezvoltarea unui sindrom respirator acut sever care poartă denumirea
SARS-CoV2.
Au existat îngrijorări considerabile cu privire la efectele infecției cu SARS-CoV-2 în timpul
sarcinii asupra mamei, fătului sau nou-născutului. Infecția maternă cu SARS-CoV-2 este, de
asemenea, asociată cu complicații ale sarcinii, cum ar fi preeclampsia și nașterea prematură,
care pot fi fie mediate placentar, fie reflectate în substratul placentar. Subiectul transmiterii
verticale virale a noului coronavirus rămâne un subiect de actualitate, dar efectele
coronavirusului asupra placentei sunt multiple, iar infecția virală în timpul sarcinii poate
determina o conduită aparte.
Cuvinte cheie: sarcina, pandemie, coronavirus, placenta, conduită

Abstract
At the end of 2019, the new coronavirus (COVID-19) appeared in Wuhan and posed a
threat to the whole world. In January 2020, COVID-19 was declared a public health emergency
of international interest by establishing a pandemic state. Coronavirus is a virus that can lead to
the development of a severe acute respiratory syndrome called SARS-CoV2.
There have been considerable concerns about the effects of SARS-CoV-2 infection during
pregnancy on the mother, fetus or newborn. Maternal SARS-CoV-2 infection is also associated
with pregnancy complications, such as preeclampsia and preterm birth, which may be either
placental-mediated or reflected in the placental substrate. The topic of vertical viral transmission
of the new coronavirus remains a topical issue, but the effects of coronavirus on the placenta
are multiple, and viral infection during pregnancy can cause a separate behavior.
Keywords: pregnancy, pandemic, coronavirus, placenta, management
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Rezumat
Atrezia de trachee este o boala extrem de rara in care o obstrucite toatala sau partiala a tracheei
este prezenta. Este aproape intotdeauan letala , cu un numar mic de cazuri care s-au finalizat cu
un final fericit. Cazul urmator arata un diagnostic prenatal de CHAOS , postnatal de atrezie de
trachee. La 15 saptamani de sarcina s-a observant ecografic , un fat masculin , cu plamini
hiperecogeni, cordul deplasat si diafragm inversat. Nici ecografia , nici RMN-ul fetal nu au reusit
sa indice exact nivelul obstructiei, Optiunea parintilor a fost aceea de a continu sarcina , cu
decesul in utero al fatului la varsta de 19 saptamani. S-a practicat inducerea avortului
medicamentos pe uter cicatricial si pacienta a expulzat un fat masculin , cu greutatea de 200 mg.
Examenul postmortem a demonstrat atrezie partiala de trahee, fara alte anomalii. In pofida
avansului stiintific si tehnologic , diagnosticul exact al sindromului si prognosticul ramin ij prezent
iluzive.

CARTOGRAFIEREA GANGLIONULUI-SANTINELĂ
PROGNOSTIC EVOLUTIV POZITIV

ÎN

CANCERUL

CERVICAL:

SANTINEL GANGLION MAP IN CERVICAL CANCER: POSITIVE EVOLUTIONARY
PROGNOSIS
Saveliev Gabriel¹, Andrei Voichitoiu ¹˒², Oana Toader¹˒², Nicolae Suciu¹˒²˒³
¹Intitutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu-Rusescu” – Maternitatea
Polizu, Bucureşti, România
²UMF Carol Davila, Bucureşti, România
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Rezumat
Maparea ganglionului – santinelă este una dintre cele mai importante tehnici actuale ale
oncochirurgiei, aplicabilitatea ei în cancerul cervical fiind detaliată în multiple studii.
Detecţia precoce a ganglionului – santinelă este un pilon esenţial al semnalării
metastazelor incipiente în cancerul cervical, cu prognostic evolutiv pozitiv al acestuia.
Substanţele de contrast utilizate în tehnicile actuale – indoczanine green, methylene
blue, indigo carmine, 99m – technetium – tin colloid – au dat/dau rezultate remarcabile prin
fezabilitatea şi rata crescută de detecţie a ganglionului – santinelă, mai ales în stadiile timpurii
ale cancerului cervical.
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Obiectivul acestei lucrări este de a prezenta date actualizate privind identificarea
ganglionului – santinelă cu eficienţa comparativă a diverselor tehnici oncochirurgicale utilizate,
precum şi impactul lor în evoluţia pozitivă a cancerului de col uterin.

Abstract
Lymph node mapping is one of the most important current techniques of oncosurgery,
its applicability in cervical cancer being detailed in multiple studies.
Early detection of the lymph node-sentinel is an essential pillar of the signaling of
incipient metastases in cervical cancer, with a positive evolutionary prognosis.
Contrast substrates in current techniques - indoczanine green, methylene blue, indigo
carmine, 99m - technetium - tin colloid - have given remarkable results due to the feasibility and
increased detection rate of lymph node - sentinel, especially in the early stages of cervical
cancer.
The aim of this work is to present updated data on the identification of the sentinel node
with the comparative efficiency of the various oncosurgical techniques used, as well as their
impact on the positive evolution of cervical cancer.

PREVENȚIA SINDROMULUI HEMORAGIC CU CARBETOCIN vs OXITCIN DUPĂ
OPERAȚIA CEZARIANĂ PROGRAMATĂ
HEMORRHAGIC SYNDROME PREVENTION WITH CARBETOCINE vs
OXYTOCINE FOLLOWING ELECTIVE C-SECTION
Cristina Teodorescu1,2, Gorecki Gabriel Petre1,3
1

Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Ioan, secţia ATI II, Maternitatea Bucur
Universitatea din Oradea, Şcoala doctorală de Ştiinţe Medicale
3
Universitatea Titu Maiorescu, Şcoala doctorală
2

Rezumat
Introducere: S-a urmărit compararea eficacităţii a 100 µg de carbetocin versus perfuzie
de 10 UI oxytocin timp de 2h postpartum la gravidele cu risc crescut de hemoragie, supuse
operaţiei cezariene elective.
Material și metodă: 104 paciente au fost incluse în G1 (n = 52) a primit 100 µg de
carbetocin IV, iar G2 (n = 52) a primit 10 UI oxytocin în perfuzie continuă. S-au înregistrat
pierderile totale sangvine timp de 24h postpartum. Toţi parametrii biologici, necesarul de agenţi
uterotonici, masajul uterin şi pierderile sangvine au fost măsurate folosind testul χ² şi Student t.
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Rezultate: 100 µg de carbetocină au fost la fel de eficiente ca şi administrarea în perfuzie
continuă de oxytocin. Media pierderilor sangvine la G1 fost cu 30 ml mai mică decât la G2.
Procentul pacientelor cu o pierdere sangvină ≤ 500 ml a fost mai mare în G1 (81 vs 55%, P =
0,05). Înăţimea fundului uterin sub nivelul ombilicului măsurată la 0, 2, 6, 24 de ore a fost mai
mic în G1.
Agentul ocitocic suplimentar folosit în caz de eşec al primei doze a fost oxytocin (20 UI în
500 ml NaCl 0,9% cu 200 ml/h). În G1 38,4% au necesitat cel puţin un masaj uterin comparativ
cu 57,7% în G2 (P < 0.01). Adiţionarea de agenţi uterotonici a fost indicată la 3,8% în G1,
comparativ 9,6% în G2 (P < 0.01). Eşecul tratamentului uterotonic adiţionarea de agent ocitocic
a fost de 1,83 ori (interval de confidenţă 95%) mai mare în G2 faţă de G1.
Concluzii: Carbetocin obţine, cu o singură doză, rezultate echivalente cu perfuzia
continuă de oxytocin pentru limitarea pierderilor sangvine. Eficienţa dozei unice de carbetocin
constă în timpului de înjumătăţire mai lung, faţă de oxytocină care necesită reinjectări sau
administrare în perfuzie continuă, cu o variabilitate de doze.

Abstract
Introduction: We measured the efficacity of 100 µg de carbetocine versus 10 UI oxytocine
continuous infusion for 2h postpartum for pregnant women with high risk of hemorrhage,
scheduled for elective c-section.
Material and methods: 104 patients were included in G1 (n = 52) received 100 µg
carbetocine, and G2 (n = 52) received 10 UI oxytocine continuous infusion. We recorded total
blood loss for 24h postpartum. All biological parameters, the need for uterotonics, uterine
massage and blood loss were measured using χ² and Student t tests.
Results: 100 µg carbetocine were as efficient as continuous infusion of oxytocine.
Average blood loses for G1 was with 30 ml lower than in G2. The procentage of pacients with
less than 500 ml of blood loss was higher in G1 (81 vs 55%, P = 0,05). The hight of the uterine
fundus under the umbilic was measured at time 0, then 2,6 and 24 h was lower in G1.
The uterotonic agent used in case of failure of the first dose was oxytocine (20 UI in 500
ml saline with 200 ml/h infusion). In G1 group 38.4% of pacients needed at least one uterine
massage compared with 57.7% in G2 (P < 0.01). The need of supplementary uterotonics was
3.8% in G1 versus 9.6% in G2 (P < 0.01). The failure of treatment and need for additional agents
was greater by 1.83% (confidence interval 95%) in G2 versus G1.
Conclusion: Carbetocine obtains, with one dose, equivalent results with continuous
infusion of oxytocine for limiting the blood loss. The efficiency of single dose of carbetocine is in
the longer half time compared with oxytocine, which needs additional boluses or continuous
infusion, with a variability of doses.
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IDENTIFICAREA PRECOCE A DEFICIENȚELOR DE AUZ LA NOU-NĂSCUT
Dr. Androne Adelina1, Dr. Buldan Raluca-Arina1, Dr. Nedelcu Andreea-Ștefania1, Asist.
Popa Anca1
1

Institutul Național pentru Ocrotirea Mamei și Copilului Alessandrescu – Rusescu – Maternitate
Polizu, București, Romînia

Rezumat
Introducere: Hipoacuzia (congenitală și/sau dobândită) este o boală cu potențial
invalidant. Nediagnosticată sau diagnosticată tardiv, hipoacuzia congenitală poate conduce la o
serie de complicații cu impact asupra dezvoltării psihosociale (dificultăți de vorbire,
imposibilitatea abilităților cognitive necesare procesului de ȋnvățare, afectarea relațiilor cu
lumea ȋnconjurătoare).
Prematuritatea, afecțiunile genetice, sarcinile neinvestigate (ca ȋn cazul majorității
sarcinilor survenite la minore, la toxicomane, la femei provenite din medii defavorizate
economico-social) ȋn care există risc de infecții congenitale (toxoplasmoza, rubeolă,
citomegalovirus, hepes), hipoxia sau hiperbilirubinemia, administrarea de medicamente
(aminoglicozide, furosemid) reprezintă factori de risc importanți ȋn fiziopatogenia bolii ce
ȋnregistrează o incidență crescută comparativ cu anii trecuți.
Managementul precoce instituit și corect (depistarea prin screening neonatal și
tratamentul corespunzător) pot permite o dezvoltare lingvistică, implicit o bună integrare a
copilului ȋn societate.
Materiale si metode: Studiu retrospectiv pe 15.000 nou-născuţi îngrijiţi în 5 ani (20162020);
Se folosesc otoemisiuni acustice automate (AOAE) ca primă metodă de testare ȋn cazul
nou-născuților care nu prezintă factori de risc pentru hipoacuzie;
În cazul nou-născuților cu risc, se folosește AABR (potenţiale evocate auditive automate;
Concluzii: Identificarea precoce a deficiențelor de auz la nou-născut necesită o strategie
națională de screening.
Cuvinte cheie: hipoacuzie, screening
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Abstract
Introduction: Hearing loss (congenital and / or acquired) is a potentially disabling disease.
Undiagnosed or late diagnosed, congenital hearing loss can lead to a number of complications
with an impact on psychosocial development (speech difficulties, inability to have the cognitive
skills necessary for learning process, affecting relationships with the world around).
Prematurity, genetic disorders, uninvestigated pregnancies (most pregnancies in minors,
drug addicts, women from economically and socially disadvantaged backgrounds) where there
is a risk of congenital infections (toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, hepes), hypoxia or
hyperemia, the administration of drugs (aminoglycosides, furosemide) are important risk factors
in pathophysiology of the disease, which has an increased incidence compared to previous years.
Established and correct early management (detection by neonatal screening and
appropriate treatment) can allow a linguistic development, implicitly a good integration of the
child in society.
Materials and methods: Retrospective study on 15,000 newborns cared for in 5 years
(2016-2020);
Automatic acoustic otoemissions (AOAE) are used as the first test method in case of
newborns who do not have risk factors for hearing loss;
In newborns at risk is using AABR (potential auditory evoked potentials)
Conclusions: Early identification of hearing impairments in the newborn requires a
national screening strategy.
Keywords: hearing loss, screening

PROVOCĂRILE “OREI DE AUR” – PREZENTARE DE CAZ
CHALLENGES OF THE “GOLDEN HOUR” – CASE STUDY
Mădălina Bizinichi1, Vlad George Sârzea 2, Mihaela Oana Roşu 1
1 Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr. Pompei Samarian” Călăraşi, România
2

Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Călăraşi, România

Rezumat
Introducere. “Ora de aur” este un concept care însumează îngrijirile acordate în prima
oră de viaţă unui nou-născut (reanimare, transport, suport respirator şi cardio-circulator, îngrijiri
în terapie intensivă neonatală), cu scopul de a-i îmbunătăţi prognosticul.
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Material şi metode. Prezentăm cazul unui prematur de 29 saptămâni, născut într-o
maternitate de nivel 1, transferat la 11 ore de viaţă intr-o maternitate de nivel 3.
Rezultate. Nou-născutul provenit din sarcină nedispensarizată a fost născut spontan întro maternitate de nivel 1, preluat de neonatologul echipei de transport imediat după naştere,
reanimat şi stabilizat în vederea transportului către cea mai apropiată unitate medicală (nivel 1)
care putea asigura îngrijirile specifice prematurităţii – administrare de surfactant, ventilaţie
mecanică, alimentaţie parenterală, antibioprofilaxie, monitorizare. A urmat transferul către o
maternitate de nivel 3, unde s-au continuat îngrijirile de specialitate, cu evoluţie favorabilă.
Concluzii. “Ora de aur” este vitală pentru prognosticul nou-născuţilor, dependentă direct
de existenţa serviciilor de neonatologie funcţionale.
Cuvinte cheie: “ora de aur”, transport neonatal, reanimare neonatală

Abstract
Introduction. The “Golden hour” is a concept that includes the initial first hour
management of a newborn (resuscitation, transport, respiratory and cardiovascular support,
neonatal intensive care), for a better long term outcome.
Material and methods. We present the case of a 29 weeks preterm, from a level one
maternity, transferred to a level 3 maternity at 11 hours of life.
Results. The newborn was born vaginally, from a pregnancy with no prenatal care, in a
level one maternity. The transport team neonatologist was present at the time of birth,
resuscitated and stabilized the infant for the transport to the nearest medical unit (level one)
where intensive medical care for preterm was possible – surfactant administration, mechanical
ventilation, parenteral feeding, antibiotic prophylaxis, monitoring. The newborn was afterwards
transferred to a level three maternity for specialized care, with favorable evolution.
Conclusion. “Golden hour” is vital for the newborns outcome, in direct relation with
functional neonatal service.
Key words: “golden hour”, neonatal transport, neonatal resuscitation.

PNEUMONIA CU VIRUS SARS COV 2 LA NOU-NĂSCUTUL PREMATUR – PREZENTARE
DE CAZ
SARS COV 2 VIRUS PNEUMONIA IN THE PREMATURE NEWBORN – CASE
PRESENTATION
Bradeanu Ana Maria, Iancu Melania, Stanciu Loredana, Ercuta Iulia, Taran Camelia.
SCUC “Grigore Alexandrescu”
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Rezumat
Infectia cu virus SARS COV 2 la nou nascut poate determina insuficienta respiratorie,
simptomatologie digestiva sau tablou sepsis-like.
Majoritatea cazurilor prezinta
simptomatologie usoara sau moderata si nu necesita admisie in ATI. Exista pana in acest moment
putine cazuri raportate de Pneumonie cu Insuficienta respiratorie severa la nou nascutul
prematur , secundare infectiei orizontale.
Va prezentam cazul unui noi nascut in varsta de 14 zile (VG 32 saptamani) ,internat in
Clinica de Pediatrie , diagnosticat cu infectie SARS COV2 cu 2 zile anterior internarii, pentru
tulburari de alimentatie si somnolenta. In evolutie simptomatologia respiratorie se accentueaza,
cu asocierea insuficientei respiratorii severe ce necesita intubatie si ventilatie mecanica.
Managementul respirator s-a dovedit a fi o provocare in conditiile persistentei tulburarilor
severe de oxigenare si ventilatie, si a instabilitatii hemodinamice. Particular, paraclinic prezinta
hipernatremie refractara la terapia specifica. Sedarea , manevrele de recrutare pulmonara ,
ventilatia in “prone position” si sustinerea hemodinamica au constituit elemente cheie in
managementul fazei acute a bolii. In prezent este ventilat noninvaziv , cu imagistica pulmonara
patologica.Prognosticul pe termen lung ramane rezervat si anticipam suport respirator
prelungit. Nutritia si fiziokinetoterapia sunt elemente majore in tratamentul actual.
Desi infectiile respiratorii severe cu virus SARS COV sunt rare la nou-nascutii prematuri,
ele pot determina insuficienta respiratorie severa cu prognostic rezervat pe termen scurt si
morbiditate semnificativa pe termen lung. Raritatea cazurilor face dificila elaborarea de ghiduri
pentru aceasta grupa de varsta.
Cuvinte cheie: prematur, SARS COV2, pneumonie, ventilatie mecanica, Remdesevir

Abstract
Infection with SARS COV 2 virus in the newborn may cause respiratory failure, digestive
symptoms or sepsis-like symptoms. Most cases have mild or moderate symptoms and do not
require admission to PICU . There are so far few reported cases of Pneumonia with Severe
Respiratory Failure in the premature newborn, secondary to horizontal infection.
We present the case of a newborn aged 14 days (GA 32 weeks), hospitalized in the
Pediatric Clinic, diagnosed with SARS COV2 infection 2 days before hospitalization, for eating
disorders and drowsiness. During the course of the disease, the respiratory symptoms worsen,
with development of severe respiratory insufficiency that requires intubation and mechanical
ventilation. Respiratory management has been shown to be a challenge given the persistence of
severe oxygenation and ventilation disorders, and hemodynamic instability. In particular, lab
tests revealed hypernatremia refractory to specific therapy. Sedation, pulmonary recruitment
maneuvers, prone position ventilation and intensive hemodynamic support were key elements
in the management of the acute phase of the disease. The newborn is currently ventilated
noninvasively, with pathological lung imaging. The long-term prognosis remains reserved and
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we anticipate prolonged respiratory support. Nutrition and physiotherapy are major elements
in current treatment.
Although severe respiratory infections with SARS COV2 are rare in premature infants,
they can cause extensive lung damage with a severe short-term prognosis and significant longterm morbidity. Due to a very low number of reported cases like ours, it is challenging to develop
guidelines for this age group.
Keywords: premature, SARS COV2, pneumonia, mechanical ventilation, Remdesevir

TOXOCOMANIE ȊN SARCINĂ - CONSECINŢE NEONATALE - EXPERIENŢA INSMC –
POLIZU 2002-2021
DRUG USE DURING PREGNANCY – SHORT AND LONG TERM NEONATAL
RISKS
Doina Broscăuncianu1, Octaviana Cristea, Silvia-Maria Stoicescu 1,2
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Rezumat
Introducere. Consumul de droguri ilicite în sarcină, are riscuri neonatale pe termen scurt
şi lung.
Obiectiv. Identificarea incidenţei nou-născuţilor din mame toxicomane, a factorilor de
risc, a cauzelor de morbiditate neonatală şi evaluarea parametrilor de creştere (greutate,
lungime, perimetrul cranian, indice ponderal etc.) în funcţie de vârsta de gestaţie.
Material şi Metodă. Studiul retrospectiv în INSMC - Spital „Polizu” cuprinde nou-născuţi
în ultimii 18 ani (2002-2021) din mame consumatoare de droguri ilicite în sarcină. S-au utilizat
date anamnestico-clinice (inclusiv scor Finnegan pentru evaluarea severităţii sindromului de
sevraj) paraclinice, toxicologice (probe de urină colectate după naştere la mamă şi nou-născut).
Rezultate. Incidenţa nou-născuţilor din mame toxicomane este mică, dar a crescut
treptat în timp. Morbiditatea a fost marcată în ordine descendentă de sindrom de sevraj
(aproximativ 1/4 cazuri cu sindrom neurologic major-convulsii), risc infecţios pentru posibile
infecţii congenitale/ perinatale (sifilis, HVB, HVC, HIV), greutate la naştere ≤ 2500g,
prematuritate.
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Concluzii. Asocierea consumului de droguri ilicite cu prematuritatea, greutate la naştere
mică pentru vârsta gestaţie, sunt factori de risc pentru morbiditate/ mortalitate neonatală şi
dezvoltare neurologică deficitară.
Cuvinte cheie: toxicomanie, prematuritate, sevraj, infecţii, RCIU

Abstract
Introduction. Drug use during pregnancy involves short and long term neonatal risks.
Objectives. Assessing the incidence of newborns with drug addicted mothers, incidence
of neonatal risks and identification of morbidity and mortality causes, assessement of grow
parameters (weight, length, cranial perimeter, weight index) depending gestationale age.
Methods. The study includes newborns of drug addicted mothers, born in the last 18
years (2004-2021) in „Polizu” Clinical Hospital, “Alessandrescu-Rusescu” National Institute for
Mother and Child Health, Bucharest. Anamnestic and clinical data (including the Finnegan score
for evaluating the severity of the withdrawal syndrome) were correlated with toxicological data
(urine samples collected after birth from the mother and the newborn).
Results: The incidence of newborns in drug-addicted mothers is small but has gradually
increased over time. Morbidity was marked in descending order by withdrawal syndrome (about
¼ of cases with major neurological syndrome –seizures), infectious risk for possible congenital
perinatal infections (syphilis, HBV, HVC, HIV), birth weight <2500 g, prematurity.
Conclusions: The association of illicit drug use with prematurity, low birth weight for
gestational age, are risk factors for neonatal morbidity/mortality and deficient neurological
development.
Key words: toxicomania, prematurity, intrauterine growth restriction, withdrawal,
infections

PARTICULARITĂȚILE NOU-NĂSCUȚILOR PROVENIȚI DIN MAME CU INFECȚIE SARSCOV-2 - EXPERIENȚA INSMC - MATERNITATEA POLIZU
PARTICULARITIES OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH SARS-COV-2
INFECTION - INSMC EXPERIENCE - POLIZU MATERNITY
Raluca Buldan, Corina Datu, Laura Ghiculescu, Anca Ploscaru, Luiza Rădulescu, SilviaMaria Stoicescu
Maternitatea Polizu, INSMC “Alessandrescu Rusescu”, București;
UMF Carol Davila, București
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Rezumat
Introducere: Pandemia COVID-19 reprezintă o provocare pentru medicină la nivel global,
iar datele din literatura de specialitate care descriu impactul infecției materne cu SARS-CoV-2
asupra nou-născuților sunt limitate. Obiectivul studiului este evaluarea relației dintre infecția
maternă confirmată cu SARS-CoV-2, modificările patologice neonatale și evoluția ulterioară
postnatală a nou-născuților.
Material și metodă: Am analizat într-un studiu retrospectiv toate nașterile din perioada
01.04.2020 - 02.11.2021 în Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Maternitatea Polizu. S-au colectat informații cu privire la infecția maternă cu COVID-19,
informații neonatale privind creșterea antropometrică și adaptarea la viața extrauterină.
Criteriile de excludere pentru lotul studiat au fost infirmarea infecției materne cu COVID-19.
Rezultate: Am analizat 101 cupluri mamă-copil. Rata nașterilor prin operație cezariană a
fost de 70.29%. Șase nou-născuți (6.06%) au fost prematuri, iar 5 (5.05%) au necesitat ventilație
mecanică. 66.3% (67/101) din nou-născuți au fost alimentați natural după naștere, dintre care
majoritatea au fost alimentați natural cel puțin până la vârsta de șase luni. Durata medie de
spitalizare a fost mai scăzută în cazul nou-născuților alimentați natural față de cei alimentați
artificial. Trei nou-născuti au prezentat teste PCR pozitive pentru SARS-CoV-2 în perioada
neonatală.
Concluzii: Majoritatea nou-născuților au fost extrași prin operație cezariană. Nou-născuții
alimentați natural au asociat o durată medie de spitalizare mai scurtă și au fost alăptați o
perioadă mai lungă Cu câteva excepții, evoluția postnatală a fost în limite fiziologice.
Cuvinte cheie: COVID-19, Nou-născut, Sarcină, SARS-CoV-2, alaptare

Abstract
Introduction: The COVID-19 pandemic is a global medical challenge, and scientific data
describing the impact of maternal SARS-CoV-2 infection on newborns are limited. The aim of the
study is to evaluate the relationship between the confirmed maternal infection with SARS-CoV2 , the neonatal pathological findings and the subsequent postnatal evolution of the newborns.
Material and method: We analyzed in a retrospective study all births from 01.04.2020 to
02.11.2021 in the National Institute for Maternal and Child Health - Polizu Maternity.
Information was collected on maternal COVID-19 infection, neonatal information on
anthropometric growth and transition to extrauterine life. The exclusion criteria for the studied
group was the infirmation of the maternal infection with COVID-19.
Results: We analyzed 101 mothers and their newborns. The birth rate by cesarean section
was 70.29%. Six newborns (6.06%) were born preterm, and 5 (5.05%) required mechanical
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ventilation. 66.3% of newborns were breastfed after birth, most of which were breastfed at least
until the age of six months. The average length of hospital stay was shorter for breastfed infants
than for formula fed infants. Three newborns tested positive for SARS-CoV-2 in the neonatal
period.
Conclusions: Most newborns were born by cesarean section. Breastfed infants had a
shorter average length of hospital stay and were breastfed for a longer period. With a few
exceptions, the postnatal evolution was within physiological limits.
Keywords: COVID-19, Newborn, Pregnancy, SARS-CoV-2

POSIBILITATEA DE DIAGNOSTIC A HERNIEI DIAFRAGMATICE CONGENITALE
STÂNGI ÎNTR -O MATERNITATE JUDEȚEANĂ
MANAGEMENT OF LEFT CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA IN A
COUNTY MATERNITY HOSPITAL
Dr. Cemurtan Silvia - specialist neonatalog, Dr. Tarca Elena – sef lucrari, specialist
chirurgie si ortopedie pediatrica
Maternitatea Buzau , Spitalul Clinic de Urgente pentru copii ˮSf. Mariaˮ Iasi
Universitatea de Medicina si Farmacie ˮGrigore T. Popa ˮ

Rezumat
Hernia diafragmatica reprezinta una dintre cele mai severe malformatii congenitale ce se
refera la insuficienta de fuziune a membranelor pleuro-peritoneale ,cu migrarea progresiva a
viscerelor abdominale, mai frecvent in hemitoracele stang , asociata aproape constant cu
hipoplazia pulmonara.
Diagnosticul prenatal fiind posibil cu ajutorul ecografiei – investigatie folosita pe scara
larga in obstetrica sau impusa la gravida cu polihidramnios , ajuta la confirmarea diagnosticului
precoce , favorizand transferul in utero a fatului intr-un centru de grad superior.
Depistarea herniei diafragmatice congeniatale stangi in primele 24 ore de viata, a unui
nou nascut prematur VG ( UM ) = 33 saptamani , provenit din sarcina neinvestigata , MR = 32
ore , afirmativ oligoamnios , intraoperator – cantitate mica de lichid amniotic cu aspect de
ˮpuroiˮ, impune transferul neonatal precoce catre chirurgie pediatrica.

Abstract
Congenital diaphragmatic hernia is one of the most severe congenital malformations
related to insufficient fusion of pleural-peritoneal membranes, with progressive migration of
abdominal viscera, more frequently in the left hemithorax, almost constantly associated with
pulmonary hypoplasia. Prenatal diagnosis being possible by ultrasound – an investigation widely
used in obstetrics and mandatory for the pregnant woman with polyhydramnios - helps in early
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confirmation of the diagnosis, facilitating the in utero transfer of the fetus to a higher level
center.
We present the case of a premature newborn GA (LM)=33 weeks, from uninvestigated
pregnancy, RM=32 hours, with affirmatively oligohydramnios and intraoperative small quantity
of amniotic fluid appearing “pus-like”. Immediately after birth the newborn showed signs of
acute respiratory failure that required a chest X-ray, thus diagnosing congenital left
diaphragmatic hernia. After taking measures for balancing, stabilization and mechanical
ventilator assistance, the newborn was transferred to the pediatric surgery service in Iași, where
surgery was performed, with a favorable subsequent evolution.

ADAPTAREA LA VIAȚA EXTRAUTERINĂ A PREMATURILOR CONCEPUȚI PRIN
FERTILIZARE IN VITRO
IN VITRO FERTILIZATION TWINS TRANSITION TO EXTRAUTERINE LIFE
Octaviana Cristea1, Lidia Rendler1, Silvia-Maria Stoicescu1
1

Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu", Bucuresti,
Romania

Rezumat
Introducere. Fertilizarea in vitro (FIV)este considerată una dintre cele mai mari realizări
ale secolului XX, domeniul cu cele mai rapide progrese, depășind cu mult imaginația celor care
au pionierat în această tehnică care a dus la nașterea primului copil FIV- Louise Brown. Studiile
internaționale arată că fertilizarea in vitro crește morbiditatea și mortalitatea perinatală prin
creșterea nașterilor premature, sarcinilor multiple, greutății mici la naștere și a anomaliilor
congenitale. Factorul major responsabil pentru creșterea ratei prematurității este reprezentat
de incidența crescută a sarcinilor multiple rezultate după FIV, alături de comorbiditățile materne.
Material și metodă. Studiu de caz efectuat pe nou-născuți prematuri proveniți din sarcină
gemelară FIV, născuți și asistați medical în Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și
Copilului ‘Alessandrescu- Rusescu’ , București, România. S-au urmărit: vârsta de gestație, modul
nașterii, comorbiditățile materne, complicațiile neonatale.
Rezultate. Nou-născuți prematur la VG 25 săptămâni, ELBW, proveniți din sarcină
gemelară obținută prin FIV, ovocite donate, extrași prin operație cezariană de urgența pentru
placentă praevia cu sângerare și preeclampsie. Au fost admisi în terapie intensivă neonatală
pentru prematuritate extremă, asfixie perinatală severă, sindrom de detresă respiratorie. Au
dezvoltat hemoragie pulmonară din prima zi de viață, necesitând vitamina K, plasmă proaspăt
congelată, factorVII de coagulare -pentru o perioada de 10 zile. Au prezentat anomalii
congenitale- hemangioame cavernoase, chist ovarian, hidronefroză. Au dezvoltat complicații
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tardive ale prematurității – displazie bronhopulmonară, retinopatie de prematuritate, cu
evoluție favorabilă, fiind externați după o spitalizare de 151 zile.
Concluzie. Sarcina FIV este o sarcină cu risc crescut. Atunci când sarcina FIV este asociată
cu patologie maternă, întreruperea bruscă a sarcinii la o vârstă de gestație foarte mică, în interes
matern, conduce la complicații majore neonatale , necesitând terapii complexe pentru
supraviețuire.
Cuvinte cheie: Fertilizare in vitro, sarcină multiplă, hemoragie pulmonară, anomalii
congenitale

Abstract
Introduction. IVF is considered to be one of the greatest medical achievements of the
20th century, one of the fastest growing areas of medicine, having expanded far beyond the
imaginations of those who pioneered the technique that led to the birth of Louise Brown.
International studies show that IVF techniques increase perinatal mortality and morbidity
through the increase of: premature births, multiple pregnancies, low birth weight, congenital
anomalies. The major factor responsible for the increase in preterm delivery are the multiple
births resulting from artificial reproductive techniques (ART), along with high rates of maternal
comorbidities.
Materials and methods. Our paper is a case study on preterm twins conceived by in vitro
fertilization and medically assisted in National Institute for Mother and Child Health
"Alessandrescu-Rusescu", Polizu Maternity. We investigated maternal history, gestational age,
birth type, Apgar score, neonatal outcomes.
Results. 25 weeks newborn twins, ELBW, conceived by IVF with donated oocytes, coming
from a 46 years old mother, born by emergency C-section for placenta praevia with bleeding and
preeclampsia. They were admitted to NICU for extreme prematurity, perinatal asphyxia,
respiratory distress syndrome. They developed pulmonary hemorrhage from the first day of life
requiring vitamin K, fresh frozen plasma and Factor VII a recombinant (Novoseven) for a total of
10 days. Large hemangiomas, ovarian cyst, hydronephrosis were present in the both twins. They
developed late-onset complication of prematurity (bronchopulmonary dysplasia, retinopathy of
prematurity) and they were discharged after 151 days.
Conclusion. IVF pregnancy is a high-risk pregnancy. When IVF is associated with maternal
pathology, sudden interruption of the pregnancy for maternal health, leads to a very high
increase risk of neonatal morbidity and mortality, requiring complex therapies for survival.
Key words: In Vitro Fertilization, multiple pregnancy, pulmonary hemorrhage, birth
defects
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PATOLOGIE IMPREVIZIBILĂ LA UN NOU NĂSCUT PREMATUR EXTREM
UNPREDICTABLE PATHOLOGY IN AN EXTREMELY PRETERM NEWBORN
Dr. Dr. Datu Corina-Gabriela, Ciobanu Daniela, Dr. Androne Adelina, Dr. Livia Rendler
I.N.S.M.C. Alessandrescu-Rusescu, Maternitatea Polizu

Rezumat
Introducere: În ultimii ani, depistarea chisturilor ovariene la nou-născuți a fost facilitată
de examinările ecografice efectuate în perioada perinatală. Incidența chisturilor ovariene
neonatale crește odată cu creșterea nivelurilor de gonadotropină corionică placentară, ca de
exemplu în cazul diabetului gestațional, preeclampsia, incompatibilitatea Rh. (1,2). Până în
prezent, nu există un protocol pentru monitorizare și tratament. Operația chirurgicală trebuie
efectuată întotdeauna într-un mod care să protejeze ovarele și să asigure fertilitatea.
Materiale si metode: Studiu de caz efectuat pe un nou-născut 25 săptămâni vârsta
gestațională, asistat medical în INSMC „Alessandrescu-Rusescu” - Maternitatea Polizu.
Rezultate: În cadrul unei echipe interdisciplinare a fost stabilit diagnosticul de certitudine
de chist ovarian neonatal în baza investigațiilor clinice și imagistice. S-au stabilit diagnosticele
diferențiale, s-a instituit tratamentul chirurgical, a fost urmărită evoluția pe durata spitalizării,
pre și postoperator și după externare.
Concluzie: Chisturile ovariene neonatale sunt de obicei structuri autolimitante. Cu toate
acestea, chisturile mari sau complexe pot duce la complicații severe (3). Toate chisturile ovariene
detectate antenatal necesită o urmărire atentă după naștere. Deoarece probabilitatea regresiei
spontane este cunoscută, doar chisturile complexe sau de dimensiuni mari necesită intervenție
chirurgicală(4).
Cuvinte cheie: chist ovarian, neonatal, cura chirurgicală, prematur

Abstract
Introduction: During last years, detecting ovarian cysts was facilitated by ultrasound
examinations during perinatal period. The incidence of neonatal ovarian cysts rises with
increasing placental chorionic gonadotropin levels in complicated pregnancies with large
placenta such as in diabetes, pre-eclampsia and Rh incompatibility (1,2). To date, there is no
protocol for the monitoring and treatment of NOCs. Surgical treatment should always be
performed in a way to protect the ovaries and to ensure future fertility.
Materials and methods: Case study of a infant born at 25 weeks gestational age,
medically assisted in INSMC "Alessandrescu-Rusescu" - Polizu Maternity.
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Results: Within an interdisciplinary team, the diagnosis of neonatal ovarian cyst was
established based on clinical and imaging investigations. Differential diagnoses were considered,
surgical treatment was instituted, the evolution was followed during hospitalization, pre and
postoperative and after discharge.
Conclusion: Neonatal ovarian cysts are usually self-limiting structures. However, large or
complex cysts may lead to severe complications (3). All the ovarian cysts detected antenatally
need close follow-up after birth. Since spontaneous regression is known, only complex or larger
cysts need surgical intervention (4).
Keywords: neonatal, ovarian cyst, surgical treatment, prematurity
Bibliografie:
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FORMAȚIUNI TORACICE NEONATALE – DIAGNOSTIC PRIN METODE IMAGISTICE
MODERNE
IMAGING APPROACH TO NEONATAL CHEST DISORDERS
Dr. Alexandra Diaconu1, Dr. Doina Broscăuncianu1, Șef Lucrări Dr. Ramona Mohora1,2,
Prof. Univ. Dr. Silvia-Maria Stoicescu1,2
1. Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" Maternitatea “Polizu” – Secția Neonatologie,București
2. Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București

Rezumat
Introducere. Timusul este un organ toracic retrosternal, reprezentând un cadru unic
pentru maturarea limfocitelor T cu rol esențial în răspunsul imunitar (1), imagistica oferind
rezultate rapide și reproductibile utile în diagnostic. Ecografia toracică este utilă atât în
diagnosticul leziunilor pleurale, cât și parenchimatoase (2).
Material şi metodă. Se prezintă 2 cazuri de prematuri (de 32 respectiv 26 săptămâni
gestaţionale), care au evoluat cu sindrom de detresă respiratorie. Evaluarea radiologică a ridicat
probleme de diagnostic, conducând la examinare ulterioară ecografică.
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Rezultate. În ambele cazuri, radiografia toracică a identificat o formaţiune toracică, iar
ecografia a confirmat prezența unui timus cu structură normală, însă crescut în volum.
Discuţii şi Concluzii. Funcția timusului a reprezentat un mister o perioadă lungă de timp.
Considerat în antichitate sediul sufletului, descris de Galenus mai voluminos la copii (3). La
naştere cântăreşte 15g, la pubertate 30-40 g, după care se atrofieză progresiv (4). Chiar dacă
varaiză în dimensiune, formă și poziție cu vârsta, timusul este ușor de identificat ecografic prin
aspectul său caracteristic. Hiperplazia adevărată de timus reprezintă creșterea în greutate şi
dimensiune cu păstrarea arhitecturii microscopice (6). Clinic se încadrează în 3 forme: fără
patologie preexistentă, de rebound după un stres sever (infecţii, corticoterapie, chimioterapie)
și asociată altor patologii (hipertiroidism (7), myastenia gravis, sindrom Beckwith-Wiedeman
(8)). Hipertrofia de rebound reprezintă reacţia timusului prin atrofiere urmată de revinea la
dimensiunea iniţială sau chiar de creşterea în volum (2,7). Timusul hipertrofiat poate fi
diagnosticat radiologic eronat ca infiltrat pulmonar, cardiomegalie (9) sau tumoră (7). Orice
imagine mediastinală identificată trebuie explorată atent. Ecografia toracică este o metodă
noninvazivă, rapidă, ce nu necesită sedare și nu implică utilizarea radiației ionizante, fiind o
metodă preferabilă după radiografia standard (față și profil), față de alte metode imagistice.

Abstract
Hypotesis. Thymus is the most dominant noncardiac structure in the infant chest. It is the
primary site of T-lymphocyte, the essential component of the adaptive immune system (1).
Imaging technique is currently contributing to quick and accurate diagnosis in neonatal
respiratory diseases. Chest ultrasound is particularly an useful tool for both pleural and
parenchymal lesions. (2)
Matherials and Methods. We report two preterm infants (32 and 26 weeks gestation)
with acute respiratory distress syndrome. Radiological evaluation led to differential diagnosis
and ultrasound was performed.
Results. In both cases, conventional chest radiography revealed a thoracic mass and chest
ultrasounound confirmed a large thymus with normal echotexture
Discussion. Once misrepresented as the seat of the soul, thymus has remained an organ
of mystery throughout the 2000-year history medicine. Galen was the first who noted that the
thymus was proportionally largest during infancy (3). At birth it weighs 15g, at puberty 30-40g
and then it undergoes progressive atrophy (4). Although changes in size, configuration and
position occur with patient age, recognition of the thymus on ultrasound is easy due to its
characteristic appearance. (5). True thymic hyperplasia is defined as enlargement of the thymus,
which remains normally organized (6), beyond the upper limit of normal for a given patent age.
Clinically, patients with true thymic hyperplasia can be divided into three groups: those without
a related preexisting condition; those recovering from a recent stress event such as pneumonia,
corticosteroid therapy, radiation therapy, chemotherapy; and those with other disorders such
as hyperthyroidism (7), sarcoidosis, myasthenia gravis, Beckwith-Wiedeman Syndrome (8). One
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important characteristic of the thymus is that the gland responds to acute physiologic stress,
including systemic infections with rapid and severe involution. It regenerates weeks to months
after the cessation of the stress and may then be enlarged due to “rebound growth” (2,7).
Thymus hyperplasia can be misdiagnosed as a pulmonary infiltrate, cardiomegaly (9) or tumor
(7).
Conclusions. Any chest abnormality must be carefully explored. After standard chest Xray, chest ultrasound is a useful diagnostic tool. It is suitable for simple assessment of the thymus
and can be repeated over time, being non-invasive, quick and cost-effective.
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STABILIZAREA NOU-NĂSCUTULUI CU GASTROSCHIZIS
PERINATAL CARE IN NEWBORNS WITH GASTROSCHISIS
Sorana-Maria Dincă1, Ramona Mohora1,2, Silvia-Maria Stoicescu1
1
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Rezumat
Introducere: Orice tip de malformație diagnosticată antenatal pune presiune pe familie
și pe echipa medicală ce va monitoriza sarcina/nou-născutul, necesitând în toate cazurile
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abordare multidisciplinară. Gastroschizisul reprezintă unul dintre cele mai frecvente defecte la
nivelul peretelui abdominal, cu incidența 1:4000 nou-născuți și un raport sex masculin/sex
feminin=3/1. Este frecvent diagnosticat prenatal, însă riscurile si complicațiile ce pot apărea la
nou-născut se mențin, motiv pentru care decizia momentului si modului nașterii și echilibrarea
postnatala în vederea intervenției chirurgicale imediate sunt vitale.
Material și metoda: Se prezintă cazul unui nou-născut prematur cu vârsta gestațională
(VG) de 34 săptămâni, extras prin operație cezariană, sex feminin, diagnosticat antenatal cu
gastroschizis, ce a necesitat reanimare la naștere. A fost stabilizat postnatal și transferat ulterior
în serviciul de chirurgie pediatrică.
Rezultate: În urma colaborării în echipă interdisciplinară încă din perioada antenatală,
protocoalele locale au fost mai ușor de respectat cu rezultat pe măsură. În cazul nostru, nounăscutul a fost extras prin operație cezariană electivă, având ca indicație malformația digestivă
congenitală fetală și distensia intestinală. La naștere a prezentat greutate 1680g(p=10-25%), scor
Apgar la 1/5/10 minute=7/5/5. A dezvoltat detresă respiratorie și a necesitat stabilizare imediat
după naștere (echilibrare termică, ventilație mecanică, alimentație parenterală totală,
protejarea sterilă a conținutului intestinal exteriorizat, monitorizarea continuă a funcțiilor
vitale).
Discuții/Concluzii: Managementul eficient al cazului de către echipa perinatală este o
condiție obligatorie astfel încât intervenția chirurgicală să poată fi efectuată rapid, iar evoluția,
pe termen scurt si lung, să fie favorabilă. Ghidurile internaționale și naționale au directive
aplicabile la nivelul întregii comunități medicale, dar se pot adapta condițiilor locale, astfel încât
conduita specifică din protocoale sa fie bazată pe ghiduri.
Cuvinte cheie: Gastroschizis; Malformatii Digestive; Reanimare neonatală.

Abstract
Introduction: Any type of malformation that is prenatally diagnosed is a challenge to the
family and the medical team that will investigate the pregnancy and the newborn, a
multidisciplinary approach being required in all the cases. Gastroschisis is one of the most
common congenital abdominal wall defects, it occurs in one in every 4000 pregnancies, with a
male/female ratio of 3:1. It has a high frequency of prenatal diagnosis, but post-natal
complications are still possible, so deciding when and how the fetus would be delivered and
postnatal resuscitation are vital.
Materials and methods: We present the case of a female newborn, 34 weeks gestational
age, delivered via C-section, prenatally diagnosed with gastroschisis, who required neonatal
resuscitation. He was stabilized and then transferred to the paediatric surgical unit.
Results: Due to multidisciplinary collaboration even during the prenatal period, local
protocols have been easier to respect with good outcome. In our case, the newborn was
delivered via elective C-section, the indications being the fetal digestive malformation and
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intestinal distension. The birth weight was 1680g(p=10-25%), Apgar Score=7/5/5. Respiratory
distress occurred and neonatal resuscitation was necessary (thermal stabilization, mechanical
ventilation, total parenteral nutrition, coverage of the exteriorized bowels with sterile dressings,
continuous vital sign monitoring).
Conclusions: Efficient management by the perinatal medical team is mandatory in order
to have the surgery performed as soon as possible, and the outcome, short-term and long-term,
be favorable. International and national guidelines provide health plans that can be applied in
the whole medical community, but they are adjustable to the local circumstances, so that the
chosen course of action is based on specific guidelines.
Keywords: Gastroschisis; Congenital Abnormalities; Perinatal Resuscitation.
Bibliography: Queensland Clinical Guidelines, 2016, Neonatal Resuscitation. Christison-Lagay, E., Kelleher,
C., Langer, J., 2011, Neonatal abdominal wall defects, Seminars in Fetal and Neonatal Medicine. Ministry
of Health, The Kingdome of Eswatini 2018, Neonatal Care Clinical Guidelines. Asociatia de Neonatologie
din Romania, 2011, Echilibrarea nou-nascutului pentru transport si transportul neonatal. Lepigeon, K.,
Van Mieghem, T., et all, 2014, Gastroschisis-what should be told to parents.

TRANSPORTUL NEONATAL SPECIALIZAT ÎNTR-O MATERNITATE DE NIVEL III
NEONATAL TRANSPORT IN A 3RD LEVEL MATERNITY
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Rezumat
Introducere: Primele ore ale unui nou născut bolnav, la termen sau prematur,
influențează prognosticul stării de sănătate al acestuia. Odată cu progresele din domeniul
neonatologiei și a ierarhizării maternităților, transportul neonatal specializat a devenit o
necesitate. Transportul neonatal presupune asigurarea unor condiții optime de transfer a nounăscuților cu diferite patologii către unități spitalicești grad III. Acesta necesită organizarea,
coordonarea și instruirea resursei umane pentru ca transportul să poată fi efectuat în maximă
siguranță.
Material și metodă: Descrierea activității Unității de Transport Neonatal al I.N.S.M.C.
Alessandrescu-Rusescu și analiza cazurilor transportate în ultimii 10 ani.
Rezultate: Din cazuistica analizată, s-a evidențiat faptul că transporturile neonatale au
fost efectuate predominant datorită patologiei respiratorii. Peste 50% dintre acestea au fost
către maternități grad III sau spitale de pediatrie. S-a remarcat o creștere a numărului de
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transporturi aeriene, ceea ce a determinat preluarea nou-născuților de pe platformele de
aterizare a elicopterelor, scurtând astfel, durata efectivă a transportului.
Discuții/concluzii: În cazul anticipării unei nașteri cu risc, idealul este transferul in-utero,
transferul gravidei într-o maternitate de nivel III. Riscurile și beneficiile transportului neonatal
trebuie evaluate obiectiv atunci când apare necesitatea efectuării acestuia. Stabilizarea nounăscuților înainte și în timpul transportului, prezența personalului calificat, precum și a
echipamentelor special dedicate nou-născuților a determinat ca Unitatea de Transport Neonatal
să devină o extensie a Terapiei Intensive Neonatale. În acest context, importanța ghidurilor de
echilibrare pretransport este vitală pentru creșterea calității asistenței medicale specializate.

Abstract
Introduction: The first hours of life of a sick newborn, term or premature, influences the
newborn’s prognosis. Along with progress in neonatology and maternities grading, specialized
neonatal transport became a necessity. Neonatal transport ensures optimal newborn transfer
conditions to 3rd level hospitals. In order to have a safe transport, it needs organization,
coordination and training the human resource.
Materials and method: The Neonatal Transport Unit – N.I.M.C.H. Alessandrescu-Rusescu
activity and the analysis of transported cases during the last 10 years.
Results: From the analysed cases, neonatal transport were perfomed due to respiratory
pathology. Over 50% of cases, the transfers were made to 3rd level maternities or
multidisciplinary children’s hospitals. There was an increase in aerial transfers (transport of the
newborn to or from landing areas of helicopters/planes), thus decreasing the duration of
transport.
Discussions /conclusions: In case of anticipating a labour/pregnancy with risk, the gold
standard is in-utero transfer (transfer of pregnant women at risk to 3 rd level maternities). The
risks and benefits of neonatal transport must be evaluated. Stabilizing newborns befor and
during transport, the presence of qualified staff as well as special equipment transformed the
Neonatal Transport Unit into an extension of Neonatal Intensive Care Unit. That is why the
importance of pretransport stabilization is vital for increasing medical care quality.
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Rezumat
Introducere. Streptococul de grup B (Streptococcus agalactiae) este factor de risc pentru
infecţia perinatală (perioadă cuprinsă între 22 săptămâni complete de sarcină şi a7a zi după
naştere).
Obiective, scop. Stabilirea incidenţei colonizării materne şi neonatale cu Streptococ de
grup B, identificat ca factor de risc pentru infecţie perinatală, cu scopul diminuării morbidităţii
şi mortalităţii neonatale.
Material şi metodă. Studiu retrospectiv efectuat în spitalul Polizu, cuprinzând cupluri
mamă - nou-născut din primele 6 luni ale anilor 2019 şi 2020 comparativ cu aceeaşi perioadă a
anilor 2013 şi 2015, studiu bazat pe screening (prin examen bacteriologic - cultură) la mame şi
la nou-născuţii cu mame colonizate, în perioada ante şi postpartum.
Concluzii. Cunoaşterea factorilor de risc contribuie la depistarea precoce a infecţiei
perinatale. Incidenţa colonizării şi a infecţiei neonatale cu Streptococ grup B variază în funcţie de
amploarea investigaţiilor bacteriologice efectuate.
Cuvinte cheie: Streptococ grup B, bacteriologie, infecţie perinatală

Abstract
Introduction. Group B streptococcus (Streptococcus agalactiae) is a risk factor for
perinatal infection (the period between 22 full weeks of pregnancy and the 7th day after birth).
Objectives, purpose. Establishing the incidence of maternal and neonatal colonization
with group B Streptococcus, risk factor for perinatal infection with group B Streptococcus in
order to reduce neonatal morbidity and mortality.
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Material and method. Retrospective study conducted at Polizu Hospital, including
mother-newborn couples from the first 6 months of 2019 and 2020 compared to the same
period of 2013 and 2015, based on screening (by bacteriological examination - culture) in
mothers and newborns with colonized mothers, in the ante and postpartum period.
Conclusions. Knowledge of risk factors and clinical signs of onset contributes to the early
detection of perinatal infection. The incidence of colonization and neonatal Streptococcus group
B infection varies depending on the extent of bacteriological investigations performed.
Keywords: group B streptococcus, bacteriology, perinatal infection
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Rezumat
Introducere: Efuziunile pleurale sunt diagnosticate în timpul evaluărilor ecografice
prenatale și reprezintă acumularea anormală a unei cantități de lichid la nivelul toracelui fetal,
unilateral sau bilateral. Efuziunile pleurale afectează 1 din 15.000 de nașteri, iar feții afectati sunt
expuși unui risc semnificativ de morbiditate si mortalitate perinatală, care poate fi îmbunătățit
prin intervenția prenatală. Tema acestei lucrări este de a identifica dificultațile de diagnosticare
în cazul unui prematur cu epanșament pleural unilateral, evidențiat prenatal.
Material si Metodă: Este prezentat cazul unui prematur de 35 saptămâni, provenit din
sarcină monitorizată în diferite clinici perinatale, cu patologie respiratorie. Informațiile
perinatale sunt obținute din analiza documentelor medicale materne, fetale și neonatale.
Rezultate: Prenatal, la 22 săptămâni s-a evidențiat ecografic efuziune pleurală dreaptă,
care a necesitat instalarea unui drenaj toraco-amniotic. Gravida a prezentat infecție cu
Parvovirus în antecedente și a fost infectată cu virusul Sars-Cov2 înainte de nastere, motiv pentru
care a necesitat transferul dintr-o unitate de nivel 3 în clinica noastră. La naștere, nou-născutul
a prezentat asfixie moderată și sindrom de detresă respiratorie, care s-au remis sub tratament.
Examenul radiologic nu a vizualizat lichid pleural și s-a decis extragerea tubului de dren. Ulterior,
s-a constatat reacumularea acestuia în cantitate mica la nivelul hemotoracelui drept, care nu a
necesitat toracocenteza evacuatorie.
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Concluzii: Acest articol își propune să atraga atenția asupra necesității recoltării lichidului
pleural extras la instalarea drenajului intrauterin pentru facilitarea diagnosticului și terapiei pe
termen lung. De asemenea este definitorie identificarea asocierii cu alte afectiuni.
Cuvinte cheie: prematur, epanșament pleural, drenaj pleural, ventilație mecanică

Abstract
Introduction: Pleural effusions are typically detected during routine prenatal ultrasound,
where the abnormal fluid collection can be seen in the baby’s chest, unilateral or bilateral. Fetal
pleural effusions affect 1/15,000 pregnancies and affected fetuses are at important risk of
perinatal morbidity and mortality, which may improve with fetal intervention.
Material and metods: The aim of the paper is to present the case of a female preterm
neonate, 35 weeks gestational age with unilateral pleural effusion, identified by prenatal
ultrasounds.
Results: The pregnancy was monitored in multiple perinatal clinics and a thoracoamniotic
shunt was installed at 22 weeks of gestation for right pleural effusion. The mother had a previous
Parvovirus infection and was infected with Sars-Cov2 virus before birth, being transferred from
a level 3 unit in our clinic for fetal pathology. At birth, the infant presented moderate asphyxia
and respiratory distress syndrome, which responded well to performed treatment. Chest
radiography revealed the absence of fluid in the pleural cavity and it was decided to remove the
drainage tube. Subsequently, it was found to accumulate in small amounts in the right
hemothorax, which did not require evacuation thoracentesis.
Conclusion: This aim of the article is to highlights the importance of collecting pleural
fluid during the intervention of pleuroamniotic shunting, to improve diagnosis and long-term
therapy. It is also defining to identify the association with other diseases.
Keywords: preterm, pleural effusion, pleural drainage, mechanical ventilation

ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN DEPARTAMENTUL DE NEONATOLOGIE AL I.N.S.M.C.
“ALESSANDRESCU-RUSESCU”
DIDACTIC ACTIVITY IN THE NEONATOLOGY DEPARTMENT OF I.N.S.M.C.
MATERNITY POLIZU
Mohora Ramona, Nastase Leonard, Cristea Octaviana, Radulescu Luiza, Stoicescu SilviaMaria
1

I.N.S.M.C “Alessandrescu-Rusescu”, Bucuresti ; 2- Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol
Davila”, Bucuresti
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Rezumat
Istoricul Maternitatii Polizu a adaugat la deja valoroasa activitate medicala ce se
desfasura aici inca din anul 1945, prezenta in lumea academica prin infiintarea catedrelor
universitare pe fiecare specialitate: pediatrie - neonatologie, obstetrica-ginecologie.
Aici s-a infiintat, in anii ’70, neonatologia, specialitatea medicala dedicata nou-nascutului
pana in a 28-a zi de viata si dupa 1990 s-au derulat toate programele de initiere si perfectionare
din tara noastra, coordonate de medici specializati din Statele Unite ale Americii.
Cadrele didactice din specialitatea de neonatologie, inca din anii ‘70 formeaza medici in
aceasta ramura medicala, ea fiind recunoscuta prin examen din ’94.
In prezent, rezidentii in specialitatea de neonatologie si studentii anul 6 la medicina
generala isi definitiveaza instruirea in Maternitatea Polizu ce inca din 2002 este ierarhizata ca cel
mai inalt nivel, III, sub coordonarea cadrelor universitare, medici neonatologi de aici. Activitatea
intensa se desfasoara in program normal de lucru sau program de garzi si cuprinde parte
teoretica si o complexa parte practica din curricula de instruire in specialitate. Astfel, ingrijirile
insusite de tinerii medici acopera o arie larga a viitoarei practici a lor, de la reanimarea diferitelor
categorii de nou-nascuti, sustinerea functiilor vitale pe parcursul evolutiei, acordarea asistentei
medicale in cazul nou-nascutilor malformati sau urgentelor chirurgicale neonatale, la intelegerea
tranzitiei la viata extrauterina si in cazul nou-nascutilor prematuri extremi dar si promovarea si
sustinerea alaptarii nou-nascutilor la termen, pana la o multitudine de aspecte legate de
probleme sociale, de colaborare interdisciplinara, de etica si legislatie.

Abstract
Polizu Maternity added to its already valuable medical activity, that is been carried out
here since the year 1945, an important place in the academic world with the establishment of
the university departments in pediatrics- neonatology, obstetrics-gynecology.
The medical specialty that is dedicated to the newborn until the 28 th day of life –
Neonatology, in Romania was founded in the ‘70s, and after the 1990, all the learning and
implementation programs were coordinated by specialized doctors from the United States of
America.
The university staff from the neonatology specialty is preparing physicians in this medical
branch since the ‘70s and it’s been acknowledged by exam since 1994.
Currently, neonatology residents and 6th year general medicine students are completing
their studies under the university staff and neonatal physicians coordination at Polizu Maternity,
which since 2002 has been ranked with the highest level of complexity, level III.
The intense activity takes place in a normal, day by day work schedule or on-call
schedules and includes a theoretical part and a complex practical part from the specialized
training curriculum.
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The medical care learned by the young doctors covers a wide area of their future practice,
from the resuscitation at birth of different categories of newborns, to the support of vital
functions through their outcome, medical assistance in case of newborns with congenital
malformations or neonatal surgical emergencies, to understanding the transition from
intrauterine life to extrauterine life especially in the case of extremely preterm new-borns,
breastfeeding promoting and encouragement and a multitude of aspects regarding the social
issues, interdisciplinary collaboration, ethics and legislation.

MONITORIZAREA CEREBRALĂ NIRS – APLICAȚII CLINICE ÎN NEONATOLOGIE
NIRS BRAIN MONITORING – CLINICAL APPLICATIONS IN NEONATOLOGY
Năstase Leonard, Stoicescu Silvia-Maria

Rezumat
Evaluarea statusului cerebral în neonatal rămîne o provocare pentru echipa medicală
perinatală. Cunoasterea activitatii cerebrale la naștere și evoluția acesteia este un element cheie
in evaluarea prognosticului unui nou-nascut din terapie intensiva neonatală și poate contribui
semnificativ la ajustarea tratamentului.. Tehnica spectroscopiei cu lumină infraroșu apropiată
(NIRS) este tot mai amplu studiata în neonatologie , tehnologia actuala permitand aplicarea
acesteia la patul pacientului. Din studiile clinice actuale se constata ca masurarea oxigenarii la
nivel tisular cerebral prin tehnica NIRS este singurul parametru stabil in timp ce nivelul altor
organe aceste masuratori sunt extrem de variabile. In lucrarea de față prezinta utiliatea
măsurarii acestui parametru în terapie intensivă neonatală.
Cuvinte Cheie: neonatal, spectroscopie, lumină infraroșu apropiată ,oxigenare cerebrală

Abstract
Assessing neonatal brain status remains another challenge for the perinatal medical
team. Knowledge of brain activity at birth and its evolution is a key element in evaluating the
prognosis of a newborn in neonatal intensive care and can significantly contribute to treatment
adjustment. The technique of near-infrared light spectroscopy (NIRS) is increasingly studied in
neonatology, technology current allowing its application to the patient's bed. The current clinical
studies revealed that the measurement of oxygenation in the brain tissue by NIRS technique is
the only stable parameter while for other organs these measurements are extremely variable.
This paper presents the clinical usefulness of measuring this parameter in neonatal intensive
care.
Keywords: neonatal, near-infrared light, spectroscopy, brain oxygenation
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PREZENTARE DE CAZ: PNEUMONIE NEONATALĂ CU SARS-COV2 – DIFICULTĂȚI DE
DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
CASE REPORT: NEONATAL PNEUMONIA WITH SARS-COV2 – DIFFICULTIES IN
DIAGNOSIS AND TREATMENT
Dr. Cleopatra Palosanu
Spitalul Clinic de Urgenta Sf Ioan, Bucuresti – Maternitatea Bucur

Rezumat
Transmiterea verticala a virusului SARS-COV 2 este inca in curs de investigare. Exista
raportari ale unor astfel de cazuri de transmitere de la mama la nou-nascut, marea majoritate a
nou-nascutilor fiind asimptomatici sau cu simptome minore. Cu toate acestea, un procent foarte
mic poate prezenta sindrom inflamator multisistemic si soc.
Prezentam cazul unui nou-nascut la termen, de sex masculin , internat prin transfer la 4
zile de viata cu suspiciune de infectie SARS-COV 2, cu urmatoarea simptomatologie: obstructie
nazala importanta, secretii muco-purulente nazofaringiene si oculare, sindrom functional
respirator. Pe parcursul internarii se evidentiaza RT- PCR SARS- COV 2 pozitiv, sindrom
inflamator, limfocitopenie, valori crescute ale D-dimerilor si modificari radiologice sugestive de
pneumonie neonatala. S-a instituit tratament cu: imunoglobulina umana nespecifica,
Tocilizumab, corticoterapie si anticoagulante iv, sub care evolutia a fost favorabila. Nou nascutul
a fost externat la 26 de zile de viata clinic sanatos.
Cuvinte cheie: nou-nascut la termen, pneumonie neonatala, SARS-COV 2

Abstract
Vertical transmission of SARS-VOC 2 virus is still under investigation. There are reports of
such cases of transmission from mother to newborn, the vast majority of newborns being
asymptomatic or with minor symptoms, a very small percentage may have multisystemic
inflammatory syndrome and shock.
We present the case of a full-term newborn, male, hospitalized by transfer at 4 days of
age with suspected SARS-VOC 2 infection, with the following symptoms: significant nasal
obstruction, muco-purulent nasopharyngeal and ocular secretions, respiratory syndrome.
During his stay at the hospital a series of positive RT-PCR SARS-COV 2, positive inflammatory
syndrome, lymphocytopaenia, increased values of D-dimers, radiological modifications
suggestive of neonatal pneumonia. Treatment was instituted with nonspecific human
immunoglobulin, Tocilizumab, anticoagulant corticotherapy, under which the evolution was
favorable, discharged at 26 days, with no clinical concerns.
Keywords: full-term newborn, neonatal pneumonia, SARS-COV 2
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EXPERIENȚA ÎN ÎNGRIJIREA NOU-NĂSCUȚILOR PROVENIȚI DIN MAME SARS COV2
POZITIVE
NEONATAL EXPERIENCE IN HEALTC-CARE FOR NEWBORNS FROM SARS
COV2 POSITIVE MOTHERS
Ploscaru Anca Teodora, M.D.1, Diaconu Alexandra, M.D., Heroiu Madalina-Ruxandra,
M.D.
1

Institutul Naţional pentru Sănătatea mamei şi copilului „Alessandrescu-Rusescu”-Maternitatea
Polizu, Clinica de Neonatologie, Bucureşti

Rezumat
Introducere: Coronavirusurile sunt o familie numeroasă de virusuri care pot provoca boli
la oameni şi animale. SARS-CoV2 a fost prima dată raportat în Wuhan în decembrie 2019, iar in
martie 2020 a fost declarată pandemia.
Material şi metodă: Activitatea noastră s-a desfăşurat în Centrul de Excelenţă MaternoFetală, unde au fost îngrijiţi 103 nou+născuţi în perioada 13,04,2020-04,11,2021.
Rezultate: Cheia succesului pentru prevenirea transmiterii infecţiei cu SARS-CoV2 sunt:
spălarea corectă a mâinilor, purtarea corectă a mâştii, precum şi echiparea şi dezechiparea în
condiţii de siguranţă.
Concluzie: Decizia de alăptare, îngrijirea nou-născutului în sistem Rooming-in pe durata
internării în maternitate se face de comun acord cu mama, după informarea corecta şi după
semnarea consimţământului informat.
Cuvinte cheie: nou-născut, SARS-CoV2, echipament, naştere.

Abstract
Introduction: Coronaviruses represents a numerous family of viruses that causes diseases
in humans and animals. The SARS CoV2 infection was first reported in Wuhan, December 2019,
and until March 2020 pandemic time was declared.
Methods and materials: The activity in our unity took place in our Materno-Fetal Center
of Excellence. There were a total of 103 newborns from SARS CoV2 positive mothers were taken
care of in one year and a half (from 13.04.2020 until 04.11.2021).
Results: The most important things in preventing the transmission of the virus are: the
correct washing and sanitizing of the hands, properly wearing the mask, and, of course safe
putting on the equipment and removing it.
Conclusion: Breastfeeding decision and taking care of the newborn in our Rooming-in
System during hospitalization in our Maternity is made in concordance with the newly mother
will, after an informed and signed consent.
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Key words: newborn, SARS-CoV2, equipment, birth.

DIFICULTĂȚI ÎN MANAGEMENTUL ARITMIILOR CARDIACE ÎNTR-O MATERNITATE
DE GRAD 2
MANAGEMEN CHALLENGES OF CARDIAC ARRHYTMIAS IN A LEVEL 2
NEONATAL UNIT
Dr. Pop, Dr Sicoie, Dr. Bratu, Dr. Ancar, Dr. Lefter
Spitalul Clinic CF2

Rezumat
Tahicardia supraventriculară reprezintă cea mai frecventă tulburare de ritm la copil, fiind
caracterizată de o frecvență cardiacă crescută (de obicei >200 b/min), fără variabilitate, cu debut
și final brusc și complexe QRS de aspect normal. De obicei, debutul poate fi asimptomatic,
asociind ulterior alimentație dificilă, somnolență sau agitație.
Vă prezentăm cazul unui nou-născut la termen (AGA, dezvoltat dizarmonic, vârstă
gestațională de 39 săptămâni, SA=10), provenit din sarcină dispensarizată cu evoluție fiziologică,
fără factori de risc, diagnosticat la 4 zile de viață cu Tahicardie paroxistică supraventriculară.
Simptomatologia a debutat la 48 de ore, însă fără obiectivarea modificărilor de ritm cardiac,
motiv pentru care a fost considerat diagnosticul de Sepsis neonatal cu evoluție favorabilă sub
antibioterapie empirică. Primul episod de tahicardie a fost la 4 zile de viață, remis la
administrarea de Adenozină, ulterior prezentând multiple episoade (fără evidențierea unui
factor favorizant) responsive ințial la tratamentul antiaritmic. Persistența evenimentelor
paroxistice a determinat în final necesitatea transferului într-o secție de cardiologie.
Abordarea cazului a fost dificilă atât prin prisma episoadelor frecvente de TPSV ce au
necesitat administrare de Adenozină precum și a indisponibilității acesteia la nivel național.
Succesul terapeutic s-a datorat colaborării multicentrice.

Abstract
Supraventricular tachycardia is the most common rhythm disturbance in children,
characterized by an elevated heart rate (usually >200 b/min), no variability, abrupt onset and
termination, and normal QRS complex. The infant may initially be asymptomatic, but later
become irritable and refuse feeding.
We present the case of a term newborn (AGA, disharmonic, gestational age 39 weeks,
Apgar score 10), normal pregnancy follow-up with no risk factors, diagnosed at 4 days of life with
SVT (Supraventricular tachycardia). The newborn became symptomatic at 48 hours of life,
without evidence of cardiac rhythm disturbance, being treated with empiric antibiotic therapy
61

for sepsis. The 4th day of life he had the first episode of SVT, treated successfully with Adenosine,
but later presented multiple episodes (without an apparent trigger) initially responsive to
antiarrhythmic therapy. The persistence of the paroxysm events imposed the necessity of
transferring the neonate in a cardiology department.
This case was challenging because of the numerous SVT episodes needing Adenosine
administration as well as the difficulty of providing the medicine. The therapeutic success was
achieved by collaborating with multiple medical centers.

INCIDENȚA RETINOPATIEI DE PREMATURITATE LA NOU-NĂSCUȚII PREMATURI
TÂRZII ȘI NOU-NĂSCUȚII LA TERMEN PRECOCE
THE INCIDENCE OF RETINOPATHY OF PREMATURITY IN LATE PRETERM
INFANTS AND EALRY-TERM INFANTS
Luiza Rădulescu, Ramona Mohora, Octaviana Cristea, Silvia-Maria Stoicescu
INSMC Alessandrescu-Rusescu – Maternitatea Polizu, UMF Carol Davila, București

Rezumat
Introducere: Retinopatia de prematuritate (ROP) este o afecțiune vasoproliferativă
multifactorială a nou-născuților prematuri, care a devenit principala cauza globala de cecitate in
copilarie. [1]
Obiectiv: Evidențierea experienței clinicii noastre în vederea raportării incidenței ROP la
nou-nascutii prematuri tarzii si la nou-nascutii la termen precoce, precum și evoluția în funcție
de severitatea bolii.
Metode: Am analizat într-un studiu retrospectiv toate nasterile din INSMC
Alessandrescu-Rusescu – Maternitatea Polizu din perioada 01.01.2017 - 31.10.2021. Criteriile de
includere în studiu au fost VG = 35-37 săptămâni și diagnosticul de retinopatie de prematuritate.
Nou-născuții cu malformații severe și cei care au decedat până la examenul oftalmologic au fost
excluși din studiu.
Rezultate: Ca factori de risc semnificativi în etiologia acestei boli au fost identificați
sepsisul, oxigenoterapia, durata recuperării ponderale (>7 zile), grupa de sânge și transfuziile de
sânge frecvente. CONCLUZII: Studii clinice randomizate longitudinale pe termen lung sunt
necesare în vederea stabilirii unor standarde de utilizare a oxigenoterapiei în cazul acestor copii
și mai ales în vederea prevenirii apariției unei boli atât de invalidante cum este retinopatia de
prematuritate.
Cuvinte cheie: ROP, retinopatia de prematuritate, prematur tarziu
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Abstract
Background: Retinopathy of prematurity (ROP) is a multifactorial vasoproliferative
disorder in premature infants, which has become the leading global cause of childhood
blindness. [1]
Objective: To highlight the experience of our clinic and to report the incidence of ROP in
late premature newborns and early-term newborns, as well as the outcome according to the
severity of the disease.
Methods: We analyzed in a retrospective study all the births from INSMC AlessandrescuRusescu - Polizu Maternity from 01.01.2017 - 31.10.2021. The inclusion criteria in the study were
VG = 35-37 weeks and the diagnosis of retinopathy of prematurity. Newborns with severe
malformations and those who died before the eye exam were excluded from the study.
Results: Sepsis, oxygen therapy, duration of weight recovery (> 7 days), blood group and
frequent blood transfusions were identified as significant risk factors in the etiology of this
disease.
Conclusions: Long-term randomized clinical trials are needed to establish standards for
the use of oxygen therapy in these children and especially to prevent the onset of a disease as
disabling as premature retinopathy.
Keywords: ROP, retinopathy of prematurity, late preterm
Acknowledgment: All authors contributed equally to this study

HEMANGIOMUL CUTANAT LA PREMATUR
INFANTILE HEMANGIONA IN PREMATURITY
Dr. Rendler Livia1, Șef Lucrări Dr. Mohora Ramona1,2, Prof. Univ. Dr. Stoicescu SilviaMaria1
1

Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" - Maternitatea
Polizu, București, România;
2
Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol-Davila", București, România.

Rezumat
Introducere: Hemangiomul este cea mai frecventă tumoră vasculară benignă a perioadei
neonatale. (1) Factorii de risc frecvent întâlniți sunt sexul feminin, greutatea mică la naștere,
prematuritatea și sarcinile multiple. (2) Hemangiomul poate avea un impact important când se
întâlnește la nou-născuții prematuri, luând în considerare posibilele complicații pe termen scurt
și lung.
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Materiale si metode: Studiu de caz efectuat pe un nou-născuți prematuri cu 25 săptămâni
vârsta gestațională, asistat medical în INSMC „Alessandrescu-Rusescu” - Maternitatea Polizu.
Rezultate: În cadrul unei echipe interdisciplinare a fost stabilit diagnosticul de
hemangiom infantil în baza investigațiilor clinice și imagistice, s-au stabilit diagnosticele
diferențiale, s-a instituit tratamentul specific fiecărui caz, a fost urmărită evoluția pe durata
spitalizării și după externare.
Concluzie: Hemangioamele, tumori vasculare, majoritatea superficiale, unice sau
multiple, proliferează în primele luni de viață, cu un maximum de manifestare în jurul vârstei de
3-6 luni, urmate de o fază de stabilitate, regresând până la 4-5 ani. (3) Tratamentul depinde de
localizarea, dimensiunea, de impactul funcțional și de posibilele complicații ulterioare, dar și de
vârsta nou-născuților. În general, doar o mică parte dintre pacienți necesită tratament, sub
supraveghere medicală continuă de lungă durată, cu prognostic favorabil. (4)

Abstract
Introduction: Hemangioma is the most common benign vascular tumor of the neonatal
period. (1) Hemangiomas are more common among females than males, in preterms and in
those with low weight at birth (2). Hemangioma can have a significant impact in premature
infants, taking into consideration possible short- and long-term complications.
Materials and methods: Case study performed on a premature newborn with 25 weeks
gestational age, medically assisted in INSMC "Alessandrescu-Rusescu" - Polizu Maternity.
Results: Within an interdisciplinary team, the diagnosis of infantile hemangioma was
established based on clinical and imaging investigations, differential diagnoses were conducted,
the specific treatment was initiated, the evolution was followed during hospitalization and after
discharge.
Conclusion: Hemangiomas are vascular tumors, mostly superficial, single or multiple,
proliferating in the first months of life, with a maximum manifestation around the age of 3-6
months, followed by a phase of stability, and then regressing at about 4-5 years (3). Treatment
depends on the location, size, functional impact and possible subsequent complications, but also
on the age of the newborns. In general, only a small percent of patients requires treatment,
being continuously followed-up, with a favorable prognosis. (4)
Bibliografie:
1. Horii KA, Drolet BA, Frieden IJ, et al. . Prospective study of the frequency of hepatic hemangiomas in
infants with multiple cutaneous infantile hemangiomas. s.l. : Pediatr Dermatol, 2011. 28:245 – 253.
2. Jacobs AH, Walton RG. The incidence of birthmarks in the neonate. s.l. : Pediatrics 1976. 58:218–222 .
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URMĂRIREA FOSTULUI PREMATUR DUPĂ EXTERNAREA DIN MATERNITATE
FOLLOWING THE PREATURE AFTER DISCHARGE FROM MATERNITY
HOSPITALS
ȘL UMF Dr. Ioana Roșca - medic primar neonatologie, specialist pediatru, Dr. Monica
Susanu - medic specialist neonatologie, Dr. Alina Turenschi - medic rezident pediatrie

Rezumat
Numărul nou-născuților cu risc externați din secția de terapie intensivă nou-nascuți
înregistrează o continuă creștere datorită îmbunătățirii tehnicilor de terapie intensivă și
acumulării de experiență în domeniu. În aceste condiții se fac eforturi, pe plan național și
internațional, pentru elaborarea unui standard de urmărire (followup) a nou-născuților cu risc,
externați din secția de neonatologie. Un program de follow-up oferă posibilitatea de a
standardiza practica în domeniu, furnizează date cu privire la consecințele morbidităților și
tratamentelor și permite compararea diferitelor unități sau intervenții. Factorii etiologici care
stau la baza prematuritătii extreme sunt condițiile socioeconomice precare si cresterea
numarului de feți obtinuți prin fertilizare “in vitro”. Maternitatea “Prof.Dr.Panait Sarbu” este
primul centru de combatere a sterilității din țară (2000 fertilizări pe an) și tratează anual peste
100-120 nou-născuți prematuri cu greutatea sub 1000g la naștere. Efortul echipei de
neonatologie din maternitate trebuie completat cu un follow-up riguros și cu consulturi
interdisciplinare periodice pentru a scădea morbiditatea si mortalitatea fostului prematur in
primii 2 ani de viață. O dată ce prematurul reuşeşte să depăşească complicaţiile acute şi
părăseşte terapia intensivă, trebuie să luăm în considerare complicaţiile cronice ale
prematurităţii care pot afecta toate aparatele şi sistemele. Afectarea sistemului respirator
presupune diplazie bronhopulmonară, infecţii respiratorii acute, la nivelul sistemului
cardiovascular, insuficienţă cardiacă congestivă, afectarea sistemului nervos pe termen lung
poate însemna sechele neurologice posthemoragii intracerebrale ca de exemplu paralizia
cerebrală, hidrocefalia. La nivelul sistemului digestiv poate apărea sindromul de intestin scurt
post enterocolită ulcero-necrotică, şi oftalmologic, retinopatia de prematuritate.
Cuvinte-cheie: prematuritate extrema, follow-up, complicații cornice

Abstract
The number of high-risk newborns discharged from the intensive care unit of newborns
is constantly growing due to the improvement of intensive care techniques and the
accumulation of experience in the field. Under these conditions, efforts are being made,
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nationally and internationally, to develop a standard for follow-up of newborns at risk,
discharged from the neonatology department. A follow-up program offers the possibility to
standardize the practice in the field, provides data on the consequences of morbidities and
treatments and allows the comparison of different units or interventions. The etiological factors
underlying extreme prematurity are poor socio-economic conditions and an increase in the
number of fetuses obtained by "in vitro" fertilization. The “Prof. Dr.Panait Sarbu” maternity
hospital is the first sterility control center in the country (2000 fertilizations per year) and
annually treats over 100-120 premature newborns weighing less than 1000g at birth. The effort
of the neonatology team in the maternity hospital must be completed with a rigorous follow-up
and regular interdisciplinary consultations in order to decrease the morbidity and mortality of
the former premature baby in the first 2 years of life. Once the premature baby manages to
overcome the acute complications and leaves the intensive care unit, we must consider the
chronic complications of prematurity that can affect all functions and systems. Respiratory
damage involves broncho-pulmonary dysplasia, acute respiratory infections, the cardiovascular
system, congestive heart failure, long-term nervous system damage, may mean neurological
sequelae of intracerebral hemorrhage such as cerebral palsy, hydrocephalus. In the digestive
system, short bowel syndrome can occur after ulcer-necrotic enterocolitis, and
ophthalmologically, premature retinopathy.
Keywords: extreme prematurity, follow-up, chronic complications
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BULA CARE ANUNȚĂ O BOALĂ GENETICĂ
SKIN BLISTERING AS A MARKER OF GENETIC DISEASE
Dr. Coltoiu Alexandra1, Dr. Plaiasu Vasilica2
1

Departament Dermatologie, INSMC Alessandrescu-Rusescu
CRGM Bucuresti, INSMC Alessandrescu-Rusescu

2

Rezumat
Nou nascutul cu eruptii buloase congenitale sau perinatale poate prezenta clinic
veziculo-bule (la nivel tegumentar), eroziuni, ulceratii sau suprafete denudate (tegumentar si pe
mucoase).
Etiologia bulelor la nou nascut este variabila si poate include: cauze mecanice (ex. bula
de suctiune); infectii (impetigo stafilococic, SSSS, pemphigus sifilitic, TORCH, alte infectii); cauze
autoimune (pemphigus, pemfigoid s.a. la nou nascut, generate de transfer transplacentar de
autoanticorpi materni); cauze genetice ca in cazul spectrului epidermolizelor buloase, ihtiozelor
buloase, IP; mastocitoza.
Cand etiologia este de cauza genetica, investigatiile include: biopsie cutanata (cu MO/
imunomapping/ ME), consult si testare genetica.

Abstract
Congenital or perinatal blistering of the neonate’s skin and mucosae appear clinically as
bullae (skin), erosions, ulcerations or denuded surfaces (both skin and mucosae).
The causes of blistering in the neonate are variable and may include: mechanical causes
(e.g. sucking blister); infections (staphylococcal impetigo, staphylococcal scalded skin syndrome,
luetic pemphigus, TORCH, other infections); autoimmune causes (neonatal pemphigus, neonatal
pemphigoid, generated by transplacental transfer of maternal autoantibodies); genetical causes
like in the epidermolysis bullosa spectrum, bullous ichtyoses, IP; mastocytosis.
When a genetical cause is implied, investigations include skin biopsy (MO/
Immunomaping /ME), genetical consultation and testing.

INCOMPATIBILITATEA ÎN SISTEM RH ȘI MICII VAMPIRI
Andreea Teodora Constantin1,2, Lucia Maria Tudor1,2, Tatiana Ciomârtan1,2
1
2

Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului ”Alessandrescu-Rusescu”, București
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, București

Rezumat
Introducere: Reacția de incompatibilitate în sistem Rh presupune expunerea unei mame
cu Rh negativ la sângele fetal cu Rh pozitiv determinând producerea de anticorpi de tip
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imunoglobulină G (IgG) ce persistă pe tot parcursul vieții mamei. IgG pot traversa placenta,
formând complexe antigen-anticorp cu eritrocitele fetale cu Rh pozitiv ceea ce duce la
distrugerea acestora.
Caz clinic: Prezentăm cazurile a doi frați (gemeni) care s-au prezentat în clinica noastră la
vârsta de 6 săptămâni pentru anemie severă (Hemoglobină 6.8 g/dL, respective 6g/dL). Cei doi
pacienți proveneau dintr-o sarcină cu risc înalt, în afara problemelor puse de sarcina gemelară și
prematuritate, mama având Rh negativ. Colaborarea dintre echipele de obstetrică-ginecologie
și neonatologie în perioada perinatala au permis supraviețuirea acestor pacienți. La momentul
prezentării în clinica noastră și la evaluările ulterioare în cadrul cărora au necesitat tranfuzii
repetate de masă eritrocitară au avut o creștere și dezvoltare normale, conform vârstei
corectate.
Concluzii: Sarcinile cu risc de izoimunizare în sistem Rh necesită urmărire în centre
medicale materno-fetale specializate în sarcini cu risc înalt, ceea ce s-a întâmplat și în cazul
nostru. Consecințele unei sarcini în care fătul are Rh pozitiv și mama Rh negativ pot varia de la
anemie usoară până la hidrops fetal sever. Procesul de hemoliza poate continua mai multe luni
postnatal fiind necesară atât urmărirea acestor pacienți de către medicul de familie și pediatru
cât și complianța părinților (respectarea programărilor pentru reevaluare, urmărirea semnelor
de alarmă, administrarea tratamentului recomandat).

DE LA SEPSIS LA COLESTAZĂ
Andreea Teodora Constantin1,3, Lucia Maria Tudor1,3, Ana Maria Caia-Hoanăș1, Daniela
Păcurar2, Tatiana Ciomârtan1,3
1

Pediatrie, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu”,
București
2
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”, București
3
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, București

Rezumat
Colestaza în perioada neonatală ridică multiple probleme de diagnostic presupunând
afectare fluxului biliar oriunde pe parcurs de la hepatocit până la intestin. Cauza poate fi virală,
metabolică sau genetică incluzând și boli rare care afectează funcția hepatică.
Prezentăm cazul unul nou-născut de sex masculin care la 4 zile de viață a fost transferat
în clinica noastră dintr-o unitate sanitară teritorială cu diagnosticul de sepsis. A fost inițiată
antibioterapie cu spectru extins și fost au fost corectate dezechilibrele metabolice și
hematologice asociate. Evoluția a fost inițial favorabila nou-născutul fiind externat. Reevaluarea
clinico-biologica la 14 zile de la externare a evidențiat sindrom de hepatocitoliza, colestază și
anemie severă. Determinarea cauzei colestazei și tratamentul au necesitat implicare unei echipe
multidisciplinare fiind evaluat din punct de vedere pediatric, imagistic, gastroenterologic,
endocrinologic, genetic.
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Simptomele colestazei neonatale pot varia de la un pacient la altul. Acestea includ icter,
hepatomegalie, urină hipercromă, falimentul creșterii. În ceea ce privește prognosticul acesta
poate fi bun cu recuperare completă, cum s-a întâmplat și în cazul pacientului nostru sau poate
evolua spre afectare hepatică cronică.

IN SPATELE OGLINZII
ALERGIE LA PROTEINA LAPTELUI DE VACĂ SAU…?
Andreea Teodora Constantin1,2, Andreea Simona Scrobote1, Iuliana Caloianu1, Lucia Maria Tudor1,2,
Laura Matei1, Vasilica Plăiașu1, Tatiana Ciomârtan1,2
1 Pediatrie, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu”, București
2 Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, București

Introducere: Afecțiunile metabolice congenitale sunt caracterizate de defecte genice care
determină un anumit deficit enzimatic. Există sute de boli metabolice congenitale diferite iar
simptomatologia, tratamentul și prognosticul sunt foarte variate.
Caz clinic: Prezentăm cazul unei paciente care se află în evidența clinicii noastre de la vârsta de
6 luni. Simptomatologia a debutat la vârsta de 3 luni cu scaune diareice, vărsături și somnolență.
Inițial, la debutul simptomatologiei, s-a ridicat suspiciunea de alergie la proteina laptelui de vacă
și reflux gastro-esofagian. Dozarea amoniemiei a evidențiat valori crescute repetate (366
micromol/l) iar investigațiile metabolice suplimentare au ridicat suspiciunea de afecțiune
metabolică. S-a inițiat tratament de urgență pentru corecția hiperamoniemiei. Testarea genetică
Whole Exome Sequencing a permis stabilirea diagnosticului de certitudine. A fost inițiat regim
alimentar hipoproteic și tratament medicamentos cronic pentru normalizarea valorilor
amoniacului seric. Stabilirea diagnosticului cât și managementul medical ulterior al acestui
pacient a presupus colaborare interdisciplinară.
Concluzii: Bolile metabolice reprezintă o provocare pentru medicul pediatru atât din punct de
vedere al diagnosticului cât și din perspectiva tratamentului. Recunoașterea precoce a
simptomatologiei, ridicarea suspiciunii de boală metabolică și completarea investigațiilor uzuale
cu cele specifice afecțiunilor metabolice, ulterior stabilirea diagnosticului de certitudine și
inițierea tratamentului specific cât mai devreme posibil sunt esențiale pentru a le asigura acestor
pacienți cel mai bun prognostic posibil.
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CAUZĂ DE ICTER COLESTATIC LA ADOLESCENT- PREZENTARE DE CAZ
CAUSE OF CHOLESTATIC JAUNDICE IN ADOLESCENTS: CLINICAL CASE
Mirela Silvia Covăcescu*, Bogdan Mihai Pascu*, Irina Alexandra Colțoiu*, CristianaLuminița Ivănescu*
*INSMC Alessandrescu Rusescu, București, România

Rezumat
Introducere: Diagnosticul diferențial al icterului la copilul mai mare și adolescent este
complet diferit față de vârsta de nou născut și copil mic, unele dintre cauze fiind specifice doar
pentru această categorie de vârstă.
Material și metodă: Prezentăm cazul unui adolescent în vârstă de 17 ani internat în clinică
pentru icter sclero-tegumentar, debutat cu 3 săptămâni anterior internării, în afebrilitate,
asociat cu urini hipercrome, scaune acolice și prurit tegumentar.
Rezultate: La examenul clinic se constată stare generală modificată, icter
sclerotegumentar intens, prurit generalizat cu leziuni de grataj la nivelul tegumentelor, abdomen
dureros la nivelul hipocondrului drept, ficat palpabil la 2-2,5 cm sub rebordul costal, splină
nepalpabilă, scaun acolic, urini hipercrome. Investigațiile efectuate au avut în vedere principalele
cauze de icter colestatic la adolescent. Anamneza relevă și faptul că adolescentul a utilizat
constant în ultimele 3 luni multiple substanțe anabolizante, unele cu administrare zilnică, altele
cu administrare la 2-4 zile. Administrarea a fost întreruptă în momentul apariției icterului. În
urma investigațiilor făcute, care au exclus alte cauze de colestază posibile la această vârstă, se ia
în considerare toxicitatea steroizilor anabolizanți ca și cauză a icterului colestatic în cazul
prezentat.
Discuții: Diagnosticul diferențial al icterului cu bilirubină directă la copilul mai mare și
adolescent include cauze virale, metabolice, autoimune, afecțiuni ale căilor biliare, cauze
vasculare. La acestea se adaugă și hepatotoxicitatea diferitelor medicamente sau a altor
substanțe. Colestaza severă asociată utilizării de steroizi anabolizanți este cunoscută ca și cauză
de leziune hepatică acută. Steroizii androgeni și anabolizanți pot determina patru forme distincte
de leziuni hepatice: creștere tranzitorie a enzimelor hepatice, sindrom acut de colestază, injurie
hepatică vasculară cronică și carcinom hepatocelular.
Concluzii: Utilizarea steroizilor anabolizanți trebuie luată în considerare ca și cauză
posibilă de icter colestatic la adolescent, anamneza fiind foarte importantă în stabilirea
diagnosticului.
Cuvinte cheie: colestază, adolescent, hormoni anabolizanți
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Abstract
Introduction: The differential diagnosis of jaundice in older children and adolescents is
completely different from newborn and young children because some of the causes are specific
only for this age category.
Methods and materials: We present the clinical case of a 17-years-old adolescent
male hospitalised in our clinic for a 3 weeks history of skin and scleral jaundice without fever.
The patient also associated dark urine, acholic stool and skin itching.
Results: Clinical examination showed a patient with altered general condition, intense
skin and scleral jaundice, generalised pruritus with skin itching marks, abdominal pain, especially
in the right hypochondrium, hepatomegaly, non-palpable splenic enlargement, acholic stool,
dark urine. Laboratory findings took in consideration the main causes of cholestatic jaundice in
adolescents. Also the adolescent`s history revealed a 3 months use of anabolic steroids, some
with daily administration, others with administration every 2-4 days. Administration
was interrupted when jaundice occurred. Following the laboratory tests, which ruled out other
causes of cholestasis possible at this age, the toxicity of anabolic steroids is considered to be the
cause of jaundice in the case presented.
Discussions: The differential diagnosis of jaundice with conjugated bilirubin in older
children and adolescents includes viral infections, metabolic and autoimmune diseases, biliary
tract disorders and vascular causes. To these is also included the hepatotoxicity of various drugs
and other substances. Severe cholestasis associated with the use of anabolic steroids is known
as an important cause of acute liver injury. Androgenic and anabolic steroids can cause 4
different forms of hepatic dysfunctions: transitory elevation of hepatic enzymes levels, acute
cholestatic syndrome, chronic vascular injury to the liver and hepatocellular carcinoma
Conclusions: This clinical case illustrates how anabolic steroids use should be taken in
consideration as a possible cholestatic jaundice cause in adolescents, anamnestic data being
essential in establishing the diagnosis.
Key words: cholestasis, adolescent, anabolic steroids.

FORMA SEVERA DE PIMS - PREZENTARE DE CAZ
CASE REPORT – SEVERE FORM OF PIMS
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Rezumat
Sindromul inflamator multisistemic (PIMS sau MIS-C) este o patologie recent descrisa
(aprilie 2020) ca fiind un sindrom inflamator important asociat infectiei cu virusul SARS COV2.
Din fericire este o complicatie rara, ce afecteaza mai putin de 0.5% din copii care au avut sau au
infectie COVID 19. Este generat de o furtuna inflamatorie ce deternina semne si simptone ce se
suprapun cu alte patologii rare ca Boala Kawasaki, Sindrom toxico-septic, cu consecinte grave
asupra sistemului cardiovascular, pana la deces.
In cele ce urmeaza va prezentam cazul unui fetite de 7 ani diagnosticata cu PIMS, cu
evolutie supraacuta, cu afectare cardiaca importanta- miocardita cu soc cardiogen.
Cuvinte cheie: PIMS, moicardita

Abstract
Pediatric multisystem inflammatory syndrome (PIMS-TS or PIMS/MIS-C) is a very rare
condition: it occurs in less than 0.5% of children (who have or have had) COVID-19 infection.
This severe inflammatory syndrome can affect blood vessels (generates vasculitis), particulary
of the heart, it can cause critical tissue damage and potentially death. Symptoms of PIMS can
overlap with other conditions, such as Kawasaki disease or Toxic Shock Syndrome.
The case report focuses on a 7 year old girl diagnosed with a severe form of PIMS, with
myocarditis and cardiogenic shock.
Key words: PIMS, myocarditis

AFECTAREA RESPIRATORIE ÎN FORMA PEDIATRICĂ ACUTĂ A MALADIEI COVID-19:
ASPECTE DIAGNOSTICE, MECANISME INCRIMINATE ȘI POTENȚIALE OPȚIUNI
AIRWAY INVOLVEMENT IN ACUTE PAEDIATRIC COVID-19 DISEASE:
DIAGNOSIS, PATHOGENETIC MECHANISM AND POTENTIAL OPTIONS
Roxana Florea, Mihai Craiu

Rezumat
Maladia COVID-19 face parte din viața cotidiană și afectează, la nivel global, toate
aspectele activităților economice, educaționale sau medicale, începând din decembrie 2019.
Conform OMS, pană la momentul redactării acestui material, există dovezi de infectare a 257
milioane de persoane. In mod tragic 5.15 milioane dintre acestea au decedat de la declanșarea
pandemiei [1].
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Maladia COVID-19 la copil reprezintă o povară epidemiologică și de alocare a resurselor
medicale mult mai mică decât la adult. Mai puțin de 4 % din copiii infectați ajung sa dezvolte
forme severe de boală, fiind spitalizați [2]. Impactul asupra copiilor pare a fi mai mare din punct
de vedere economic, fiind estimat că se vor adăuga celor 386 milioane de copii ce trăiau deja, în
2019, în sărăcie extremă, încă 42-66 milioane copii, ca urmare a pandemiei [3].
Lucrarea de față trece în revistă mecanismele patogenice implicate și principalele
deosebiri ale evoluției clinice a infecției cu SARS-CoV-2 la copil, în faza acută a bolii, fată de adult.
Sunt detaliate aspecte de transmitere [4], genetică [5] și imunologie [6] ce ar putea explica
modul în care infecția cu noul coronavirus se răsfrânge asupra populației pediatrice [7].
Din perspectiva practicianului autorii discută aspecte clinice și diagnostice, în etapa
inițială, a infecției, în special în ce privește afectarea tractului respirator [8]. Sunt evocate
particularitățile de imagistică la copil [9] și sunt sugerate strategii de optimizare a
managementului inițial al bolii, atât medical cat și emoțional [10].
Cuvinte cheie: COVID-19, copil, boală acută respiratorie

Abstract
COVID-19 disease is affecting life at a global level since December 2019 and raises a huge
medical, economic and financial burden. According to WHO, until this paper was submitted, a
number of 257 million people were infected worldwide. Sadly 5.15 million of these infected
persons expired since the beginning of pandemic outbreak [1].
COVID-19 disease in children is a significant epidemiological and resources allocation
challenge. But it’s impact in paediatric patients seems to be less severe compared with adult
patients. Less than 4 % infected children are going to develop a severe form of disease, ending
in hospital [2]. Disease burden seems to impact more children’s wellbeing than their health. UN
estimates that another 42-66 million children will end-up in extreme poverty along with other
386 million that were in this extreme condition before pandemic episode, in 2019 [3].
Current paper describes main pathogenetic mechanisms involved in acute paediatric
SARS-CoV-2, compared with mechanisms described in adult patients. Transmission [4], genetic
[5] and immunological aspects [6] that are particular to the paediatric patient and could explain
potential trajectories for disease course in these children [7].
In a paediatrician’s perspective authors are discussing clinical and diagnostic features, in
acute stage of disease with a focus on airway involvement [8]. Imagistic aspects in children are
presented [9]. Brief approach to respiratory and extra-respiratory trajectories of disease in
children are mentioned [10].
Keywords – child, COVID-19, acute airway disease
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Evaluarea cantitativă a biomarkerilor imagistici
Dr. R. Gheorghiu, Dr. Iustina Stan, Dr. M. Craiu
Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu"
Universitatea de Medicina si farmacie Carol Davila

Intr-o lume in care Machine Learning ul si Procesarea Big Data au un impact tot mai mare in
viata de zi cu zi, acest lucru se reflecta si in domeniul medical. Noile tendinte in imagistica
moderna se indreapta spre tehnicile de post-procesare ce au rol sa complementeze modalitea
actuala, usor depasita de interpretare a imagisticii, in special a computer tomografiei toracice.
Din ce in ce mai multe cercetari se fac in domeniul RADIOMICS ce isi propune extragerea
caracteristicilor cuantificabile dintr-un conglomerat de date.
Modalitatea in care tehnolologia prezentului poate ajuta in diagnostic,
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Prin tehnici de post-procesare, in urma achizitiei si a segmentarii regiunii de interes se pot
extrage caracteristici morfologice, statistice, locoregionale si bazate pe model.
Tehnicile de post-procesare a seturilor mari de date furnizate de CT pot spori precizia
interpretarii si ajuta clinicianul sustinandu-i decizia medicala si odata cu acest lucru crescand
calitatea ingrijirilor medicale acordate pacientului.
In concluzie evaluarea cantitativa imagistica ofera o reprezentare obiectiva, detaliata si precisa
asupra bolii si managementului ei. Tranzitia acestor metode in practica medicala necesitand
promovarea si famililiarizarea clinicienilor cu noile tehnici.

IMPLICAȚII ALE PANDEMIEI COVID19 ASUPRA COPIILOR CU DIETĂ RESTRICTIVĂ
IMPLICATIONS OF THE COVID19 PANDEMIC ON CHILDREN ON A RESTRICIVE
DIET
Alexandra Gîță, Cristina Ungureanu, Nicoleta Lacatuș, Daniela Rădăuțu, Madalina Vlad,
Alina Popp
Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, București,
România

Rezumat
Pandemia COVID 19 a avut implicații serioase asupra societății în general și asupra
copiilor în mod particular. Ne-am propus evaluarea implicațiilor pandemiei COVID 19 asupra
evoluției copiilor cu diete restrictive. Am evaluat un număr de 50 de copii aflați sub diete
restrictive (glutenoprive cu sau fără alte restricții alimentare asociate). Evoluția copiilor în
perioada martie 2018-septembrie 2019 a fost comparată cu perioada martie 2020-septembrie
2021. Lucrarea de față prezintă influențele situației pandemice asupra indicilor antropometrici,
homeostaziei fierului, profilului lipidic, statusului vitaminei D3, serologia specifică bolii celiace
precum și asupra complianței la dietă.
Cuvinte cheie: enteropatie, monitorizare, dieta restrictiva, pandemie, COVID 19.

Abstract
The COVID 19 pandemic have had serious implications for society in general and for
children in particular. We aimed to evaluate the implications of the COVID 19 pandemic on the
evolution of children with restrictive diets. We evaluated a number of 50 children on restrictive
diets (gluten-free with or without other associated dietary restrictions). The evolution of
children in March 2018-September 2019 was compared with March 2020-September 2021. This
paper presents the influences of the pandemic situation on anthropometric indices, iron
homeostasis, lipid profile, vitamin D3 status, celiac disease-specific serology and compliance
with diet.
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Key words: enteropathy, monitoring, restrictive diet, pandemic, COVID 19.

PROTOCOL DE TRATAMENT ÎN INFECȚIA SARS-COV2 LA COPIL
TREATMENT PROTOCOL FOR SARS-COV2 IN CHILDREN
Monica Luminos, Dr Camelia Kouris, Dr Cornelia Dogaru, Dr Cristina Negulescu, Dr,
Adina Ivan, Dr George Jugulete, Dr Madalina Merisescu

Rezumat
Introducere: Desi infectia cu SARS-COV 2 la copil se manifesta in 70-80% din cazuri sub
forme asimptomatice, usoare sau medii, se constata in ultimul timp, cu precadere incepand din
vara anului 2021, ca formele de boala la copil si mai ales la nou-nascut si sugarul mic sunt din ce
in ce mai severe sau cu potential de agravare rapid, cu instalarea insuficientei respiratorii acute
(ARDS)
Se va acorda o atentie deosebita nou-nascutilor si sugarilor mici (< 3 luni), care reprezinta
90% din cazurile de imbolnavire spitalizate cu forme severe, critice. La acestia evolutia bolii de
la debut la instalarea ARDS este imprevizibila, uneori 12-24 ore (6-48 ore). In unele tari aceasta
categorie de copii este spitalizata indiferent de forma de boala si supravegheata in spital.
Obiective: Avand in vedere numarul mare de cazuri de Infectie Sars-Cov2 in randul
populatiei pediatrice si absenta unui protocol standardizat de tratament, s-a impus realizarea
unui protocol intern de diagnostic si tratament
Material si metode: A fost efectuata o meta-analiza a tuturor studiilor publicate in
literatura de specialitate cu privire la diagnosticul si managementul diferitelor forme clinice de
boala.
Rezultate: S-a constatat ca administrarea tratamentului antiviral in primele 3 zile de la
debutul simptomatalogiei s-a soldat cu rata vindecare cea mai rapida fata de administrarea
comparativ cu administrarea acestuia dupa agravarea bolii. Utilizarea tratamentului cortizonic
asociat este recomandat in formele medii si severe, de preferat fiind metilprednisolonul. Terapia
anticoagulanta este recomandata doar in cazurile documentate cu risc major de tromboza, iar
terapia biologica s-a dovedit eficienta in formele severe potential letale.
Concluziile: Protocolul efectuat a fost elaborat in urma celor mai noi studii internationale,
adaptate situatiei epidemiologice din Romania si a fost folosit in tratamentul infectiilor SarsCov2 in populatia pediatrica internata in INBI “M.Bals”
Cuvinte cheie: Sars-Cov2, copil, tratament
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Abstract
Introduction: Although SARS-VOC 2 infection in children is manifested in 70-80% of cases
in asymptomatic, mild or moderate forms, it has been found lately, especially since the summer
of 2021, that the forms of disease in children and more chosen in the newborn and the small
infant are more and more severe or with potential for rapid aggravation, with the installation of
acute respiratory failure (ARDS)
Particular attention will be paid to newborns and young infants (<3 months), who
represent 90% of hospitalized cases of severe, critical forms. In them, the evolution of the
disease from the onset to the installation of ARDS is unpredictable, sometimes 12-24 hours (648 hours). In some countries this category of children is hospitalized regardless of the form of
the disease and supervised in hospital.
Objectives: Considering the large number of cases of Sars-Cov2 Infection among the
pediatric population and the absence of a standardized treatment protocol, it was necessary to
develop an internal diagnosis and treatment protocol.
Material and methods: A meta-analysis of all studies published in the literature on the
diagnosis and management of various clinical forms of the disease was performed.
Results: It was found that the administration of antiviral treatment in the first 3 days after
the onset of symptoms resulted in the fastest cure rate compared to the administration
compared to its administration after the aggravation of the disease. The use of the associated
cortisone treatment is recommended in moderate and severe forms, preferably
methylprednisolone. Anticoagulant therapy is recommended only in documented cases with a
high risk of thrombosis, and biological therapy has been shown to be effective in potentially fatal
severe forms.
Conclusions: The protocol was developed following the latest international studies,
adapted to the epidemiological situation in Romania and was used in the treatment of Sars-Cov2
infections in the pediatric population hospitalized in INBI "Matei Bals"
Keywords: Sars-Cov2, child, treatment

PROFILAXIA TRANSMITERII MATERNO-FETALE A INFECȚIEI CMV
PROPHYLAXIS OF MATERNAL-FETAL TRANSMISSION OF
CYTOMEGALOVIRUS INFECTION
Prof. Monica Luminos, Dr. Camelia Kouris, Dr. Cornelia Dogaru, Dr. Cristina Negulescu,
Dr. Adina Ivan, Dr. Madalina Merisescu
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Rezumat
Introducere: Infectia cu CMV din timpul sarcinii ramane inca o provocare pentru
obstetricieni, neonatologi si pediatri din punct de vedere al prevenirii transmiterii infectiei
congenitale cu CMV la copil. Infectia neonatala cu CMV este una dintre cele mai severe infectii
congenitale, fiind insotita de malformatii importante.
Obiective: Prezentarea ultimelor strategii terapeutice in profilaxia transmiterii maternofetale
Depistarea infectiei acute in timpul sarcinii, presupune o atitudine terapeutica fata de
gravida, in functie de gravitatea acestei infectii si de trimestrul de sarcina in care aceasta s-a
produs
Rezultate: Atunci cand infectia survine in primul trimestru de sarcina poate determina
avort spontan sau malformatii severe, , atunci cand infectia se produce in trimestrele 2 sau 3,
apar tulburari vizuale si surditate. Infectia cu CMV de la nastere poate fi simptomatica sau
asimptomatica, ceea ce presupune atititudini medicale diferite, conform unui algoritm stabilit si
consimtit.
Putem utiliza imunoglobuline specifice anti CMV si, mai recent, in schema terapeutica a
fost introdus valganciclovir (incepand din saptamana 30-32).
Vom exemplifica cu 2 cazuri (nou nascuti) de infectie congenitala cu CMV, unul
asimptomatic si celalalt cu boala manifesta, apreciind in acelasi timp atitudinea terapeutica
asupra gravidei pe perioada sarcinii.
Concluzii: Infectia CMV ramane in continuare o provocare pentru echipa multidisciplinara
care trebuie sa gestioneze aceste cazuri de cele mai multe ori dificile si complicate.
Keywords: infectia CMV, copil, transmiterea materno-fetala

Abstract
Introduction: Neonatal CMV infection is one of the most severe congenital infections,
accompanied by major malformations. When the infection occurs in the first trimester of
pregnancy can cause miscarriage or severe malformations, when the infection occurs in the 2nd
or 3rd trimester, visual disturbances and deafness occur.
Objectives: Presentation of the latest therapeutic strategies in the prevention of
maternal-fetal transmission
Material and method: Detection of acute infection during pregnancy involves a
therapeutic attitude towards the pregnant woman, depending on the severity of this infection
and the trimester of pregnancy in which it occurred.
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Results: CMV infection at birth can be symptomatic or asymptomatic, which involves
different medical attitudes, according to an established and agreed algorithm.
We can use specific anti-CMV immunoglobulins and, more recently, valganciclovir was
introduced into the regimen (starting at weeks 30-32).
We will exemplify with 2 cases (newborns) of congenital CMV infection, one
asymptomatic and the other with manifest disease, appreciating at the same time the
therapeutic attitude on the pregnant woman during pregnancy.
Concluzii: CMV infection remains a challenge for the multidisciplinary team that has to
deal with these often difficult and complicated cases
Keywords: CMV infection, child, maternal-fetal infection

MODELE TRANSNAŢIONALE ŞI PROVOCĂRI MEDICO-SOCIALE ÎN BOALA CELIACĂ
TRANSNATIONAL MODELS AND MEDICAL AND SOCIAL CHALLENGES IN
CELIAC DISEASE
Autori: Otilia Man, Diana Czika, Alina Popp
Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, București, România

Cuvinte cheie: boala celiacă, dieta fără gluten, transnațional, Dunărea.
Rezumat:
Boala celiacă afectează mai mult de 1.2 milioane de persoane (1% din populație) din regiunea
Dunărea, însă boala influențează indirect un număr mai mare de persoane. Boala are impact și
asupra instituțiilor de educare și îngrijire a copiilor, producătorilor de alimente, jucătorilor din
alimentație publică și sectorului medical. Aproximativ 80% dintre cei care au boală celiacă sunt
diagnosticați cu întârziere sau rămân nediagnosticați, crescând astfel riscul apariției
complicațiilor, o morbiditate și mortalitate crescută, performanță școlară redusă, absenteim
ridicat de la locul de muncă. Toate acestea au impact negativ asupra sustenabilității sistemului
de sănătate și a societății în ansamblu.
Lucrarea prezintă activitățile desfășurate în cadrul proiectului transnațional CD SKILLS pentru
creșterea diagnosticării timpurii a bolii celiace, îmbunătățirea serviciilor de sănătate publică, a
serviciilor de alimentație publică și crearea unui mediu care să sprijine îmbunătățirea calității
vieții persoanelor cu boală celiacă. Activitățile din cadrul proiectului sunt grupate în pachete de
lucru și cuprind: evaluarea diferențelor regionale în managementul bolii celiace, introducerea
de metode noi de informare și educare, dezvoltarea unor strategii eficiente de diagnostic și
testarea unor proiecte-pilot inovative.
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Abstract
Key words: celiac disease, gluten free diet, transnational, Danube.
Summary:
Celiac disease affects more than 1.2 million people in Danube region (1% of the population),
but the disease influences even more people. Celiac disease has an impact on childcare
institutions, food producers, catering service and especially on healthcare sector. About 80% of
patients are diagnosed with long delay or remain undiagnosed, increasing the risk of
complications, resulting in high morbidity and mortality, low school performance and high
work absenteeism. These have an important negative impact on sustainability of healthcare
sector and society.
The paper includes the presentation of the activities within CD SKILLS project with the aim of
increasing early diagnosis, improving public healthcare services, catering services and
establishing a supportive environment to improve the quality of life of Celiac disease patients.
Thematic work packages include the assessment of the current state of the art in Celiac disease
management, followed by introduction of new educational techniques, the development of
efficient diagnostic methods, and test of innovative pilot services.

Era COVID vs HIV ROMANIA 2020-2021
COVID-19 ERA VS. HIV IN ROMANIA 2020-2021
Mariana Mărdărescu, Adrian Streinu-Cercel, Sorin Petrea, Marieta Iancu, Sanda Vintilă,
Daniela Vițelaru, Claudiu Șchiopu, Alexandra Mărdărescu
Institute National de Boli Infecțioase “Prof. Dr.Matei Balş”, București, Romania

Rezumat
Introducere: Supravegherea infecției HIV în România a continuat în perioada 2020-2021,
în ciuda contextului epidemiologic COVID-19. Cele mai noi date au fost centralizate de către
Compartimentul pentru Evaluarea și Moniorizarea Infecției HIV/SIDA în România la jumătatea
lunii iunie 2021.
Obiective: Statusul epidemiei HIV în România la sfârșitul anului 2021 și jumătatea anului
2021.
Material și metode: Datele HIV, la nivel national sunt centralizate și procesate prin
Registrul Național HIV, pe baza informațiilor culese prin fișele de confirmare și cele de
actualizare, trimise de cele nouă Centre Regionale.

81

Rezultate și concluzii: La 31 decembrie 2020 Registrul a stocat, pentru perioada anilor
1985-2020, un total cumulativ de 24486 de persoane infectate HIV, din care persoane în viață
16848. Tot în 202 au fost luate în evidență 432 de cazuri noi. 13437 din totalul celor care trăiau
cu HIV se aflau în tratament specific antiretroviral și profilaxie post-expunere.
Din persoanele aflate în viață, în grupa de vârstă 30-34 de ani, respective 7057 (60%)
aparțin cohortei 1988-1990.
Din totalul cazurilor noi, 60% au avut raportată drept cale de transmitere contactul
heterosexual neprotejat, 27% bărbați sex cu bărbați, 9% persoane consumatoare de droguri,
1,4% transmitere materno-fetală. 52% din totalul cazurilor noi au avut o valore CD4<350
cel/mmc
Comparativ cu anii precedenți, atât 2020 cât și 2021 au reprezentat o provocare în ceea
ce privește colectarea și procesarea datelor HIV, cauza principală fiind suprapunerea cu
pandemia COVID-19, care a limitat accesul la testare și circuitul pacienților către sistemul
national de supraveghere. Monitorizarea femeii gravide infectate HIV a fost și ea afectată ceea
ce a condus la modificarea practicilor de supraveghere a nou-născutului expus perinatal HIV.
Cuvinte cheie: HIV, supraveghere, subraportare

Abstract
Background: HIV infection in Romania continues to be monitored despite the COVID-19
context, the latest data being centralized in June 2021, by the Compartment for Monitoring
and Evaluation of HIV/AIDS Data in Romania.
Objectives: Status of Romania’s HIV epidemic at the end of 2020 and mid 2021.
Material and methods: HIV data in Romania is centralised and processed though the
National HIV/AIDS Data Base, based on the information collected from the confirmation and reconfirmation charts sent by the nine Regional HIV Centres.
Results and conclusions: At 31 December 2020 a cumulative number of 25486 people
diagnosed with HIV was registered (1985-2020), of whom people living with HIV/AIDS- 16848. In
2020, 432 new HIV cases were recorded, 13437 of those living with HIV were under antiretroviral
treatment and post-exposure prophylaxis.
Most cases from those living with HIV, by current age, were registered at the 30-34 age
group, namely 7057, more than 60% belonging to the 1988-1990 Romanian cohort.
From the new cases, 60% represent HIV transmission due to unprotected sexual contact,
27% to MSM, 9% to IDU and 1,4% to mother to child transmission. 52% of the new cases had
CD4<350 cells/mmc.
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Compared to the previous reporting years, 2020 as well as 2021 represented a challenge
in terms of HIV data collection and processing, due to the new epidemiological context that
hampered the entire medical system. Furthermore, surveillance of pregnant women with HIV
was also affected which entailed different approaches of monitoring of new-borns perinatally
exposed to HIV.
Key terms: HIV, surveillance, under-reporting
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INFECȚIA SARS-COV2 LA NOU NĂSCUT
SARS-COV2 INFECTION IN NEWBORN
Dr. Merisescu Madalina, Dr. Camelia Kouris, Dr. Cornelia Dogaru, Dr. Cristina
Negulescu, Dr. Adina Ivan, Dr. George Jugulete, Prof. Monica Luminos

Rezumat
Introducere: In contextul pandemiei de coronavirus, se intampla din ce in ce mai frecvent
ca o pacienta insarcinata sa se infecteze cu virusul COVID-19. Aceasta infectie poate interesa si
nou-nascutul.Transmiterea SARS-CoV-2 de la mama la nou-nascut se poate produce, teoretic, in
timpul sarcinii, in timpul travaliului (transmitere verticala) sau dupa nastere (transmitere
orizontala). Transmiterea verticala, suspectata pana acum in cateva cazuri, este foarte
rara. Transmiterea virusului prin lapte matern nu a fost dovedita. Transmiterea orizontala se
poate produce de la mama COVID-pozitiva sau de la orice alte persoane COVID-pozitive
(indiferent daca sunt sau nu simptomatice) care vin in contact cu nou-nascutul- este cea mai
frecventa. Conform statisticilor, infectia nou-nascutului cu SARS-CoV-2 are loc cel mai adesea
dupa externarea din maternitate (asa numita infectie tardiva). Transmiterea virusului se produce
mai ales prin picaturi respiratorii.
Noile reglementari permit vaccinarea gravidelor impotriva Sars-CoV2.
Obiective: In aceasta lucrare au fost luati in studiu nou-nascutii internati in INBI “M.Bals”
in perioada martie 2020, secptembrie 2021 si au fost studiate particularitatile tipului lor de
boala.
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Material si metode: Au fost analizati un numar de 63 nou-nascuti, dintr-un lot de 406
copii internati in aceasta perioada, cel mai mic dintre acestia avand 4 zile.
Rezultate: A fost urmarit si statusul mamei pre si post-partum. Au fost inregistrati in
studio in anul 2020 22 fete si 24 baieti, iar in anul 2021 8 fete si 9 baieti cu forme diverse de
boala, care au variat de la manifestari digestive, pana la sepsis sever ce a necesitat transfer intro sectie de terapie intensiva neonatala. Evolutia a fost favorabila in majoritatea cazurilor, Nu sau inregistrat decese.
Concluzii: Infectia Sars-Cov2 poate determina afectiuni severe atat la nou nascut cat si la
femeia gravida si masurile de preventie mai ales in cazul nou-nascutilor si femeilor insarcinate
sunt extrem de importante.De asemenea amintim posibilitatea vaccinarii gravidei.
Cuvinte cheie: nou-nascut, Sars-cov2, infectie severa

Abstract
Introduction: In the context of the coronavirus pandemic, it is becoming more and more
common for a pregnant patient to become infected with the COVID-19 virus. This infection may
also affect the newborn. Transmission of the virus through breast milk has not been proven.
Horizontal transmission can occur from the COVID-positive mother or from any other COVIDpositive person (whether or not they are symptomatic) who come in contact with the newborn
- is the most common. According to statistics, the infection of the newborn with SARS-CoV-2
occurs most often after discharge from the maternity ward (so-called late infection). The
transmission of the virus occurs mainly through respiratory drops.
The new regulations allow pregnant women to be vaccinated against Sars-CoV2.
Objectives: In this paper were studied the newborns hospitalized in INBI "M.Bals"
between March 2020, September 2021 and the particularities of their type of disease.
Material and methods: A number of 63 newborns were analyzed, out of a group of 406
children hospitalized during this period, youngest of whom was 4 days old
Results: A number of 63 newborns were analyzed, out of a group of 406 children
hospitalized during this period, most of them having 4 days. The mother's pre- and post-partum
status was also monitored. In the study, during 2020, we registered 22 girls and 24 boys, and in
2021, 8 girls and 9 boys with various forms of disease, which ranged from digestive
manifestations to severe sepsis that required transfer to neonatal intensive care. The evolution
was favorable in most cases, there were no deaths.
Conclusions: Sars-Cov2 infection can cause severe conditions in both newborns and
pregnant women and prevention measures especially in newborns and pregnant women are
extremely important. We also mention the possibility of vaccinating the pregnant woman.
Keywords: newborn, Sars-cov2, severe infection
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PIMS ASPECTE CLINICE – EXPERIENȚA SP. MATEI BALȘ
PIMS CLINICAL ASPECTS – MATEI BALS HOSPITAL EXPERIENCE
Dr. Merisescu Madalina, Dr. Camelia Kouris, Dr. Cornelia Dogaru, Dr. Cristina Negulescu,
Dr. Adina Ivan, Prof. Monica Luminos

Rezumat
Introducere: Pandemia de Sars-cov2 a interesat in mare masura, populatia adulta, insa,
in toamna anului 2020, odata cu aparitia noilor tulpini de virus, populatia pediatrica a fost din ce
in ce mai afectata de infectia COVID, iar cazurile internate au fost din ce in ce mai severe, o parte
dintre acestia avand nevoie de internare in sectie de terapie intensiva si de supraveghere de
specialitate, fiind vorba despre PIMS.
PIMS este definit ca un simdrom inflamator multisistemic, caracterizat de febra
persistenta, sindrom inflamator important, secundare infectiei SARS-CoV2. Poate conduce rapid
la complicatii si insuficientei multiple de organ
Obiective: In acest articol, vor fi prezentate cazurile pediatrice internate in clinica M. Bals
in perioada de un an si 3 luni, (martie.2020-iunie 2021) cu suspicinea de PIMS. Din totalul
pacientilor pediatrici prezentati in clinica de 406, 6 copii au fost internati cu forma severa de
boala si criterii de sindrom inflamator sistemic.
Rezultate: Au fost internati 6 copii, dintre care 4 baieti si 2 fete, cu varste cuprinse intre
7 luni si 15 ani, predominant din mediu rural, fara antecedente personale patologice deosebite.
Pe parcursul internarii o parte din copii au prezentat complicatii de tipul tromembolism
pulmonar, miocardita, cardiopatie dilatitativa, afectare hematologica, hepatita, pulmonara
avand nevoie de tratament complex si echipa multidisciplinara care a urmarit si tratat acesti
copii pana la externare. Nu a fost inregistrat niciun deces.
Concluzii: Desi PIMS are o incidenta raportata de 0.5-1% la nivel european, cazurile
pediatrice de infectie Sars-Cov2 nu pot fi ignorate, mai ales ca pacientii cu varste sub 12 ani nu
beneficiaza de vaccinare si pot constitui o categorie la risc. Atunci cand un copil cu infectie
confirmata, prezinta un sindrom inflamator persistent si stare genela alterata, PIMS ar trebui sa
fie un diagnostic de excludere.
Cuvinte cheie: PIMS, copii, Sars-Cov2

Abstract
Introduction: The Sars-cov2 pandemic was of great interest to the adult population, but
in the autumn of 2020, with the emergence of new strains of virus, the pediatric population was
increasingly affected by the COFID infection, and the cases hospitalized were increasingly severe,
some of which needed admission to the intensive care unit and specialized supervision, being
about PIMS.
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PIMS is defined as a multisystemic inflammatory syndrome, characterized by persistent
fever, important inflammatory syndrome, secondary to SARS-CoV2 infection. May quickly lead
to complications and multiple organ failure
Objectives: In this article, pediatric cases admitted to the clinic M. Bals during the period
of one year and 3 months, (March.2020-June 2021) with pimS. Of the total pediatric patients
presented in the clinic of 406, 6 children were admitted with severe form of disease and criteria
of systemic inflammatory syndrome.
Results: 6 children were admitted, including 4 boys and 2 girls, aged between 7 months
and 15 years, predominantly from rural areas, with no special personal pathological history.
During the internment some of the children had complications such as pulmonary
thromboembolism, myocarditis, dilated cardiopathy, haematological impairment , hepatitis,
lung in need of complex treatment and the multidisciplinary team that has followed and treated
these children until discharge. No deaths were recorded.
Conclusions: Although PIMS has a reported incidence of 0.5-1% at European level,
paediatric cases of Sars-Cov2 infection cannot be ignored, especially since patients under the
age of 12 do not benefit from vaccination and can constitute a category at risk. When a child
with confirmed infection, has a persistent inflammatory syndrome and altered geneva condition,
PIMS should be a diagnosis of exclusion.
Keywords: PIMS, Children, Sars-Cov2

MATERIA ALBĂ LA CAMERA DE GARDĂ
WHITE MATTER IN THE EMERGENCY ROOM
Mateșică Livia Simona1, Dobre Adelina2, Caia-Hoanaș Ana3, Apostol Irina4, Plăiașu
Vasilica5, Ciomârtan Tatiana6
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Compartiment Terapie Intensivă Pediatrie, Institutul Național Pentru Sănătatea Mamei și
Copilului „Alessandrescu Rusescu”, București, România

Rezumat
Doar în ultimele decenii, oamenii de știintă si-au schimbat focusul de la materia cenușie
situată la suprafața creierului către „tunelurile” de dedesupt. Aceste structuri intricate
asemenea autostrăzilor de mare viteză specializate în conducerea informației și interconectarea
tuturor structurilor sistemului nervos formează ceea ce se numește Materia albă. Acestea sunt
construite și constant îmbunătățite la o rată impresionantă în prima copilărie. Dar ce se întâmplă
când apar erori în „planul de construcție”?
Leucodistrofiile hipomielinizante reprezintă un subset de boli neurologice genetice
foarte rare caracterizate prin producție primară deficitară de mielină, ceea ce duce la deficite
neurologice severe, progresive cu manifestare la vârsta de sugar sau copil mic.
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Expunem cazurile a doi sugari de sex feminin cu tipuri diferite de leucodistrofie
hipomielinizantă ce s-au prezentat la camera de gardă pentru motive diferite: unul pentru
tulburări de alimentație și malnutriție severă și celălalt pentru manifestări extrapiramidale
progresive si microcefalie. Motivele internării diferite, dar bolile înrudite.
Cuvinte-cheie: leucodistrofie, malnutriție, manifestări extrapiramidale, microcefalie

Abstract
Only in the last few decades the attention of brain researchers shifted from the grey
matter situated at the surface of the brain to the “tunnels” underneath. These specialized,
intricate highways that conduct information and link different regions of the brain form the
White Matter. They are constantly built and updated at an impressive rate during infancy and
early childhood. But what happens when the “blueprints” contain errors?
Hypomyelinated leukodystropies (HLD) are a subset of very rare genetic neurological
disorders characterized by a primary lack of myelin production leading to severe progressive
neurological deficits presenting in infancy or early childhood.
We present the cases of two female infants with different types of HLD that were brought
to our Emergency Room for different reasons: one for swallowing difficulties and severe failure
to thrive and the other for progressive extrapyramidal symptoms and microcephaly. As it turns
out, the reasons may be different, but the diseases are very much alike.
Keywords: leukodystrophy, failure to thrive, extrapyramidal symptoms, microcephaly

Importanța diagnosticului etiologic în infecțiile respiratorii la copil
Victor Daniel Miron1,2, Mihai Craiu1,2
1Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, București
2Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila, București

Există o cultură populară în care dacă ai tuse, obstrucție nazală și/sau febră, automat ești
diagnosticat cu ”răceală”. Mai mult dacă ești în plin sezon de iarnă, și la acestea se adaugă și o
stare generală mai alterată, ți se pune invariabil diagnosticul de ”gripă”. Deseori am auzit, încă
de când eram mici expresiile ”e răcit” sau ”are o gripă”. Par niște diagnostice banale, și per
total populația generală și chiar medicii nu acordă suficientă atenție acestor viroze respiratorii.
Dar să ne aducem aminte că au existat 5 pandemii de gripă în ultimele două secole cu milioane
de decese, iar infecțiile acute de căi respiratorii sunt în primele 3 cauze de prezentare la medic,
implicând costuri ridicate de îngrijire.
După cum sugerează unele modele statistice, există peste 320000 de virusuri, dintre care puțin
peste 200 sunt cunoscute că pot infecta oamenii. Însă numărul a crescut constant de-a lungul
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deceniilor, iar ultimii ani au fost marcați de o frecvență în creștere a infecțiilor virale
emergente, de exemplu, MERS, SARS, virusul Zika sau mult-cunoscutul SARS-CoV-2, actorul
principal al pandemiei actuale. Virusurile evoluează într-un ritm alarmant, se răspândesc și se
adaptează discret la terapiile de ultimă oră. Ținând cont de acest lucru, gama de instrumente
de diagnostic disponibile pare disproporționată față de numărul tot mai mare de boli. Prin
urmare, căutarea unor metode de diagnostic rapide, informative și de încredere devine mai
urgentă ca niciodată.
Până acum ne-am obișnuit să diagnosticăm în practica clinică din punct de vedere al etiologiei
gripa sau virusul sincițial respirator. Însă aceste infecții reprezintă o infimă parte din total
infecțiilor virale respiratorii. Așadar metaforic noi vedem doar vârful icebergului. Cea mai mare
parte a virozelor respiratorii rămân nediagnosticate etiologic.
Dacă acum câteva decenii culturile celulare erau utilizate pentru identificarea agenților
etiologici virali, în ultimele decade testele rapide de diagnostic și metodele se diagnostic
serologic au luat o mai mare amploare. Însă utilitatea lor clinică, deși este importantă, este
umbrită de dezvoltarea tehnicilor de diagnostic molecular, și îndeosebi a Real-Time PCR, care
în momentul de față este una dintre cele mai puternice metode de stabilire a etiologiei, adesea
considerată un test de diagnostic de referință. RT-PCR este utilizat pe scară largă pentru
identificarea și studiul genurilor virale, pentru care institutele de cercetare încearcă sa
proiecteze un număr semnificativ de primeri care să crească specificitatea si sensibilitatea
acestei metode de diagnostic.
În concluzie, în era medicinei bazate pe dovezi, identificarea etiologiei infecțiilor respiratorii
devine din ce în ce mai importantă și utilă în luarea deciziilor terapeutice, implementarea
măsurilor epidemiologice și dezvoltarea unor măsuri specifice de profilaxie.
Conflicte de interese: Niciunul

Vaccinarea opțională la copil - practici și percepții
Victor Daniel Miron1,2, Andrei-Răzvan Toma2, Claudiu Filimon2, Gabriela Bar1, Mihai Craiu1,2
1Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, București
2Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila, București

Datele cu privire la vaccinarea opțională în România sunt reduse și nesistematizate. Percepția
pe care părinți o au cu privire la vaccinarea opțională în țara noastră nu este cuantificată, iar
realitatea medicală cu privire la utilizarea acestor vaccinuri este necunoscută. De aceea,
prezentăm rezultatele unui studiu prospectiv, de tip chestionar realizat în mediul online în
rândul părinților din România care sunt interesați de educație medicală.
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Un număr total de 2628 de răspunsuri au fost înregistrate. Marea majoritate a respondenților
au fost femei (95.3%), aveau studii superioare (90.0%) și reședința la oraș (89.2%). Un total de
55% dintre ei aveau doar un singur copil. Medicul pediatru (78.7%), medicul de familie (67.2%)
și internetul (50.2%) au fost principale surse de informare ale părinților privind vaccinarea. Un
procent de 79.3% dintre părinți consideră că medicul de familie sau medicul pediatru ar trebui
să se implice mai mult în discuțiile privind vaccinarea opțională. Aproximativ trei sferturi
(76.3%) dintre respondenți au afirmat că au făcut cel puțin un vaccin opțional copilului lor. Iar
cei care nu au făcut niciun vaccin opțional au invocat ca principale motive teama de posibile
efecte adverse (24.6%), dar și costurile ridicate pe care le implică vaccinarea opțională (21.8%).
Cele mai frecvente vaccinuri opționale făcute copiilor au fost vaccinul împotriva rotavirusului
(59.7%) și vaccinul împotriva varicelei (48.1%). Majoritatea părinților (77.3%) cred că
vaccinarea opțională aduce un plus de siguranță pentru sănătatea copiilor lor, iar 92.7% cred că
o parte din aceste vaccinuri ar trebui incluse în schema gratuită de vaccinare oferită de
Ministerul Sănătății, cei mai mulți fiind de părere că vaccinul anti-rotaviral (74%) ar fi cel mai
important de inclus.
În concluzie studiul nostru evaluează într-un mod clar și cuprinzător percepția parentală și
realitatea medicală în rândul unui segment de părinți interesați de educație medicală și
implicați în profilaxia și evaluarea stării de sănătate a copiilor lor.
Conflicte de interese: Niciunul

ARS REGIA: NEUROCHIRURGIA PEDIATRICĂ
Dan Aurel Nica, Horațiu Moisă, Maria Andrei, Andrei Voicu
Departamentul Neurochirurgie Pediatrică, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore
Alexandrescu, București.

Rezumat
Încă de la începuturile sale ca specialitate medicală, neurochirurgia a reprezentat o
mărturie vie a progreselor științei. Dacă în urmă cu un secol neurochirurgii purtau cizme de
cauciuc, astăzi succesul neurochirurgical, mai ales pediatric, impune respectarea fiecărui mililitru
de sânge și protejarea țesutului nervos nobil.
Procesele tumorale ale sistemului nervos central sunt provocări redutabile pentru orice
neurochirurg și necesită investigații complexe dar și cea mai modernă dotare tehnologică
posibilă. Înafara provocărilor mai sus menționate, tumorile rare ale sistemului nervos central prin prisma localizării, a comportamentului histologic și a potențialelor complicații obligă
neurochirurgul la un training constant și rapid pentru aplicarea și dezvoltarea de noi tehnici și
dispozitive chirurgicale.
Lucrarea de față prezintă experiența secției de neurochirurgie pediatrică din Spitalul
Grigore Alexandrescu (la 5 ani de la inaugurare). Deși este considerată o secție tânără,
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complexitatea cazurilor rezolvate a atras apreciere la nivel internațional în mod repetat. Înafara
cazurilor considerate a face parte din patologia neurochirurgicală pediatrică clasică (malformații
congenitale, craniosinostoze, hidrocefalii, hemoragii de prematuritate, traumatisme, tumori
cerebrale tipice), în cazuistica noastră se regăsesc și 7 pacienți cu tumori cerebrale extrem de
rare: 1 meningiom de aripă sfenoidală mică, un neurofibrom plexiform, un schwannom
trigeminal bilobat, două tumori glioneuronale nediferențiate, un meningiom de filum terminale
și un ganglioneurom cu invazie toracală și spinală.
Autorii ilustrează algoritmii de management pentru acești pacienți și subliniază faptul că
utilizarea corectă a unei logistici neurochirurgicale adecvate dar și managementul
multidisciplinar al acestor pacienți, se va traduce întotdeauna în strategii și soluții favorabile.
Cuvinte cheie: neurochirurgie pediatrică, management, strategii, rezultate

CÂND NU VEDEM PĂDUREA DIN CAUZA COPACILOR…
WHEN WE CAN’T SEE THE FOREST FOR THE TREES…
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Rezumat
Distrofia musculară Duchenne (DMD) este o boală X-linkată recesivă care afectează in
principal băieţii. Un procent redus de fete purtătoare heterozigote (sub 10%) prezintă simptome
caracteristice bolii. Factorii responsabili pentru manifestările clinice la purtatori includ prezenţa
mutaţiilor la nivelul ambelor alele Xp21, sindromul Turner, translocaţii X;autozomi (rar) şi
inactivarea preferenţială a unui cromozom X intact.
Cazul nostru este o pacientă de 24 de ani, suferind de distrofie musculară nediagnosticată
la momentul respectiv, care s-a prezentat la centru pentru sfat genetic premarital. Simtomele ei
au aparut încă de la vârsta de 10 ani şi au inclus slăbiciune musculară severă, dificultăţi de mers
şi intelect normal. Biopsiile musculare ale pacientei, testele de markeri biochimici şi
electromiograma au fost pozitive pentru prezenţa unei distrofinopatii, dar cu rezultate negative
la testele extensive de genetică moleculară. În urma efectuării cariotipului convenţional din
sânge periferic, s-a descoperit o translocaţie de novo echilibrată între cromozomii 4 şi X, cu
punctul de rupere la nivelul benzii Xp21.
Pe baza informaţiilor obţinute în urma consultului clinic, a evaluării istoricului familial şi
a analizei rezultatelor obţinute în urma numeroaselor teste de laborator, a fost posibilă stabilirea
diagnosticului final de DMD după 14 ani de căutări.
Cuvinte cheie: distrofinopatie; Duchenne; translocatie X-autozom
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Abstract
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is an X-linked recessive disorder that mainly affects
males. A small percentage of female carriers (less than 10%) have characteristic DMD symptoms.
The factors responsible for the clinical features of carriers include the presence of mutations for
both Xp21 allele, Turners syndrome, X;autosome translocations (rare) and preferential
inactivation of the intact X chromosome.
Our case is a 24-years old female patient, with an at-the-time undiagnosed form of
muscular dystrophy, which came to our centre for premarital genetic counseling. The onset of
her symptoms was at 10 years of age and included severe muscle weakness, gait impairment
and normal intellect. Muscle biopsies, biochemical markers and electromyography results were
positive for the presence of a muscle dystrophy, but the extensive molecular genetic testing
results were negative. The conventional cytogenetic evaluation indicated a de novo balanced X;4
transocation, with breakpoints in Xp21.
After 14 years of searching, final diagnosis of DMD for our case was possible due to an
in-depth clinical and family history evaluation and appropriate interpretation of the results
obtained from numerous laboratory testing.
Key words: dystrophinopathy; Duchenne; X-autosome translocation

CÂND ESTE MOMENTUL PERFECT PENTRU INIȚIEREA TRATAMENTULUI?
WHEN IS THE PERFECT TIMING IN TREATMENT?
Dr. Simona Tania Cusa, Dr. Veronica Zaharia, Dr. Vasilica Plaiasu, Dr. Bogdan Mihai
Pascu
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Rezumat
Introducere: Sindromul Klinefelter este unul dintre cele mai frecvente anomalii
cromozomiale sexuale. Bărbații cu KS prezintă un spectru fenotipic larg, de la simptome ușoare
până la severe. Un semn patognomonic il reprezinta dimensiunile mici ale testiculelor cu funcție
redusă. Profilul metabolic la indivizii de sex masculin cu SK include obezitatea, dislipidemia,
rezistența la insulină și o tendință spre tromboză, associate cu un risc crescut de boli metabolice
și cardiovasculare. Diagnosticul este adesea întârziat din cauza absenței semnelor clinice
evidente și a neconștientizării SK în rândul clinicienilor cu o vârstă medie la diagnosticare de 27
de ani.

Prezentare caz: Prezentăm cazul unui băiat în vârstă de 11 ani si 7 luni diagnosticat cu
Sindrom Klinefelter cu un an înainte de consultul initial în secția noastră. Provine dintr-o sarcină
gemelară cu avort spontan al primului făt, VG=30 săptămâni, GN=1100 g, TN=36cm. Din
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antecedentele personale patologice amintim hidrocefalie și orhidopexie. Examenul clinic
evidentiaza greutate și talie in limite normale și o lungime normală a penisului (6 cm).
Investigații de laborator și imagistice: Analizele de laborator s-au incadrat în limite
normale, cu excepția unei prolactine cu valori usor crescute. Axa hipotalamo-hipofizo-gonadica
este activă cu valori ale gonadotropinelor și testosteronului specifice debutului pubertății. În
ciuda valorilor hormonale, la ecografia testiculară s-a observant dimensiuni prepubertare ale
testiculelor (0,8 cm3 și 0,7 cm3).
Management și tratament: Provocarea în cazul nostru persistă în găsirea momentului
potrivit pentru a începe tratamentul de substituție cu testosteron. Pacientul nostru are valori
ridicate de testosteron, corespunzatoare stadiului pubertar.De asemenea, la ultimul control din
clinica noastră s-a observant inrautatirea comportamentului, acesta fiind agresiv verbal și fizic
cu mama sa. Prin urmare, am decis să amânăm initierea terapiei cu testosteron. S-a recomandat
evaluarea psihologică și psihiatrică pentru îmbunătățirea statusului mental.
Discuții: Nivelurile scăzute de testosteron sunt în general asociate cu o morbiditate și
mortalitate crescute și poate avea urmari pe plan social, fizic, emoțional, cognitiv și sexual.
Acestea sunt domenii cheie care contribuie la calitatea vieții legate de sănătate și ar putea duce
la probleme de adaptare și comportament în timpul adolescenței. Tratamentul SK urmărește să
diminueze simptomele si sa îmbunătățească calitatea vietii pacienților și a familiei acestora, așa
cum se întâmplă de asemenea în majoritatea tulburărilor cronice.

Abstract
Introduction: Klinefelter syndrome is one of the most common sex chromosomal
abnormalities. KS males present a broad phenotypic spectrum from mild to severe symptoms
and the pattern of morbidity is complex. One cardinal sign is small and firm testes with
decreased function. The metabolic profile in male individuals with KS includes obesity,
dyslipidemia, insulin resistance, and a tendency toward thrombosis, adding to an overall
increased risk of metabolic and cardiovascular diseases. The diagnosis is often delayed due to
the absence of overt clinical signs and unawareness of KS among clinicians with a mean age at
diagnosis of 27 years.
Case report: We present a case of a boy aged 11 years 7 months diagnosed with
Klinefelter Syndrome one year before the evaluation in our department. He was born from a
twin pregnancy with a miscarriage of the first fetus, GA=30 weeks, BW=1100 g, BL=36cm. From
his medical history, we mention hydrocephalus and cryptorchidism with orchidopexy. The
clinical exam revealed a normal weight and stature and a normal size of the penis (6 cm) with
smaller testes, with no gynecomastia, obesity or gynoid appearance.
Laboratory and Imaging investigations: The laboratory features were within normal
limits, excepting a higher prolactin. The hypothalamic–pituitary–gonadal axis is active with
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gonadotropin and testosterone levels specific to the onset of puberty. Despite the hormonal
levels, testicular ultrasound showed us prepubertal testes size (0.8 cm3 and 0.7 cm3).
Management and Treatment: The challenge in our case persists in finding the right
moment to start the treatment with testosterone replacement. Our patient has elevated levels
of testosterone, within physiological limits, also at the last evaluation in our clinic his behavior
got worse, being verbally and physically aggressive with his mother so we decided to postpone
testosterone replacement therapy. Psychological and psychiatric evaluation was recommended
in order to assess and improve mental status.
Discussion: Low testosterone levels are generally associated with increased morbidity
and mortality, and it can affect physical, social, emotional, cognitive, and sexual functioning.
These are key domains that contribute to health-related quality of life and could lead to
adaptation and behavioral problems during adolescence. Treatment of KS aims to decrease
symptoms, enhance functionality, and improve the wellbeing of patients and their family
environment, as likewise occurs in most chronic disorders.
Keywords: hypogonadism, Klinefelter syndrome, quality of life, testosterone replacement
therapy.
References:
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Efficacy of Transdermal and Injection Testosterone Therapy in Klinefelter Syndrome: A Real-Life
Study,
2. Fabrazzo, M., et al. "Quality of life in Klinefelter patients on testosterone replacement therapy
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personality traits, and coping strategies." Journal of Endocrinological Investigation 44.5 (2021):
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Arta de a citi în palmă
Dr.Plaiasu Vasilica,
CRGM INSMC Alessandrescu-Rusescu

Malformațiile congenitale ale mâinii sunt rare (23 din 10.000 de nașteri), extrem de heterogene,
atât clinic, cât și genetic, cu fenotipuri diferite, iar un anumit fenotip poate conține și mai multe
subtipuri. Malformațiile congenitale ale membrelor pot fi cauzate de factori genetici sau de
mediu. Anumite diagnostice sunt moștenite și necesită testare genetică și/sau consiliere
genetică. Anomaliile mâinii pot apărea ca o malformație izolată sau ca parte a unui sindrom.
Există multe sindroame care sunt asociate cu malformații congenitale ale mâinii. Malformațiile
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congenitale ale membrelor, clasificate pe baze anatomice și genetice, ținând cont de
cunoștințele recente moleculare și de ințelegere a proceselor de dezvoltare, cuprind principalele
grupe: polidactilii (preaxiale și postaxiale), anomalii de reducere (mezoaxiale, preaxiale,
postaxiale, asociate), brahidactilii (izolate și asociate), sindactilii (izolate și asociate).
Un diagnostic precis al malformațiilor congenitale ale mâinii este de obicei dificil și întârziat, deși
anomaliile sunt ușor de observat. Sesizarea timpurie este cheia pentru rezultate optime.
Tehnologia NGS (Next Generation Sequencing) a contribuit semnificativ la evaluarea etiologiei
malformațiilor mâinii. Determinarea variantelor cauzale la pacienții afectați de malformații
congenitale ale mâinii oferă o consiliere genetică adecvată și un prognostic precis al afecțiunii.
Pediatrii ar trebui să fie conștienți de anomaliile și sindroamele asociate frecvent, precum și de
opțiunile de tratament.

CARACTERISTICI ALE INFECȚIEI CU SARS COV-2 LA COPII
CHARACTERISTICS OF SARS CoV-2 INFECTION IN CHILDREN
Doina Anca Pleșca
Departamentul de Pediatrie, Facultatea de Medicină, UMF ”Carol Davila”

Rezumat
Cunoștințele actuale despre infecția cu SARS CoV-2 sunt încă la început și multe întrebări
așteaptă un răspuns, dar ceea ce este aparent evident, cel puțin până acum, este incidența
scăzută a bolii în rândul populației pediatrice.
Analizând datele epidemiologice internaționale și naționale, se constată un impact redus
asupra populației pediatrice comparativ cu adulții. La nivel global, incidența noului coronavirus
în rândul copiilor a crescut de la mai puțin de 1-2% la începutul anului 2020, la peste 26% în
prezent. Cu toate acestea, decesele la vârsta pediatrică sunt extrem de scăzute în comparație cu
ceea ce se întâmplă la adulți.
Incidența scăzută a bolii în rândul populației pediatrice este un subiect de mare interes
pentru cercetările actuale și viitoare. Literatura de specialitate menționează până acum mai
multe teorii, dar cele mai importante sunt trei ipoteze privind incidența scăzută a infecției cu
noul coronavirus în populația pediatrică: numărul redus de receptori pentru enzima de conversie
a angiotensinei 2 (ACE2), integritatea endoteliului vascular care limitează răspândirea infecției și
implicit procesul inflamator, particularitățile răspunsului imun.
Din analiza datelor epidemiologice internaționale și naționale, încă din primele luni de
pandemie, există o diferență semnificativă între populația pediatrică față de populația adultă, în
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ceea ce privește rata de infecție (mult redusă la copii comparativ cu adulții), modalitățile de
transmitere, manifestările clinice.
În urma evoluției pandemiei, constatăm că are loc o modificare a modelului de implicare
a populației pediatrice, care, deși rămâne mai puțin afectată în comparație cu adulții, se
confruntă cu noi fațete ale infecție cu SARS CoV-2 odată cu evoluția celui de-al doilea, al treilea
val, dar mai ales al celui de al patrulea val pandemic.
Cuvinte cheie: infecția SARS CoV-2, COVID 19, copil

Abstract
Analyzing the international as well as the national epidemiological data, there is a
reduced impact on the pediatric population compared to adults. Globally, the incidence of the
new coronavirus infection among children has increased from less than 1-2% at the beginning of
the 2020 year, to more than 26% today. However, the deaths in pediatric age are extremely low
compared to what happens in adults.
The low incidence of the disease among the pediatric population is a topic of high interest
for current and future research. The literature mentions so far several theories, but three
hypotheses regarding the low incidence of the new coronavirus infection in the pediatric
population are most important: the reduced number of receptors for the angiotensin 2
conversion enzyme (ACE2), the integrity of the vascular endothelium that limits the spread of
the infection and implicitly the inflammatory process, the peculiarities of the immune response.
From the analysis of international and national epidemiological data, since the first
months of the pandemic, there is a significant difference between the pediatric population
versus the adult population, in terms of infection rate (much lower in children compared to
adults), methods of transmission, clinical manifestations.
Following the evolution of the pandemic, there is a change in the pattern of involvement
of the pediatric population, which, although it remains less affected compared to adults, faces
new facets of infection with the evolution of the second, third wave, but especially of the fourth
pandemic waves.
Keywords: SARS COV-2 infection, COVID 19, child

DINȚII FANTOMĂ
GHOST TEETH
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Rezumat
Odontodisplazia regională sau “ghost teeth” este o afecțiune rară ce interesează toate
structurile dentare, smalțul fiind stratul cel mai afectat, și se manifestă la anumite grupe dentare,
cu precădere la nivelul incisivilor maxilari ai dentiției de lapte.
Cuvinte cheie: odontodisplazie, smalț, dentiție deciduală

Abstract
Regional odontodysplasia or "ghost teeth" is a rare condition that affects all dental
structures, enamel being the most affected layer, and manifests itself in certain dental groups,
especially in the maxillary incisors of baby teeth.
Keywords: odontodysplasia, enamel, baby teeth

PSIHIATRIA DE LEGATURA,
O ALTA CALE DE ACCES CĂTRE SERVICIILE DE SĂNĂTATE MINTALĂ
CONSULTATION-LIAISON PSYCHIATRY
ANOTHER WAY TO ACCESS MENTAL HEALTH SERVICES
Autori:
Dr. Carmen Trutescu, medic primar psihiatrie pediatrica, Doctor in stiinte medicale, ISNMC
Psih Mihaela Stancu, Psiholog clinician, INSMC

Rezumat:
Psihiatria de legătură este în prezent recunoscută în unele țări ca specialitate medicală de sine
stătătoare. Această ramură a psihiatriei a apărut din nevoia de a integra abordarea medicală
generală, clinică sau chiar chirurgicală cu competențele psihiatrice, considerându-se că în mod
frecvent cauza și evoluția multor simptome se corelează cu resurse modeste de soluționare a
dificultăților emoționale.
In Romania, în lipsa recunoașterii oficiale a acestui domeniu, cazuistica ce necesită atât abordare
medicală cât și sprijin din partea specialistilor din sănătate mintală beneficiază de servicii oferite
de echipe multidisciplinare, accesul la acestea fiind dependent de buna organizare instituțională
și de experiența de colaborare între membrii echipelor.
În cazul copiilor, nevoia abordării integrative este superioară nevoii adultului, frecvența
manifestărilor de tip somatofom-disociativ fiind evident mai mare în secțiile de pediatrie, iar
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reacțiile emoționale mai dificil de gestionat. Mai mult, multiple manifestări generate de
dezechilibre psihologice pot mima simptomatologia somatică, iar în lipsa evidențierii unei cauze
organice, dizabilitățile psihice și emoționale ale pacienților putând rămâne subevaluate, tendința
generală a aparținătorilor fiind de a minimiza importanța acestora.
Din perspectiva serviciilor de sănătate mintală oferite de ambulatoriul integrat de spital poate fi
ușor observată diferența dintre cazuistica adresată direct medicului psihiatru și nevoia de
evaluare psihologică sau psihiatrică a pacienților internați în secția de pediatrie, evidențiindu-se
astfel importanța psihiatriei de legătură în practica spitalicească.
Abstract:
Consultation-liaison psychiatry is currently recognized in some countries as independent medical
specialty. This branch of psychiatry emerges from the need to integrate the general, clinical, or
even surgical medical approach with psychiatric skills. It was considered that frequently the
cause and evolution of many symptoms correlates with modest emotional copping strategies.
In Romania, in the absence of official recognition of this field, casuistry that requires both
medical approach and support from mental health specialists benefits from services offered by
multidisciplinary teams, access to them being dependent on the good institutional organization
and history of collaboration between team members.
In the case of children, the need for integrative approaches is higher than in adults, the
frequency of somatoform-dissociative manifestations being obviously higher in pediatric
departments, and the emotional reactions more difficult to manage. Moreover, multiple
manifestations generated by psychological imbalances can mimic the somatic, and in the
absence of highlighting an organic cause, the mental and emotional disabilities of the patients
may remain undervalued, the general tendency of the relatives being to minimize their
importance.
From the perspective of the mental health services provided by the integrated outpatient
hospital, the difference can be easily noticed between the casuistry addressed directly to the
psychiatrist and the need for psychological or psychiatric evaluation of the patients admitted to
the pediatric departments, thus highlighting the importance of consultation-liaison psychiatry in
hospital practice.
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CONSECINȚE MEDICALE ȘI SOCIALE ALE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE DIN PERIOADA
PANDEMIEI COVID-19 ASUPRA DEZVOLTĂRII PSIHO-SOMATICE A COPIILOR
MEDICAL AND SOCIAL CONSEQUENCES OF DOMESTIC VIOLENCE DURING
THE COVID-19 PANDEMIC ON THE PSYCHO-SOMATIC DEVELOPMENT OF
CHILDREN
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Rezumat
Obiective: Violența în familie este un fenomen grav, o problemă comunitară, socială şi de
sănătate publică ce afectează în principal femeile. Violența produce efecte negative atât la nivel
fizic, cât și la nivel psihic, emoțional, spiritual și social. În condițiile impuse de pandemia COVID
19, autoizolarea prelungită, vulnerabilitățile familiilor și a comunităţilor au dus la exacerbarea
riscurilor preexistente și la agravarea sănătății generale a populației. Obiectivul acestei lucrări
este de a prezenta o analiză a situației victimelor violenței in familie, în contextul pandemiei
Covid-19 și modul în care aceasta a influențat dezvoltarea psiho-emoțională a copiilor.
Material și metode: La studiul calitativ de față au participat 50 de specialiști care lucrează
cu victimele violenței domestice în cadrul Direcțiilor Generale de Asistență socială și Protecția
Copilului și în cadrul unor ONG-uri de profil. Metoda de cercetare a fost ancheta sociologică, iar
tehnica folosită a fost aceea a interviului semistructurat realizat online, care a avut în vedere
pentru această lucrare 11 de întrebări deschise referitoare la: cauzele determinante ale violenței
in familie în contextul COVID 19, problemele medicale și sociale cu care se confruntă victimele
violenței în familie, precum și influențele violenței în familie asupra sănătății fizice și psihice a
copiilor etc.
Rezultate și discuții: Participanții la studiu au afirmat că pe fondul pandemiei COVID-19 a
apărut o creștere a violenței în societate în general, și în familie în special. Conform majorității
specialiștilor intervievați, în perioada pandemiei COVID 19 au predominat violența fizică, verbală
și cea psihologică. În condițiile pandemiei, mai ales în perioada stării de urgență, victimele s-au
confruntat cu probleme legate de lipsa veniturilor/venituri insuficiente, restricționarea libertății
de mișcare și imposibilitatea de a accesa un centru specializat de ocrotire și protecție, toate
acestea având efecte negative asupra dezvoltării armonioase a copiilor în cadrul acestor familii.
Concluzii: În vederea îmbunătățirii accesului la servicii de sănătate a victimelor violenței
în familie soluțiile identificate de specialiști ar fi: implementarea unui program de permanență
pentru centrele medicale și dezvoltarea serviciilor medicale online; asigurarea bunei funcționări
a serviciilor de urgență, menite să ofere răspuns rapid la diversele solicitări. În urma observațiilor
specialiștilor care oferă sprijin victimelor violenței în familie se apreciază că această pandemie
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va avea efecte negative asupra societății în viitor, și în special asupra sănătății fizice și psihice a
copiilor, că serviciile medicale vor suferi transformări, iar educația va trebui sa fie adaptată noilor
condiții socio-medicale.
Cuvinte-cheie: pandemia Covid-19, violența în familie, dezvoltarea psiho-somatică a
copiilor.

Abstract
Objectives. Domestic violence is a serious phenomenon, a community affecting, a social
and public health problem that mainly affects women. Violence produces negative effects both
physically and mentally, emotionally, spiritually and socially. Under the conditions imposed by
the COVID 19 pandemic, prolonged self-isolation, vulnerabilities of families and communities
have led to exacerbation of pre-existing risks and worsening of the general health of the
population. The aim of this paper is to present an analysis of the situation of victims of domestic
violence, in the context of the Covid-19 pandemic and how it influenced children's psychoemotional development.
Material and methods. At this qualitative study participated 50 specialists who work with
victims of domestic violence within the General Directorates of Social Assistance and Child
Protection and within specialized NGOs. The research method was the sociological survey, and
the technique used was that of the semi-structured interview conducted online, who considered
for this work 11 open-ended questions on the determining causes of domestic violence in the
context of COVID 19, the medical and social problems faced by victims of domestic violence, as
well as the influences of domestic violence on children's physical and mental health, etc.
Results and discussions. The participants in the study said that against the background of
the COVID-19 pandemic, there was an increase in violence in society in general, and in the family
in particular. According to most of the interviewed specialists, physical, verbal and psychological
violence predominated during the COVID 19 pandemic. In the conditions of the pandemic,
especially during the state of emergency, the victims were confused with problems to lack of
income/insufficient income, restriction of freedom of movement and the impossibility of
accessing a specialized center of protection, all of which have negative effects on the
harmonious development of children within these families.
Conclusion. To improve the access to health services for victims of domestic violence, the
solutions identified by specialists would be the implementation of a permanent program for
medical centers; development of online medical services; ensuring the proper functioning of
emergency services, designed to provide a rapid response to various requests. Following the
observations of specialists who provide support to victims of domestic violence, it is appreciated
that this pandemic will have negative effects on society in the future, and especially on the
physical and mental health of children. They appreciated that medical services will undergo
transformations and education will have to be adapted to the new socio-medical conditions.
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EVALUARE ȘI INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ ÎN PROIECTUL TULBURĂRILE SEVERE DE LIMBAJ ȘI
COMUNICARE - O ABORDARE TERAPEUTICĂ PRECOCE CENTRATĂ PE FAMILIE
PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT AND INTERVENTION IN LANGUAGE AND
COMMUNICATION SEVERE DISORDERS - AN EARLY FAMILY-CENTERED THERAPEUTIC
APPROACH PROJECT
Viorela CONSTANTIN
Colectivul de Cercetare în Sănătate Mintală, INSMC ”Alessandrescu-Rusescu”, Bucureşti

Rezumat
Prezența dizabilității la copil poate avea un impact extrem de mare asupra familiei, având
urmări ce pot afecta dimensiunile vieții familiale în întregime. Intervenția timpurie în copilărie
reprezintă una din cele mai complexe intervenții medico-psiho-socio-educaționale, în special în
cazul copiilor cu dizabilități. Eficiența acestor intervenții se bazează pe abilitatea specialistului
de a identifica nu numai nevoile copilului, ci și ale familiei, și, de asemenea, pe capacitățile
acestuia de a include modelul potrivit de intervenție timpurie în viața cotidiană a acestora.
În lucrarea de față ne-am propus să punctam noutățile aduse Proiectului Tulburările
severe de limbaj și comunicare-o abordare terapeutică precoce centrată pe familie, pornind de
la rezultatele obținute în activitatea practică, în studiul pilot. Proiectul a fost conceput ca un
program de prevenție a tulburărilor de limbaj și comunicare la copiii de 0-2 ani cu risc în
dezvoltare, care se adresează CSM. Prin identificarea și selectarea unor instrumente noi de
evaluare a fost asigurată evaluarea complexă a necesităților funcționale ale copilului și familiei
lui, demersul realizându-se cu ajutorul colectării informațiilor necesare și atât de utile în procesul
de planificare a intervenției. Având în centrul intervenției copilul, activitățile au fost orientate
spre familie și adaptate situației ei specifice, urmărind nevoile și resursele acesteia. Asistarea
psihologică a debutat la nivelul acestui lot cu o intâlnire față în față, spre deosebire de modul
exclusiv online abordat anterior în intervenție, iar analiza momentelor înregistrate cu copilul a
adus un plus în înțelegerea potențialului acestuia și dinamicii relaționale dintre mamă și copil.
Implicarea activă a familiei în evaluare, planificare și implementarea activităților de
stimulare a copilului, progresele acestuia și atingerea stării de bine personale constituie
beneficiile evidețiate în această lucrare.
Cuvinte cheie: intervenție timpurie, evaluare, familie
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Abstract
The presence of disability in children can have an extremely high impact on family, with
consequences that can affect the dimensions of family life as a whole. Early childhood
intervention is one of the most complex medical-psycho-socio-educational intervention,
especially for children with disabilities. The effectiveness of these interventions relies on
specialist's ability to identify the child and family needs, and to include the appropriate model
of early intervention in everyday life of both child and family.
In this paper we set out to underline the novelties brought to the Project Severe
Language and Communiaction Disorders and an early therapeutic approach centered on the
family, starting from the practical activity results, in the pilot study. We note that the Project
was conceived as a program for the prevention of language and communication disorders in
children aged 0-2 years with developmental risk, who come to CSM. By identifying and selecting
new assessment tools, the complex assessment of child and family functional needs was
ensured, the approach being achieved by collecting the necessary and so useful information in
the intervention planning process. With the child in the center of the intervention, the activities
were family-oriented and adapted to specific situation, following its needs and resources. The
psychological assistance started at the level of this group with a face-to-face meeting, unlike the
exclusively online method previously used for the intervention, and the analysis of the moments
recorded with the child (videos) added value in understanding child’s potential and relational
dynamics between child and mother.
The active involvement of the family in assesment, planning and implementation of the
activities for stimulating the child, his progresses and achieving personal well-being are the
benefits underlined in this paper.
Keywords: childhood intervention, assesment, family

ASPECTE ETICE ALE ADAPTARII PRACTICII PEDIATRICE IN CONTEXTUL PANDEMIC
COVID-19 SI REPOZITIONAREA RELATIEI MEDIC-PACIENT MEREU IMPORTANTA
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Rezumat
Pandemia covid-19 a impus deja importante adaptari in ingrijirea pediatrica in intreaga
lume, inclusiv in ce priveste ingrijirea copiilor spitalizati. Unele studii identifica deja schimbari ce
au urmat adaptarii practicii. De exemplu politicile robuste de preventie ale bolii COVID-19 au
impus scaderea numarului de vizitari la patul tanarului pacient, reducerea ritmului de vizitare
din partea familiei, etc. cu intensificarea “mediului de ingrijire” (“healing environment”). pe de
alta parte relatia medic-pacient trebuie reconstruita pe principiile beneficentei avand la baza
demnitatea fiintei umane si empatia ca valoare morala iar accesul la servicii conexe actului
medical imbunatatit. Prezentarea are ca scop sa indice principalele adaptari la zi din practica
medicala pediatrica americana si sa aduca in discutie cateva elemente de etica medicala in raport
cu acestea.
Relatia medic-pacientul minor este nu doar o relatie de ingrijire medicala prin care sunt
aduse servicii medicale pacientului tanar dar si o relatie in care un pediatru ajuta tanarul pacient
la o mai buna intelegere a persoanei sale, de alta natura decat pot parintii sai sa ii arate, cu un
accent biologist, care pentru ca vine din partea unui strain creaza o cale mai larga de access catre
copil, un pas pentru constructia autonomiei viitorului adult.
Comunicarea deschisa cu tanarul pacient este o provocare care implica empatia
medicului si a personalului medical, iubirea de copii si care este agresata de sd. burn-out la care
pandemia COVID-19 predispune.
Iesirea tanarului pacient din relatia pediatrica medic-pacient este incarcata si de
speranta ca acest tanar care va deveni adulta va pastra increderea in medici, increderea in
confidentialitatea actului medical si loialitatea medicului, increderea in valoarea persoanei
sale si prin efortul medicului sau pediatru. de reusita aceasta poate depinde adresabilitatea sa
viitoare la medic cat si viitoarea sa stare de sanatate ca adult.
Studiul problematicii eticii profesionale in pediatrie trebuie largit pe o baza
interdisciplinara sub o forma structurata sau integrata.
Invatarea nivelurilor de comunicare, a profesionalismului, a unei atitudini etice
solidificate, a comptetentei etice trebuie diversificate in invatamantul pediatric curricular cat si
in diferitele unitati medicale curative.
Cuvinte cheie: pediatru, relatia medic pacient, minor, etica

Abstract
The covid-19 pandemic has already required major adaptations in pediatric care
worldwide, including in the care of hospitalized children. Some studies have already identified
changes that have followed the adaptation of the practice. For example, robust COVID-19
disease prevention policies have required a decrease in the number of visits to the young
patient's bed, a reduction in the pace of family visits, and so on. with the intensification of the
"healing environment". on the other hand, the doctor-patient relationship must be rebuilt on
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the principles of charity based on the dignity of the human being and empathy as a moral value
and access to services related to the improved medical act. The presentation aims to indicate
the main up-to-date adaptations of American pediatric medical practice and to discuss some
elements of medical ethics in relation to them.
The relationship between the doctor and the minor patient is not only a relationship of
medical care through which medical services are brought to the young patient but also a
relationship in which a pediatrician helps the young patient to a better understanding of his
person, other than his parents. it shows, with a biological accent, that because it comes from a
foreigner it creates a wider way of access to the child, a step for the construction of the
autonomy of the future adult.
Open communication with the young patient is a challenge that involves the empathy of
the doctor and the medical staff, the love of children and which is aggressed by sd. burnout that
the COVID-19 pandemic predisposes to.
The young patient's exit from the pediatric doctor-patient relationship is also full of hope
that this young adult will retain the trust of doctors, the confidence in the confidentiality of the
medical act and the loyalty of the doctor, the trust in the value of his person and the effort of
his doctor or pediatrician. This success may depend on his future address to the physician as well
as his future health as an adult.
The study of the issue of professional ethics in pediatrics must be expanded on an
interdisciplinary basis in a structured or integrated form.
Learning the levels of communication, professionalism, a solidified ethical attitude,
ethical competence must be diversified in the pediatric curricular education as well as in the
different curative medical units.
Keywords: pediatrician, doctor-patient relationship, minor, ethics

HIPERTENSIUNEA ARTERIALA LA GRAVIDE: O PROBLEMA MEDICALA SI SOCIALA
ARTERIAL HYPERTENSION IN PREGNANCY: A MEDICAL AND SOCIAL
PROBLEM
Conf. Dr. Habil. Camelia DIACONU
Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

Rezumat
Hipertensiunea arteriala este una dintre cele mai frecvente patologii ale femeii gravide,
cu impact negativ asupra mamei si fatului. Din acest motiv, diagnosticul precoce si
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managementul terapeutic corect sunt esentiale pentru preventia complicatiilor. Exista mai
multe forme de hipertensiune in sarcina, valoarea tensiunii arteriale de la care se initiaza
tratamentul antihipertensiv fiind diferita pentru hipertensiunea gestationala si cea cronica din
timpul sarcinii.
Preeclampsia si eclampsia sunt forme severe de hipertensiune gestationala, curabile
numai dupa nastere. Managementul hipertensiunii de sarcina este o adevarata provocare si
impune o colaborare interdisciplinara foarte buna intre obstetrician si cardiolog.
Cuvinte-cheie: hipertensiune arteriala, gravide, preeclampsie, eclampsie.

Abstract
Arterial hypertension is the most encountered disorder during pregnancy, with a
negative impact both on mother and foetus. That is why the early diagnosis and a proper
therapeutic management are mandatory to avoid complications. There are many forms of
hypertension during pregnancy. The threshold for initiation of antihypertensive medications
differs for gestational and chronic hypertension during pregnancy.
Pre-eclampsia and eclampsia syndrome is a severe form of gestational hypertension, only
curable by delivery of the foetus. Management of hypertension during pregnancy is a real
challenge and requires a very good collaboration between obstetricians and cardiologists.
Keywords: arterial hypertension, pregnant women, preeclampsia, eclampsia.

VITAMINA K ÎN ACTIVITĂȚILE SPORTIVE: UN BENEFICIU MAI PUȚIN APRECIAT
PENTRU ANTRENAMENTUL FIZIC
VITAMIN K IN SPORT ACTIVITIES: A LESS CONSIDERED BENEFIT FOR ATHLETIC
TRAINING
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Rezumat
Vitamina K este o familie de compuși moleculari liposolubili, reprezentați de o formă
sintetizată în plante : K1 ( fitomenadiona) și de forme multiple sintetizate de bacterii : K2
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(menachinone), existând de asemenea și un produs de sinteză (menadiona). Sursele de vitamina
K sunt în principal legumele verzi și cu frunze, fructele, ceaiul verde, tărâțele de grâu și uleiurile
vegetale - pentru vitamina K1 și alimente fermentate de origine animală - pentru vitamina K2.
Mai multe proteine dependente de vitamina K sunt sintetizate pe baza rolului de cofactor al
vitaminei K pentru γ-glutamil carboxilaza care realizează γ-carboxilarea resturilor de acid
glutamic de pe suprafața unor glicoproteine.
Vitamina K și proteinele dependente de vitamina K sunt implicate în procese fiziologice
sau tumorale: mineralizarea osoasă, coagularea sângelui, metabolismul pereților vaselor de
sânge, angiogeneza tumorală și chiar creșterea celulară, precum și în modificări biochimice la
nivelul sistemului nervos ce vizează aspecte comportamentale și de cogniție. Deficitul de
vitamina K este asociat cu o serie de boli, printre care osteoporoza, calcificarea vasculară și chiar
depresia.
Prin implicarea sa în funcția cardiovasculară și a sistemului nervos, dar și în metabolismul
osos, suplimentarea cu vitamina K ar putea îmbunătăți capacitatea de efort fizic.
Cuvinte cheie : vitamina K1, vitamina K2, dieta, capacitatea de efort

Abstract
Vitamin K is a family of different fat-soluble molecular compounds, represented by a
single form synthesized by plants (vitamin K1), and multiple forms synthesized by bacteria
(vitamins K2). Several vitamin K-dependent proteins are synthesized based on vitamin K coenzymatic activity. The sources of vitamin K are mainly green and leafy vegetables, fruits, herbs,
green and herbal teas and plant oils - for vitamin K1 and fermented animal foods - for vitamin
K2.
Vitamin K and its dependent proteins have important roles in several physiological or
tumoral processes: bone mineralization, blood clotting, metabolism of blood vessel walls,
tumoral angiogenesis and even cell growth and nervous system biochemistry (aspects of
behavior and cognition). Vitamin K deficiency is associated with several diseases, including
osteoporosis, vascular calcification and even depression.
Through its involvement in cardiovascular and nervous system function, and bone
metabolism, vitamin K supplementation could improve exercise capacity.
Keywords: vitamin K1, vitamin K2, diet, exercise capacity

INFLUENTA STATUSULUI TIROIDIAN
NEUROPSIHICE A COPILULUI

AL
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THE INFLUENCE OF THE MATERNAL THYROID STATUS UPON THE CHILD’S
NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT
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Rezumat
Introducere. Dezvoltarea creierului fetal este dependentă de hormonii tiroidieni, ai căror
receptori se evidențiază în neuroni încă din primul trimestru de viață intrauterină, când fătul
depinde de tiroxina maternă care traversează placenta, deoarece tiroida fetală nu sintetizează
hormoni până în săptămâna 18-20 de sarcină. Afectarea funcției tiroidene la femeia gravidă
poate determina tulburări neuropsihice la copil.
Prezentare. S-a demonstrat recent că există o asociere în forma literei U inversată între
nivelul seric al tiroxinei libere materne și coeficientul de inteligență (IQ), volumul substanței
cenușii și volumul cortical ale copilului (evaluate la 6-8 ani). Aceasta confirmă faptul că
hipotiroidia și hipertiroidia maternă au impact asupra creierului fetal, de aceea trebuie
identificate și tratate. Carența endemică severă de iod determină nivele circulante mai reduse
de hormoni tiroidieni atât la gravidă, cât și la făt, și se asociază cu cretinism endemic la copil, cu
retard mental ireversibil. Deficitul de iod ușor - moderat (precum cel din țara noastră) produce
tulburări neuropsihice mai puțin severe, dar semnificative (scăderea IQ, dezvoltare psihomotorie
întârziată ș.a), similare cu cele observate la copiii mamelor cu hipotiroidism netratat.
Hipertiroidismul matern clinic manifest este asociat cu tulburări neurocomportamentale (de tip
ADHD) la copil și se tratează cu antitiroidiene de sinteză.
Concluzii: identificarea și tratarea precoce, ideal înainte de o sarcină, a afecțiunilor
tiroidiene la viitoarea mamă, și suplimentarea iodată în zonele cu deficit endemic de iod (cu sare
iodată și, în unele cazuri, cu suplimente iodate), contribuie la prevenirea apariției la copil a
tulburărilor de dezvoltare neuropsihică induse de patologia tiroidiană maternă.
Cuvinte cheie: hipotiroidism matern, iod, dezvoltare neuropsihică, copil

Abstract
Introduction. The development of the fetal brain is dependent of the thyroid hormones,
whose receptors are present in the neuronal cells from the first trimester of gestation. During
this period, the fetus relies on the placental transfer of maternal thyroxine, since the fetal
thyroid is not able to synthetize hormones until the 18-20th week of pregnancy. Thyroid function
alterations in the pregnant woman may impact upon the child’s neuropsychological
development.
Presentation. It has been recently shown that maternal free thyroxine concentrations
showed an inverted U-shaped association with child IQ, child grey matter volume, and cortex
volume (evaluated at the age of 6-8 years). This confirms the observations that maternal hypoand hyperthyroidism have an impact upon the fetal brain and, therefore, they need to be
identified and treated. Severe endemic iodine deficiency, resulting in lower levels of thyroid
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hormones both in the mother and fetus, is associated with endemic cretinism in the child, with
irreversible mental retardation. Mild to moderate iodine deficiency (as in our country) produces
less severe but significant neuropsychological impairment (lower IQ, delays in the psychomotor
development), similar to those observed in children born to mothers with untreated
hypothyroidism. Clinically overt maternal hyperthyroidism is associated with neurobehavioral
alterations (ADHD -like) in the child, therefore needs treatment with antithyroid drugs.
Conclusion: early identification and treatment of thyroid disorders in the future mother,
ideally even before a pregnancy, and iodine supplementation in areas of endemic iodine
deficiency (with iodized salt and, in some cases, with iodine-containing supplements) contribute
to the prevention of the child’s neuropsychological alterations induced by this pathology.
Keywords: maternal hypothyroidism, iodine, neuropsychological development, child

MONITORIZAREA GRAVIDEI CU DIABET GESTATIONAL IN PRACTICA MEDICULUI DE
FAMILIE
MANAGEMENT OF DIABETIC PREGNANT WOMEN BY PRIMARY-CARE
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Mihaela Adela IANCU1, Daniela Mihaela BALTA1, Dumitru MATEI1,2
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INSMC ”Alessandrescu-Rusescu”, București

Rezumat
Femeile gravide cu risc crescut de diabet zaharat gestațional necesită monitorizare de
către medicii de familie în timpul sarcinii și în perioada postpartum. Prevalența diabetului
zaharat gestațional este în creștere și are implicații asupra sănătății mamei și a fătului, având
consecințe în timpul sarcinii, dar și mai târziu în timpul vieții mamei și viitorului copil. Se
recomandă efectuarea evaluării riscului la toate femeile cu factori de risc pentru diabet
gestațional atât înainte de concepție, cât și pe parcursul sarcinii, peripartum și postpartum,
screening efectuat de către medicii de familie. Femeile cu risc de diabet gestational preexistent
trebuie testate la prima vizită prenatală folosind criteriile de diagnostic ale Asociației Americane
de Diabet pentru adulți. În 2014, U.S. Preventive Services Task Force și-a actualizat declarația din
2008 pentru a recomanda ca femeile însărcinate asimptomatice să fie testate pentru diabet
zaharat gestațional după 24 de săptămâni de gestație.
Femeile cu diabet zaharat gestațional ar trebui să primească consiliere nutrițională
individualizată de la medicul de familie, de obicei recomandarea de a limita aportul de
carbohidrați la 33% până la 40% din calorii. Dacă nivelurile de glucoză rămân peste valorile țintă,
ar trebui să înceapă terapia farmacologică cu metformină, gliburidă sau insulină. Menținerea
nivelului glicemiec normal în timpul travaliului poate minimiza riscurile de hipoglicemie și
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acidoză neonatală. Se recomandă efectuarea screeningului pentru diabet zaharat acestor femei
gravide la 6 până la 12 săptămâni după naștere și ulterior la fiecare trei ani.
Cuvinte cheie: sarcină, diabet gestațional, medic de familie, monitorizare

Abstract
Pregnant women at high risk of gestational diabetes mellitus require monitoring by
primary-care physicians during pregnancy and in the postpartum period. The prevalence of
gestational diabetes mellitus is increasing and has health implications for the mother and fetus
during pregnancy and later in life. It is recommended to perform risk assessment in all women
at risk of gestational diabetes mellitus both before conception and throughout pregnancy,
peripartum and postpartum by family physicians. Women at risk of preexisting diabetes should
be tested at the first antenatal visit using the American Diabetes Association diagnostic criteria
for nonpregnant adults. In 2014, the U.S. Preventive Services Task Force updated its 2008
statement to recommend that asymptomatic pregnant women be screened for GDM after 24
weeks of gestation.
Women with gestational diabetes mellitus should receive individualized nutrition
counseling from a family physicians, which commonly includes a recommendation to limit
carbohydrate intake to 33% to 40% of calories. If glucose levels remain above target values,
pharmacologic therapy with metformin, glyburide, or insulin should begin. Maintaining
euglycemia during labor and delivery can minimize risks of neonatal hypoglycemia and acidosis.
These patients should be screened six to 12 weeks postpartum for persistently abnormal glucose
metabolism, and should undergo screening for diabetes every three years thereafter.
Keywords: pregnancy, gestational diabetes mellitus, family physicians, monitoring

DEZVOLTAREA APARATULUI DENTO-MAXILAR IN CORELATIE CU ALIMENTAREA
SUGARULUI
DEVELOPMENT OF THE DENTO-MAXILLARY SYSTEM IN CORRELATION WITH
THE BABY FEEDING
Andrei KOZMA1, Agnes K. LACKNER2, Andreea-Dona IORDAN DUMITRU3, Ioana NANU1,
Călin POPOVICI1, Doriana AGOP-FORNA4
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Rezumat
Cel mai important factor funcțional care influențează dezvoltarea aparatului dentomaxilar și în același timp și relațiile intermaxilare la sugar este actul suptului. Hrana optimă
pentru copil, în primele luni de viață, o constituie laptele matern, acesta având în componența
sa cantități apreciabile de proteine, grăsimi, zaharuri, săruri minerale și vitamine. Prin
alimentarea pe cale naturală a nou-născutului se asigură o dezvoltare armonioasă a tuturor
elementelor aparatului dento-maxilar (modelarea bolții palatine, dezvoltarea mușchilor
masticatori, ai buzelor și obrajilor, dezvoltarea mișcărilor mandibulare). Creșterea vidului în
cavitatea bucală atrage după sine o congestionare a mucoasei bolții palatine și o dezvoltare
normală în înălțime a cavității nasului, lucru care va contribui la realizarea unei bune respirații
pe nas. La bebelușul hrănit artificial, grupurile musculare nu vor fi solicitate în aceeași măsură.
Mișcarea de propulsie a mandibulei va fi redusă ca și intensitate, ceea ce va determina blocarea
mandibulei în creștere și o poziție posterioară (retrasă). La acest lucru contribuie și poziția de
sprijinire a sticluței cu lapte pe bărbie. Un alt beneficiu este creșterea mandibulei, care la naștere
este poziționată mai în spate decât maxilarul, reducându-se astfel necesitatea purtării unui
aparat dentar în copilărie. Autorii trec în revistă principalele obiceiuri vicioase, care influenţează
dezvoltarea aparatului-dento-maxilar şi modalităţile de prevenire şi de corectare a acestora.
Cuvinte cheie: aparat dento-maxilar, obiceiuri vicioase, alăptare la sân

Abstract
The most important functional factor that influences the development of the dentomaxillary apparatus and at the same time the intermaxillary relations in the infant is the act of
sucking. The best food for the baby, in the first months of life, is breast milk, which contains
considerable amounts of protein, fat, sugar, minerals and vitamins. The natural feeding of the
newborn ensures a harmonious development of all the elements of the dento-maxillary
apparatus (modeling of the palatal arch, development of the masticatory muscles, lips and
cheeks, development of mandibular movements). The increase of the vacuum in the oral cavity
entails a congestion of the mucous membrane of the palatal vault and a normal development in
height of the nasal cavity, which will contribute to the achievement of a good breath on the
nose. In the case of an artificially fed baby, muscle groups will not be required to the same
extent. The propulsive movement of the mandible will be reduced in intensity, which will cause
the mandible to lock up and a rearward (retracted) position. The support position of the milk
bottle on the chin also contributes to this. Another benefit is the growth of the mandible, which
at birth is positioned further back than the jaw, thus reducing the need to wear braces in
childhood. The authors review the main vicious habits that influence the development of the
dento-maxillary apparatus and the ways to prevent and correct them.
Keywords: dento-maxillary apparatus, vicious habits, breastfeeding
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Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru
îmbunătățirea stării de sănătate a populației, copii și adulți (inclusiv populație
vulnerabilă)
Autori: D. Matei1,2, M. Nanu1, S. Stoicescu1,2, O. Toader1,2, A. Kozma1, A. Ștefănescu1,
C.

Popovici1,2, I. Ardeleanu1,2, I. Codreanu1,2, C. Datu1, A. Constantin, A. Iancu2, I.Brânză,

F. Moldovanu1, E. Stativă, C. Delia1, M.Oțelea2, C.Bîcîilă
1Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului “Alessandrescu- Rusescu” Bucureşti,
2Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”

Lucrarea își propune diseminarea informației privind proiectul Consolidarea rețelei naționale de
furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației,
copii și adulți (inclusiv populație vulnerabilă) realizat de INSMC în parteneriat cu Institutul
Național de Sănătate Public, ca promotor de proiect și Institutul Norvegian de Sănătate Publică,
Directoratul Norvegian de Sănătate, Biroul de țară OMS pentru România
Proiectul cuprinde activități de cercetare privind evaluarea stării de sănătate a copiilor, de
dezvoltare a unor instrumente și metodologii de practică pentru personalul din medicina
primară, asistente medicale comunitare, mediatori comunitari și medicină școalară (medici
școlari) susținerea unor campanii de promovare a sănătății .
Activitățile proiectului desfășurate de INSMC în anul 2021 au inclus stabilirea metodologiei
pentru: ancheta europeană de examinare a stării de sănătate la copii, dezvoltarea de
recomandări pentru ghidurile adresate medicilor de familie în domeniul anemiei și rahitismului
la copil și a îngrijirii prenatale, elaborarea unor instrumente pentru campanii de promovare a
sănătății în comunitate dezvoltate de voluntari.
Activitățile ce vor fi desfășurate în perioada următoare se adresează în special asistenței
medicale comunitare prin dezvoltarea de instrumente de monitorizare a serviciilor de asistență
medicală comunitară, dezvoltarea unei curricule de formare pentru îmbunătățirea abilităților
asistentelor medicale comunitare care vor activa în școli pe o platformă de e-learning,
dezvoltarea echipei comunitare: instruire pentru asistente medicale comunitare și moașe
angajate în rețeaua de asistență medicală comunitară , dezvoltarea echipei comunitare: formare
pentru mediatoarele sanitare
Activitatea din proiect în anii 2022 și 2023 se completează cu instruire pentru modelul de
învățare pentru sănătatea sexuală și reproductivă a tinerilor (YSRHL), dezvoltarea de standarde
pentru înființarea cabinetelor școlare.
Concluzii: Prin multitudinea acțiunilor sale proiectul va asigura o colaborare interinstituțională,
transferul de informații și experiență la nivel național și internațional în beneficiul îngrijirii la
111

nivel comunitar a populației dezavantajate. Standardele și metodologia elaborate vor oferi pe
viitor modele care vor contribui la sustenabilitatea rezultatelor proiectului luat în discuție.
Cuvinte cheie: îngrijiri primare, îmbunătățire stare sănătate, training
Abstract
The paper aims to disseminate information on the project Strengthening the national network
of primary health care providers to improve the health of the population, children and adults
(including vulnerable population) carried out by INSMC in partnership with the National Institute
of Public Health, as project promoter and Norwegian Institute of Public Health, Norwegian
Directorate of Health, WHO Country Office for Romania
The project includes research activities to assess the health of children, the development of tools
and practice methodologies for primary care staff, community nurses, community mediators
and school medicine (school doctors) to support health promotion campaigns.
The activities of the project carried out by INSMC in 2021 included the establishment of the
methodology for: the European survey on the health of children, the development of
recommendations for guidelines for family doctors in the field of anemia and rickets in children
and prenatal care, the development of tools for community health promotion campaigns
developed by volunteers.
The activities to be carried out in the coming period are aimed in particular at community health
care through the development of tools for monitoring community health care services, the
development of a training curriculum to improve the skills of community nurses who will work
in schools on an e-learning platform. learning, community team development: training for
community nurses and midwives engaged in the community care network, community team
development: training for health mediators
The project activity in 2022 and 2023 is completed with training for the learning model for sexual
and reproductive health of young people (YSRHL), the development of standards for the
establishment of school offices.
Conclusions: Through its many actions, the project will ensure inter-institutional collaboration,
the transfer of information and experience at national and international level for the benefit of
community-based care for the disadvantaged population. The standards and methodology
developed will provide models in the future that will contribute to the sustainability of the
results of the project in question.
Keywords: primary care, improving health, training
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STUDIU PRIVIND EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A COPIILOR ȘI TINERILOR DIN
ROMÂNIA - COMPONENTA PROIECT EUROPEAN
STUDY ON THE HEALTH ASSESSMENT OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN
ROMANIA - EUROPEAN PROJECT COMPONENT
F. Moldovanu, M. Nanu, E. Stativa, A. Kozma, L. Matei
Institutul National pentru Sănătatea Mamei și Copilului “ Alessandrescu Rusescu “,București

Rezumat
Scopul studiului: cunoașterea stării de sănătate a copiilor la nivel regional și național în
România, planificarea viitoarelor politici de sănătate în domeniu ,fundamentarea unor cercetări
în domenii de interes.
Obiective: elaborarea unui model de evaluare a stării de sănătate a copiilor și
tinerilor,planificarea , organizarea și implementarea unui studiu de evaluare a stării de sănătate
a copiilor și tinerilor în vârstă de 1-24 ani din Romania, pe grupe de vârstă.
Metodologie:
efectuarea
de
măsurători
antropometrice
cu
aparate
standardizate,măsurarea T.A, determinarea unor parametrii biologici prin micrometoda ,
precum: Hb, glicemia, cholesterol, hemoglobila glicata și completarea unei chestionar privind
alimentația, activitatea fizică și unele vicii precum fumatul și consumul de alcool (numai la copii
peste 14 ani)
Rezultate așteptate: informații privind starea de sănătatea a copilului (prevalența factori
de risc familial: antecedente patologie cardiovasculară hipercolesterolemie, fumat, obezitate,
HTA, diabet zaharat inclusiv gestational), prevalența unor factori de risc personali – greutatea
mică la naștere, patologie cu risc metabolic și vascular; prevalența supraponderalitatii și
obezității,prevalența malnutriției, prevalența HTA ,prevalența
valorilor crescute ale
hemoglobinei glicate, prevalența dislipidemiei, prevalența anemiei la copiii1-4 ani.
Cuvinte cheie: copil, evaluare ,stare de sănătate

Abstract
The purpose of the study: to know the health status of children at regional and national
level in Romania, to plan future health policies in the field, to substantiate research in areas of
interest.
Objectives: development of a model for assessing the health of children and young
people, planning, organizing and implementing a study to assess the health of children and
young people aged 1-24 in Romania, by age groups.

113

Methodology: performing anthropometric measurements with standardized devices,
measuring BP, determining biological parameters by micromethod, such as Hb, blood glucose,
cholesterol, glycated hemoglobin and completing a questionnaire on diet, physical activity and
some addictions such as smoking and alcohol consumption (only in children over 14 years)
Expected results: information on the child's health (prevalence of family risk factors:
history of cardiovascular disease, hypercholesterolemia, smoking, obesity, hypertension,
diabetes including gestational diabetes), prevalence of personal risk factors - low birth weight,
metabolic risk pathology and vascular; prevalence of overweight and obesity, prevalence of
malnutrition, prevalence of hypertension, prevalence of elevated glycated hemoglobin,
prevalence of dyslipidemia, prevalence of anemia in children 1-4 years.
Keywords: child, assessment, health

Campanii de promovare a sănătății, din trecut spre viitor
I. Nanu1, C. Bîcîilă2, E. Stativă
1Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului “Alessandrescu- Rusescu” Bucureşti, 2Asociația
SAMAS

Obiectiv
Lucrarea de față are ca obiectiv să analizeze caracteristicile campaniilor de promovare a
sănătății dezvoltate de către DSP în ultimii 3 ani și să prezinte propunerile de campanii viitoare
în ceea ce privește tematica, populația țintă, canalele de comunicare.
Material și metodă
S-a efectuat o anchetă online pe baza de chestionar trimis la DSP județene și o anchetă online
realizată pe un grup heterogen participant la un curs de formare în domeniul promovării
sănătății.
Aceste studii sunt un punct de plecare pentru dezvoltarea unor campanii în proiectul
“Consolidarea rețelei naționale de furnizori de îngrijiri primare de sănătate pentru îmbunătățirea
stării de sănătate a populației, copii și adulți (inclusiv populație vulnerabilă)“
Rezultate
Campaniile realizate la nivel de DSP au fost organizate pe teme cum ar fi, în ordinea ponderii:
comportamente de risc, alimentație, sănătatea reproducerii, cancer, vaccinare, săănătatea
mamei și copilului etc.
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Acțiunile viitoare propuse de participanții la cele 2 anchete au ca teme, în ordinea ponderii:
sănătatea reproducerii, sănătatea mamei și copilului, vaccinare, prevenție, nutriție,
comportamente de risc, mame minore.
Între categoriile de populație țintă cele mai multe propuneri sunt în ordinea ponderii: grupurile
dezavantajate,adolescenți și tineri, populația generală.
Canalele de comunicare propuse au vizat atât populația generală cât și grupurile dezavantajate.
Cel mai des menționate au fost social media, pliantele, broșurile, mesajele TV, clipurile video.
Concluzii
Sănătatea reproducerii este o temă prioritară atât pe parcursul ultimilor 3 ani cât și în prezent.
Contextul pandemiei SARS COV 2 a crescut în prezent interesul pentru vaccinare.
Cuvinte cheie: campanii, promovarea sănătății, propuneri campanii
Abstract
Objective
The present paper aims to analyze the characteristics of health promotion campaigns developed
by Public Health Directorates in the last 3 years and to present proposals for future campaigns
in terms of theme, target population, communication channels.
Material and method
An online survey was conducted on the basis of a questionnaire sent to the county Public Health
Directorates and an online survey was conducted on a heterogeneous group participating in a
training course in the field of health promotion.
These studies are a starting point for the development of campaigns in the project
"Strengthening the national network of primary health care providers to improve the health of
the population, children and adults (including vulnerable population)".
Results
The campaigns carried out at DSP level were organized on topics such as, in order of weight: risk
behaviors, diet, reproductive health, cancer, vaccination, maternal and child health, etc.
The future actions proposed by the participants in the 2 surveys have as themes, in order of
weight: reproductive health, maternal and child health, vaccination, prevention, nutrition, risk
behaviors, underage mothers.
Among the target population categories, most of the proposals are in order of weight:
disadvantaged groups, adolescents and young people, the general population.
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The proposed communication channels targeted both the general population and disadvantaged
groups. The most frequently mentioned were: social media, leaflets, brochures, TV messages,
videos.
Conclusions
Reproductive health is a priority issue both over the last 3 years and now.
The context of the SARS VOC 2 pandemic has now increased interest in vaccination.
Keywords: campaigns, health promotion, campaign proposals

PN VI. Norme Tehncie – Propuneri 2022 - Lucrare INSMC UATMP în parteneriat
DSP
M. Nanu, A. Stănescu, V. Donici, A. Apostol
Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului “Alessandrescu- Rusescu” Bucureşti

Obiectiv
Lucrarea își propune două obiective:
1.Să analizeze intervențiile derulate de INSMC în cadrul Programului de sănătate PN VI, în
contextul anului pandemic 2020 comparativ cu anul 2019 din punct de vedere al numărului de
beneficiari, al gradului de acoperire, adică al numărului de beneficiari ai intervenției raportat la
numărul total de cazuri.
2.Să evidențieze realizarea unor progrese în managmentul acestor intervenții
Material și metodă
La baza lucrării au stat rapoartele trimestriale trimise de DSP către Unitatea de Management
Programe din cadrul INSMC precum și datele din sistemul online Medilog.
Rezultate
Numărul de beneficiari în cifre absolute în intervenția „Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă
cuprinsă între 0 – 12 luni prin administrarea de lapte praf” și “Profilaxia malnutriției la copii cu
greutate mică la naștere” în anul 2021 față de anul 2020, la subprogramul “Prevenţia morbidităţii
asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic precoce, precum şi monitorizarea unor afecţiuni
cronice la copil”, în anul 2020 față de anul 2019, numărul de beneficiari la toate intervențiile a
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fost mai mic, iar rata de acoperire a variat de la 42% la 100%, în functie de afecțiunea inclusă în
program și instituția care a derulat intervenția.
Accesul la screeningul neonatal de fenilcetonurie, hipotiroidie, surditate și retinopatie a fost
similar în anii de referință 2020 și 2019, menționându-se un grad de acoperire de peste 90 %.
În lucrare se expun noutățile programului informatic MEDILOG “Prevenirea fenilcetonuriei şi
hipotiroidismului congenital prin screening neonatal, confirmarea diagnosticului de
fenilcetonurie și monitorizarea evoluției bolii”, care permite accesul direct on line la investigații
a pacientului.
Concluzii
Pandemia si-a pus amprenta asupra accesului și adresabilității copiilor la intervențiile din
programul de sănătate VI intervențiile privind bolile cronice, asistență care necsită deplasarea
spre unitățile medicale.
Contextul pandemic nu a avut influență asupra programelor de screening, intervenții care au
vizat născutul în maternitate.
Cuvinte cheie: programe de sănătate, norme programe de sănătate
Abstract
Objective
The paper has two objectives:
1. To analyze the interventions carried out by INSMC within the PN VI Health Program, in the
context of the 2020 pandemic year compared to 2019 in terms of the number of beneficiaries,
the degree of coverage, ie the number of beneficiaries of the intervention in relation to the total
number of cases.
2. To highlight the progress made in the management of these interventions
Material and method
The paper was based on the quarterly reports sent by DSP to the Program Management Unit
within INSMC as well as the data from the Medilog online system.
Results
Number of beneficiaries in absolute numbers in intervention „Prophylaxis of dystrophy in
children aged 0 to 12 months by administration of powdered milk” and „Prophylaxis of
malnutrition in low birth weight children” in 2021 compared to 2020 in the subprogram
„Prevention of associated morbidity and complications, by early diagnosis, as well as monitoring
of chronic diseases in children”, in 2020 compared to 2019, the number of beneficiaries of all

117

interventions was lower, and the coverage rate varied from 42% to 100%, depending on the
condition included in the program and the institution that carried out the intervention.
Access to neonatal screening for phenylketonuria, hypothyroidism, deafness and retinopathy
was similar in the reference years 2020 and 2019, with a coverage of over 90%.
The paper presents the novelties of the online program MEDILOG "Prevention of
phenylketonuria and congenital hypothyroidism by neonatal screening, confirmation of the
diagnosis of phenylketonuria and monitoring the evolution of the disease", which allows direct
online access to patient investigations.
Conclusions
The pandemic has left its mark on the access and addressability of children to interventions in
the Health Program VI on chronic diseases, assistance that requires travel to medical units.
The pandemic context did not influence the screening programs, interventions that targeted the
newborn in the maternity ward.
Keywords: health programs, norms health programs

MORTALITATEA MATERNĂ ÎN ROMÂNIA, EVOLUŢIE ŞI INFLUENŢE ÎN CONTEXT
PANDEMIC
MATERNAL MORTALITY IN ROMANIA, EVOLUTION AND INFLUENCES IN THE
PANDEMIC
Călin POPOVICI 1,2, Alin STĂNESCU1, Andrei KOZMA1
1 Institutul

Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului “Alessandrescu- Rusescu” Bucureşti
de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”- Şcoala Doctorală

2 Universitate

Rezumat
Introducere: În România, numărul cazurilor de deces matern a scazut semnificativ în
ultimii ani. Analiza mortalităţii materne în România se realizează conform recomandărilor OMS
după cele patru grupe mari de deces matern - avort, risc obstetrical direct, risc obstetrical
indirect (începând din 2009) şi cauze colaterale.
Material şi metodă: Obiectivul acestui studiu retropectiv este evaluarea mortalităţii
materne din România în perioada 2009-2020 din punct de vedere al evoluţiei numărului de
cazuri şi caracteristicilor socio-demografice, pe grupele de deces, identificărea unor predictori ai
morbidităţii obstetricale severe, cu un accent deosebit pe anul 2020 datorită pandemiei SARSCoV-2.
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Rezultate şi discuţii: Numărul deceselor materne a scăzut în perioada analizată cu
aproape 60%, de la 47 de decese în 2009 la 20 de cazuri în 2019 urmată de o creştere cu 60% a
cazurilor doar într-un singur an, 2020 faţă de 2019. Observăm scăderea indicelui de deces
matern de la 21,1 /100.000 n.v. în 2009 la 9,8/100.000 n.v. în anul 2019 şi creşterea ulterioară
la 17,9/100.000 n.v. în 2020. Din punct de vedere al grupelor de deces rezultatul se datorează
mai ales scăderii avortului şi a riscului obstetrical indirect, menţinîndu-se tendinţa unei
mortalităţi mai crescute prin risc obstetrical direct pentru anii 2009-2019. În anul 2020 decesele
prin risc obstetrical indirect depăşesc 50% din decesele materne (59,3%), din totalul de 32
decese materne fiind 19 decese de cauze indirecte, din care 10 au fost declarate ca decese
COVID-19.
Concluzii: Rata mortalităţii materne este influenţată de factori precum creşterea
numărului şi a calităţii îngrijirilor prenatale determinând importanţa încadrării unei sarcini în
categoria de risc şi definirea riscului, un rol important revenind medicului de familie, precum şi
necesităţii supravegherii sarcinii cu risc de către o echipă medicală multidisciplinară. Analiza
morbidităţii obstetricale severe pe grupe de predictori poate indica cazurile cu risc. Un alt factor
implicat în scăderea mortalităţii il reprezintă calitatea şi promtitudinea îngrijirilor spitaliceşti.
Cuvinte cheie: mortalitate maternă, morbiditate obstetricală severă, pandemie

Abstract
Introduction: The number of cases of maternal death in Romania has decreased
significantly in recent years. The analysis of maternal mortality in Romania is performed
according to WHO recommendations related to four major groups of maternal death- abortion,
direct obstetrical risk, indirect obstetrical risk (since 2009) and collateral causes.
Database and Method: The objective of this retrospective study is to assess maternal
mortality in Romania in 2009-2020 in terms of the evolution of the number of cases and sociodemographic characteristics, by death groups, identification of predictors of severe obstetric
morbidity, with a special focus on 2020 due to the SARS-CoV-2 pandemic.
Results and discussions: The number of maternal deaths decreased during this period by
almost 60%, from 47 deaths in 2009 to 20 cases in 2019 followed by a 60% increase in cases in
just one year, 2020 compared to 2019. We note the decrease in the index of maternal deaths
from 21.1 / 100,000 n.b. in 2009 at 9.8 / 100,000 n.b. in 2019 and the subsequent increase to
17.9 / 100,000 n.b. in 2020. Concerning death groups, the result is mainly due to the decrease
in abortion and the indirect obstetrical risk, maintaining the trend of a higher mortality due to
direct obstetrical risk for the years 2009-2019. In 2020, deaths due to indirect obstetrical risk
exceed 50% of maternal deaths (59.3%), out of a total of 32 maternal deaths, 19 deaths were
caused by indirect causes of which 10 were declared as COVID-19 deaths.
Conclusions: The maternal mortality rate is influenced by factors such as the increase in
the number and quality of prenatal care determining the importance of placing a pregnancy in
a risk category and defining the risk, an important role being played by the family doctor and the
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need to monitor the risk of pregnancy by a multidisciplinary medical team. Analysis of severe
obstetric morbidity by groups of predictors may indicate cases at risk. Another factor involved
in reducing mortality is the quality and promptness of hospital care.
Key words: Maternal mortality, Severe Obstetrical Morbidity, Pandemic

FENILCETONURIA ȘI CO-MORBIDITĂȚILE VÂRSTNICILOR
PHENYLKETONURIA AND COMORBIDITIES OF OLD AGE
Gabriel-Ioan PRADA1,2, Cătălina Raluca NUȚĂ2, Raluca Mihaela NACU1, Ovidiu-Lucian
BĂJENARU2, Andrei KOZMA3, Anna Marie HERGHELEGIU1,2
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Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", București
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3
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Rezumat
Consecințele fenilcetonuriei (PKU) netratate, sau tratate precoce sau tardiv, asupra
diverselor organe sau sisteme sunt încă incomplet investigate, cu excepția sistemului nervos
central. Impactul PKU asupra adultului care suferă procesul de îmbătrânire este în general
ignorat, atitudine surprinzătoare având în vedere că pacienții cu PKU la care s-a instituit terapia
precoce pot supraviețui în decadele a cincea și a șasea de viață. O parte dintre aceste persoane
este posibil să fi oprit tratamentul dietetic devreme sau pot avea o dietă suboptimală. Unele
estimări arată că sub 50% dintre adulți mai respectă dieta.
Comorbiditățile în cadrul PKU reprezintă un domeniu nou și interesant. O serie de
afecțiuni care au o prevalență crescută la vârstnici au fost identificate cu o frecvență mărită la
pacienții cu PKU, mai ales la cei care supraviețuiesc dincolo de decada a cincea de viață.
Rigiditatea arterială a fost observată prin măsurarea vitezei undei de puls la nivel carotidian și
femural. Funcția renală poate fi afectată la pacienții tratați cu dietă săracă în fenilalanină datorită
unei ingestii proteice relativ crescute provenite din amino-acizi sintetici și în acest context a fost
remarcată o rată de filtrare glomerulară scăzută. Nu se cunoaște o legătură clară între PKU și
demența generată de patologii clasice precum boala Alzheimer, demența cu corpi Lewy sau
demența vasculară. Totuși, există similarități în ceea ce privește neuropatologia, astfel încât
pacienții cu PKU pot reprezenta a grup aflat la un risc mărit de a dezvolta demență. La populația
non-PKU aportul adecvat de proteine alimentare este important pentru menținerea
independenței, prevenirea pierderii masei și forței musculare (adică prevenirea sarcopeniei,
fragilității și a comorbidităților asociate vârstei înaintate). Dacă pacienții cu PKU se află la risc de
fragilitate depinde de istoricul terapiei și de controlul metabolic de-a lungul vieții.
Recomandările privind aportul zilnic de proteine pentru adulți pot să nu fie suficiente
pentru vârstnici, dar implicațiile pentru adulții cu PKU care suferă procesul de îmbătrânire sunt
deocamdată necunoscute.
120
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Abstract
Consequences of untreated and early- or late-treated phenylketonuria (PKU) on organs
and systems other than the brain have been under-investigated. The impact of PKU in the ageing
adult has been largely ignored, which is surprising given early treated (ET) adults with PKU are
in the fifth and sixth decade of life. Some of these people may have stopped dietary treatment
early or had sub-optimal dietary treatment. Some estimates show that the number of adults
remaining in diet is likely to be less than 50%.
Comorbidity in PKU represents a novel and interesting domain. Several conditions that
have a higher prevalence in old age have been identified with increased frequency in PKU
patients, especially those that survive beyond the 5th decade of life. Arterial stiffness has been
observed as measured by carotid to femoral pulse wave velocity. Kidney function may be
impaired in patients treated with low-phenylalanine diet due to a relatively high protein intake
from synthetic amino-acids and reduced estimated glomerular filtration rate has been observed.
There is no known established association between PKU and dementia caused by classical
pathologies such as Alzheimer’s disease (AD), Lewy body or vascular dementia. However, there
are similarities in neuropathology such that PKU may represent a group at increased risk of
dementia. In the non-PKU population adequate dietary protein intake is important in
maintaining independence, prevention of loss of muscle mass and strength (i.e. sarcopenia,
frailty and associated comorbidities later in life). Whether people with PKU are at risk of frailty
is likely to depend on treatment history and lifetime metabolic control.
The daily recommendations for protein intake for adults may not be sufficient for older
adults and the implications for adults with PKU as they age are unknown for the time being.
Keywords: phenylketonuria, comorbidities, elderly

ASPECTE PRIVIND ABUZUL ASUPRA COPIILOR IN SPORT IN ROMANIA (studiu
Erasmus 2021)
CHILD ABUSE IN SPORT IN ROMANIA
Ecaterina STATIVA, Ioana NANU
Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului “Alessandrescu- Rusescu” Bucureşti

Rezumat
Context: Abuzul asupra copiilor reprezintă o problemă majoră de sănătate publică atît
prin consecințele sale imediate cât și pe termen lung. Abuzul asupra copiilor in România a fost
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studiat în diferite contexte cum ar fi centre de îngrijire, familie, școală dar niciodată în contextul
sportului.
Obiective: In 2018, INSMC a intrat intr-un parteneriat cu 6 țări europene, printr-un
proiect Erasmus +, coordonat de Edge Hill University, din Marea Britanie, pentru a cerceta
prevalența diferitelor tipuri de abuz în sport și contextul în care au loc aceste evenimente.
Prezenta comunicare își propune să analizeze prevalența diferitelor forme de abuz după
anumite caracteristici demografice ale participanților la studiu.
Cercetarea s-a realizat pe un eșantion de 1472 de persoane, cu vârsta cuprinsă între 1830 de ani, care au participat la sportul organizat înainte de a implimi 18 ani.
Rezultatele au evidențiat faptul că prevalența generală a abuzului în sport este de 74 % .
Cea mai răspândită formă de abuz este abuzul psihologic. Prevalența tuturor tipurilor de abuz
este mai mare la băieti față de fete.
Concluzia generală este că abuzul asupra copiilor în sportul organizat, exercitat de
făptuitori din zona sportului reprezintă experiențe frecvente și larg răspândite iar cel mai
frecvent sunt afectați sunt băietii.Aceste constatări solicită intervenții din partea decidenților
pentru a crea un mediu sigur și sănătos pentru copiii implicați în sportul organizat.
Cuvinte cheie: abuz, copii, sport, prevalență

Abstract
Context: Child abuse is a major public health matter through both its immediate and longterm consequences. Child abuse in Romania has been studied in various contexts such as care
centers, family, school but never in the context of sports.
Objectives: In 2018, INSMC entered into a partnership with 6 European countries,
through an Erasmus + project, coordinated by Edge Hill University, in Great Britain, to investigate
the prevalence of different types of abuse in sports and the context in which these events take
place.
This communication aims to analyze the prevalence of various forms of abuse according
to certain demographic characteristics of the study participants.
The research was conducted on a sample of 1472 people, aged between 18-30 years,
who participated in organized sports before turning 18 years old.
The results showed that the overall prevalence of sports abuse is 74%. The most common
form of abuse is psychological abuse. The prevalence of all forms of abuse is higher in boys than
in girls.
The general conclusion is that child abuse in organized sports by perpetrators in sports is
a common and widespread experience, and boys are the most affected.
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These findings call for action by decision-makers to create a safe and healthy
environment for children involved in organized sports.
Keywords: abuse, child, sport, prevalence
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Rezumat
Un obiectiv important al sănătății publice în România se referă reducerea mortalității
materne. În țările în care rata mortalitîții materne este sub 50 de decese la 100.000 de nașteri,
îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești constituie principala pârghie de reducere a
deceselor materne.
In condițiile unui număr mare de decese, analiza mortalității materne se realiza
“tradițional” doar pe cazurile de deces. In situația în care numărul anual al cazurilor de decese
este mic analiza tradițională nu mai poate oferi date suficiente pentru a identifica soluții de
evitare a deceselor.
In acest context, OMS a recomandat țărilor cu număr relativ mic de decese , introducerea
analizei și a cazurilor de morbiditate obstetricală severă, near miss axată pe calitatea îngrijirilor
acordate mamelor în spitale.
In perioada 2017-2019, INSMC a realizat un studiu amplu asupra cauzelor mortalității
materne și infantile din România.Cu această ocazie a fost introdusă pentru prima dată în
România, și analiza cazurilor de near-miss.
Analiza s-a dovedit a fi utilă deoarece a putut evidenția punctele tari și slabe ale asistenței
acordate mamelor în spitale .
În urma analizei cazurilor de decese și near-miss s-a constatat că mamele
supravietuitoare ale unor patologii obstetricale severe au putut fi salvate deoarece au beneficiat
de îngrijiri cât mai apropiate de standardele de calitate, adoptate prin ghiduri și protocoale.
Deci calitatea îngrijirilor din spitale a făcut diferența dintre viață și moarte în cazul
mamelor cu patologii obstetricale de severitate similară.
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Acest tip de analiză este considerat un important instrument care poate servi la
îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite mamelor în spitale.
Cuvinte cheie : Mortalitate maternă, near miss, calitatea îngrijirilor spitalicești

Abstract
An important objective of public health in Romania is to reduce maternal mortality. In
countries where the maternal mortality rate is below 50 deaths per 100,000 births, improving
the quality of hospital services is the main lever for reducing maternal deaths.
In the case of a large number of deaths, the analysis of maternal mortality was performed
"traditionally" only on cases of death. If the annual number of deaths is small, the traditional
analysis can no longer provide sufficient data to identify solutions to avoid deaths.
In this context, the WHO recommended to countries with a relatively small number of
deaths, the introduction of analysis of cases of severe obstetric morbidity, near miss focused on
the quality of care provided to mothers in hospitals.
In the period 2017-2019, INSMC conducted a comprehensive study on the causes of
maternal and infant mortality in Romania. On this occasion it was introduced for the first time
in Romania also the analysis of near-miss cases.
The analysis proved useful because it was able to highlight the strengths and weaknesses
of the care provided to mothers in hospitals.
After analyzing the cases of deaths and near-miss, it was found that the surviving
mothers of severe obstetric pathologies could be saved because they received care as close as
possible to the quality standards, adopted through guidelines and protocols.
So the quality of hospital care made the difference between life and death in the case of
mothers with obstetric pathologies of similar severity.
This type of analysis is considered an important tool that can serve to improve the quality
of services provided to mothers in hospitals.
Keywords: Maternal mortality, near miss, quality of hospital care

INFLUENȚA PURTĂRII MĂȘTII FACIALE ASUPRA RELAȚIONĂRII CU PACIENTUL
PEDIATRIC
THE INFLUENCE OF FACIAL MASK ON THE RELATIONSHIP WITH THE
PEDIATRIC PATIENT
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Rezumat
Odată cu pandemia de COVID-19, purtarea măștilor faciale a devenit o practică cotidiană
în viața noastră. Deși acestea reprezintă o măsură eficientă în a limita răspândirea infecției cu
virusul SARS-CoV-2, totodată pot influența comunicarea și interacțiunea cu ceilalți, și mai ales cu
copiii.
Ființele umane sunt adaptate să citească expresiile faciale ale altora. Aceste abilități îi
ajută pe oameni să evalueze emoțiile și intențiile celorlalți și, în consecință, să-și regleze
comportamentul și interacțiunile. De aceea, privarea copilului de elemente faciale importante,
ca urmare a purtării măștii, poate afecta calitatea procesului de comunicare și a interacțiunii cu
acesta. Comunicarea are un rol deosebit de important în dezvoltarea și menținerea tuturor
relațiilor interpersonale, inclusiv a relației pacient-clinician. Din aceste considerente, este
important să înțelegem această influență asupra relaționării, să identificăm categoriile mai
expuse riscului pe termen lung și să găsim strategii eficiente de compensare a acestor neajunsuri.
Considerăm că o atenție deosebită ar trebui acordată copiilor cu probleme din sfera sănătății
mintale, pentru care interacțiunea cu persoanele care poartă măști faciale, în general și, cu
personalul medical, în special, ar putea accentua dificultățile de înțelegere și exprimare.
In calitate de profesioniști în domeniul sănătății, este de dorit să ne adaptăm modurile
actuale de interacțiune cu copiii în vederea atenuării potențialelor efecte negative și să apelăm
la strategii care să faciliteze relaționarea și să facă serviciile de asistență medicală în context
pandemic, cât mai accesibile și mai prietenoase pentru copil.
Cuvinte cheie: mască facială, comunicare cu copilul, asistență medicală, pandemie

Abstract
During the COVID-19 pandemic, wearing face masks has become a daily routine in our
lives. Although they are an effective measure in limiting the spread of SARS-CoV-2 infection, they
can also influence communication and interaction with others, especially with children.
Human beings are equipped to reading facial expressions of others. These abilities help
people perceive and interpret emotions and intentions of others and regulate their behavior and
interactions accordingly. Therefore, depriving the child of important facial elements, as a result
of wearing a mask, can affect the quality of the communication process and interaction with
him. Communication has an important role in establishing and maintaining all interpersonal
relationships, including the patient-clinician relationship. For these reasons, it is important to
understand this influence on the relationship, to identify the long-term risk categories and to
find effective strategies to reduce these side effects. We believe that special attention should be
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paid to children with mental health problems, for whom interaction with people wearing face
masks in general and with medical staff in particular could exacerbate difficulties in
comprehension and expression.
As health professionals, it is desirable to adapt our ways of interacting with children in
order to mitigate potential negative effects and to use strategies that facilitate the relationship
and make healthcare services in a pandemic context, more accessible and child friendly.
Keywords: facial mask, communication with the child, nurse, pandemic
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