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ABREVIERILE FOLOSITE ÎN DOCUMENT  

AVC Accident Vascular Cerebral 

BCV Boala Cerebro-Vasculară 

INN Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie 
HICS:  

 

Hematom intracerebral spontan 

HTA Hipertensiune arteriala 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PREFAŢĂ 

Acest protocol a fost elaborat de grupul de lucru al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova (MSRM),  

A. PARTEA INTRODUCTIVĂ 

A.1. Diagnoza:  

Hematomul intracerebral spontan este un revarsat sangvin intraparenchimatos, netraumatic, bine delimitat, locali-

zat mai frecvent in substanta alba lobara, dar si nuclei cenusii centrali (thalamus, putamen), in cerebel si punte, 

avind de multe ori o evolutie similara unui process expaniv intracranian. 

 

A.2. Codul bolii (CIM 10):  

A.3. Utilizatorii: 

 oficiile medicilor de familie (medici de familie şi asistentele medicilor de familie);  

 centrele de sănătate (medici de familie); 

 centrele medicilor de familie (medici de familie); 

 centrele consultative raionale (medici neurologi);  

 asociaţiile medicale teritoriale (medici de familie şi medici neurologi, neurochirurgi); 

 secţiile de neurologie si neurochirugie ale spitalelor municipale şi republicane (medici 

neurologi,neurochirurgi); 

 Compania Naţională de Asigurări Medicale. 

A.4. Scopurile protocolului: 

11. A perfecţiona metodica de profilaxie primară la persoanele din grupul de risc. 

2. A îmbunătăţi procesul de diagnosticarea precoce a AVC acut. 

3. A ameliora procesul curativ la pacienţii cu AVC acut. 
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4. A reduce rata complicaţiilor la pacienţii cu AVC. 

5. A perfecţiona metodica de profilaxie secundară la pacienţii cu anamnestic de AVC. 

6. A reduce rata invalidizării prin AVC 

7. A reduce rata mortalităţii prin AVC.  

 

A.5. Data elaborării protocolului:  

A.6. Data reviziei următoare:  

A.7. Lista şi informaţiile de contact ale autorilor şi ale persoanelor ce au participat la 

elaborarea protocolului: 

Autori:  

Numele Funcţia 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

  

 

Recenzenţi: 

 

Numele Funcţia 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

A.8. Definiţiile folosite în document 

Hematomul intracerebral spontan este un revarsat sangvin intraparenchimatos, netraumatic, bine delimitat, localizat 

mai frecvent in substanta alba lobara, dar si nuclei cenusii centrali (thalamus, putamen), in cerebel si punte, avind de 

multe ori o evolutie similara unui process expaniv intracranian 

A.9. Informaţia epidemiologică: HICS ca si hemoragia cerebral de care este dificil de deosebit anatomic si clin-

ic, reprezinta a treia cauza principal de deces, dupa neoplazii si bolile cardiac, fiind echivalente cu 12,5-15% din 

mortalitatea generala. 

In cadrul bolilor neurologice HICS reprezinta 5% din imbolnaviri, 20% din totalul AVC si respective 66% din to-

talul singerarilor intracerebrale (33%-HSA). 

Mortalitatea prin HICS este mult mai mare decit cea datorata AVC ischemice, variind 31-58%. 
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Incidenta HICS pe glob este de 10-35 cazuri la 100.000 lociutori, este mai mare la barbate (13,9\100.000) decit la 

femei (12,3\100.000). 

In RM: 

HICS-reprezintă o problemă serioasă, cu implicaţii socio-economice, pentru că pacienţii care supravieţuiesc 

rămân uneori cu importante sechele motorii şi in sfera cognetivă, majoritatea neputând să-şi reia activitatea 

pe care o desfăşurau înaintea debutului bolii. Ca şi afectiunile cardio-vasculare, AVC este o suferinţă a 

vârstei înaintate, însă, cu o frecvenţă mai mică, aceasta apare şi la tineri. Totuşi incidenţa anuală şi 

mortalitatea prin AVC au scazut considerabil (pe plan mondial) în ultimii ani, acest lucru datorându-se unui 

bun control al factorilor de risc. 

       

 

B. PARTEA GENERALĂ 

Descriere  Motivele Paşii 

B.1. Nivelul instituţiilor de asistenţă medicală primară 
1. Profilaxia    

1.1. Profilaxia primară – Factorii de risc:  HTA 

–  vîrsta: incidenţa creşte 

semnificativ după 45 ani şi se 

dublează cu fiecare decadă a 

vieţii 

–  sexul: mai frecventă 

la barbati 

–  AVC în anamneză 

majorează riscul pînă la 23:1 

–  etilismul (uz recent şi 

cronic) 

–  tabacismul nu 

majorează riscul HICS 

–  drogurile (cocaina, 

amfetaminele) 

–  disfuncţiile hepatice 

(alterarea coagulării)  

diabetul zaharat, in ultimul timp acordandu-

se o atentie sporita decelarii precoce a mar-

kerilor de informative. 

Obligatoriu: 

 Identificarea si reducerea 

factorilor de risc vascu-

lari la pacienti 

1.2. Profilaxia secundară 

 

Prevenirea evenimentelor cerebrale vascu-

lare repetate la pacienţi care au suportat 

AVC in antecedente 

Obligatoriu: 

 Control TA 

 Control diabetului 

zaharat 

 Sistarea tabagismului 

 Limitarea consumului 

de alcool 

 Reducerea masei 

corporale/activitate 

fizică 

Control functiei hepa-

tice 
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2. Diagnosticul 

2.1. Suspectarea AVC acut  Anamneza şi examenul fizic permite sus-

pectarea AVC la majoritatea pacienţilor  

 

Obligatoriu: 

 Anamneza  

 Examenul obiectiv Ex-

amenul de laborator: 

 glicemia  

 Diagnosticul diferenţial 

 NB! Riscul decesului 

2.2. Deciderea consultului 

specialistului şi spitalizării 

 Obligatoriu: 

 Consultul specialistului 

cît de repede posibil 

 In cazul suspicionarii 

unui HICS internarea 

este obligatorie, in sectia 

de NCh sau neurologie  

 În cazul de dereglare a 

cunoştintei pacientul im-

ediat va fi transportat de 

echipa de urgenta în cea 

mai apropiată clinică, 

care dispune de medic 

reanimatolog şi utilaj de 

respiraţie dirijată 

 NB!Dupa producerea 

HICS acesta atinge di-

mensiunea maxima in 

15-20 min,rar singerarea 

continue pina la 6 ore de 

la debut, iar continuarea 

singerarii pina la 24 ore 

este foarte rara 

3. Tratamentul    

3.1. Tratamentul 

nemedicamentos 

 Obligatorii: 

 Respectarea principiilor 

generale ale 

tratamentului 

nemedicamentos  

3.2. Tratamentul 

medicamentos 

Terapia HICS  este direcţionat spre trata-

mentul cauzei afectiunii vasculare în faza 

acută, a edemului cerebral şi a suferinţei 

neuronale, o minimalizare a consecinţelor , 

realizarea unei ameliorări a sechelelor, pre-

venirea hemoragiei repetate.  Deci, terapia 

consta într-un tratament curativ şi un trata-

ment preventiv[ ] 

Obligatoriu: 

 Respectarea principiilor 

generale ale tratamentu-

lui medicamentos  

 Acordarea primului aju-

tor la etapa 

prespitalicească 

4. Supravegherea  Se va efectua de către medicul de familie în 

comun cu medicii specialişti (neurolog, rea-

bilitolog, fizioterapeut, psiholog, etc.) 

Obligatoriu:  

 Prevenirea evenimente-

lor repetate - profilaxia 

secundară Aprecierea 

necesităţii consultului 

medicului neurology sau 
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neurochirurg şi altor 

specialişti la necesitate  

 Supravegherea 

eficacităţii tratamentului 

de lungă durată 

 Periodicitatea contolului 

eficacităţii tratamentului 

se va întocmi în mod in-

dividual pentru fiecare 

pacient în dependenţă de 

evoluţia bolii şi/sau sur-

venirea complicaţiilor 

bolii de bază şi ale tra-

tamentului,prezenta sau 

prevenirea sechelelor 

posthemoragice 

5. Recuperarea    

5.1. Fiziochinetoterapia se pune accent pe cele patru scopuri princi-

pale ale tratamentului recuperator în AVC   
Obligatoriu:  

Dispensarizarea neurolo-

gica si cardiologica in 

primele 3 luni 

 Evaluarea şi evitarea 

riscurilor sedentarismu-

lui 

 Combaterea escarelor  

Urmarirea in continuare 

a sechelelor 

5.2. Masajul+chinetoterapie una dintre metodele de elecţie în recuperarea 

pacienţilor cu AVC 
Obligatoriu:  

 Constituie esenţialul 

într-o şedinţă 

recuperativă asociată 

(masaj+chinetoterapie).  

5.3. Terapia ocupaţională 

(ergoterapia) 

 

poate ajuta persoanele cu AVC să fie active 

în viaţa de zi cu zi.  

 

Obligatoriu:  

 Extinderea abilităţilor 

 Învăţarea altor 

modalităţi de efectuare a 

îndatoririlor zilnice 

 Întroducerea de 

echipament accesibil 

 Antrenamentul pentru 

transferuri 

 Adaptarea locuinţei 

 Alegerea scaunului pe 

rotile etc. 

6. Terapia psihosocială Contribuie la stabilirea relaţiei de încredere 

şi sprijin cu pacientul 
Recomandat:  

 Stabilirea percepţei 

pacientului asupra bolii 

 Evaluarea cunoştinţelor 

şi înţelegerii bolii de 

către pacient 

 Furnizarea de detalii 

asupra diagnosticului 
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Descriere  Motivele Paşii 

B.2. Echipa AMU generală şi specializată 
1. Diagnosticul 

1.1. Suspectarea HICS  Anamneza şi examenul 

fizic permite suspectarea 

AVC la majoritatea 

pacienţilor  

 

Obligatoriu: 

 Anamneza  

 Examenul obiectiv 

Examenul de laborator: 

 glicemia  

 Diagnosticul diferenţial 

Recomandat:  

 Estimarea riscului de deces   

1.2. Deciderea spitalizării  Obligatoriu: 

 Evaluarea criteriilor de 

spitalizare  

 In cazul suspicionarii unui 

HICS internarea este obli-

gatory, de preferinta in sec-

tia de NCh sau neurologie  

 În cazul de dereglare a 

cunoştintei pacientul im-

ediat va fi transportat de 

echipa de urgenta în cea 

mai apropiată clinică, care 

dispune de medic reanima-

tolog şi utilaj de respiraţie 

dirijată 

2. Tratamentul    

2.1. Acordarea primului ajutor la 

etapa prespitalicească 

Terapia AVC hemoragic este 

direcţionat spre tratamentul 

cauzei afectiunii vasculare în 

faza acută, a edemului cere-

bral şi a suferinţei neuronale, 

o minimalizare a 

consecinţelor infarctului cer-

bral, realizarea unei ameliorări 

a sechelelor, prevenirea altor 

atacuri ischemice (tranzitorii 

sau constituite). Deci, terapia 

în AVC consta într-un trata-

ment curativ şi un tratament 

preventiv[ ] Terapia HICS  

este direcţionat spre tratamen-

tul cauzei afectiunii vasculare 

în faza acută, a edemului ce-

rebral şi a suferinţei neuro-

nale, o minimalizare a 

consecinţelor , realizarea unei 

ameliorări a sechelelor, pre-

venirea hemoragiei repetate.  

Deci, terapia consta într-un 

Obligatorii: 

 Respectarea principiilor 

generale ale tratamentului 

nemedicamentos şi medi-

camentos  

 Acordarea primului ajutor 

la etapa prespitalicească 
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tratament curativ şi un trata-

ment preventiv 

3. Transportarea în secţia 

specializată (STROKE) 

Se va efectua de către medicul 

de familie în comun cu medi-

cii specialişti (neurolog, reabi-

litolog, fizioterapeut, psiho-

log, etc.) 

Obligatoriu:  

 Spitalizarea obligatorie la 

suspecţia HICS 

 

Descriere  Motivele Paşii 

B.3. Nivelul consultativ specializat (neurolog,neurochirurg) 
1. Profilaxia    

1.1. Profilaxia primară – Factorii de risc:  HTA 

–  vîrsta: incidenţa creşte 

semnificativ după 55 ani şi se 

dublează cu fiecare  decadă 

a vieţii 

–  sexul: mai frecventă 

la bărbaţi 

–  AVC în anamneză 

majorează riscul pînă la 23:1 

–  etilismul (uz recent şi 

cronic) 

–  tabacismul nu 

majorează riscul HICS 

–  drogurile (cocaina, 

amfetaminele) 

–  disfuncţiile hepatice 

(alterarea coagulării)  

diabetul zaharat, in ultimul timp acordandu-

se o atentie sporita decelarii precoce a mar-

kerilor de informatie 

Recomandat: 

 Identificarea si reducerea 

factorilor de risc vascu-

lari la pacienti care nu au 

avut un AVC constituit 

sau un AIT in antece-

dente 

1.2. Profilaxia secundară 

 

Prevenirea evenimentelor cerebrale vascu-

lare repetate la pacienţi care au suportat 

AVC 

Obligatoriu: 

 Control TA 

 Control diabetului 

zaharat 

 Corijarea lipidemiei  

 Sistarea tabagismului 

 Limitarea consumului 

de alcool 

 Reducerea masei 

corporale/activitate 

fizică 

 Iontrolul functiei hepa-

tice 

 

2. Diagnosticul 

2.1. Confirmarea clinică a 

HICS 
 Anamneza şi examenul fizic permite sus-

pectarea AVC la majoritatea pacienţilor  

Obligatoriu: 

 Anamneza  



 10 

  Examenul obiectiv  

 Examenul de laborator: 

 glicemia  

 Diagnosticul diferenţial 

Recomandat:  

 Estimarea riscului de 

deces   

2.2. Deciderea spitalizării 

şi/sau consultului altor 

specialişti 

 Obligatoriu: 

 Evaluarea criteriilor de 

spitalizare Consultul al-

tor specialişti în 

dependenţă de starea 

generală şi patologia 

somatică asociată 

 În cazul de dereglare a 

cunoştintei pacientul im-

ediat va fi transportat de 

echipa de urgenta în cea 

mai apropiată clinică, 

care dispune de medic 

reanimatolog şi utilaj de 

respiraţie dirijată 

3. Tratamentul    

3.1. Tratamentul 

nemedicamentos 

 Obligatorii: 

 Respectarea principiilor 

generale ale tratamentu-

lui nemedicamentos 

3.2. Tratamentul 

medicamentos 

Terapia HICS  este direcţionat spre trata-

mentul cauzei afectiunii vasculare în faza 

acută, a edemului cerebral şi a suferinţei 

neuronale, o minimalizare a consecinţelor , 

realizarea unei ameliorări a sechelelor, pre-

venirea hemoragiei repetate.  Deci, terapia 

consta într-un tratament curativ şi un trata-

ment preventiv 

Obligatoriu: 

 Respectarea principiilor 

generale ale tratamentu-

lui medicamentos  

 Acordarea primului aju-

tor la etapa 

prespitalicească  

4. Supravegherea  Se va efectua în comun cu medicul de fami-

lie şi alţi specialişti (reabilitolog, fiziotera-

peut, psiholog, etc.) 

Obligatoriu:  

 Prevenirea evenimente-

lor repetate - profilaxia 

secundară Aprecierea 

necesităţii consultului al-

tor specialişti la necesi-

tate  

 Supravegherea 

eficacităţii tratamentului 

de lungă durată şi a pro-

cesului de recuperare 

 Periodicitatea contolului 

eficacităţii tratamentului 

se va întocmi în mod in-

dividual pentru fiecare 

pacient în dependenţă de 
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evoluţia bolii şi/sau sur-

venirea complicaţiilor 

bolii de bază şi ale tra-

tamentului/prezenta se-

chelelor  

 

Descriere  Motivele Paşii 

B.4. Nivelul de staţionar (raional, municipal) 
1. Diagnosticul 

1.1. Confirmarea clinică şi 

paraclinică a HICS 
 Anamneza şi examenul 

fizic permite suspectarea 

AVC la majoritatea 

pacienţilor  

 TC 

 IRM 

 Angiografie cerebral 

 PET,SPECT 

 

Obligatoriu: 

 Anamneza  

 Examenul obiectiv 

Investigaţii de laborator: 

 hemograma desfăşurată 

 biochimia sanguină 

 coagulograma 

 Investigaţii imagistice 

 CT cerebral nativ, fără 

contrast  

Diagnosticul  diferenţial 

 Estimarea riscului de deces  

Recomandat:  

 Investigaţii de laborator: 

 biomarcherii cardiaci 

 screening-ul toxicologic 

 Investigaţii imagistice 

 Examen ultrasonografic 

 Rezonanţa magnetică 

cerebrală  

 Consultaţia altor specialişti 

2. Tratamentul    

2.1. Tratamentul nemedicamentos  Obligatorii: 

 Respectarea principiilor 

generale ale tratamentului 

nemedicamentos 

2.2. Tratamentul medicamentos Terapia HICS  este direcţionat 

spre tratamentul cauzei afecti-

unii vasculare în faza acută, a 

edemului cerebral şi a 

suferinţei neuronale, o mini-

malizare a consecinţelor , rea-

lizarea unei ameliorări a se-

chelelor, prevenirea hemora-

giei repetate.  Deci, terapia 

consta într-un tratament cura-

tiv şi un tratament preventiv 

 Respectarea principiilor 

generale ale tratamentului 

medicamentos  

 Iniţierea şi/sau contimuarea 

acordării primului ajutor la 

etapa spitalicească   

 Elaborarea schemei indivi-

duale de tratament în baza 

principiilor generale 

2.3. Recuperarea primară   Obligatoriu: 

 Profilaxia complicaţiilor 

si/sau sechelelor 
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3. Externarea sau transfer în 

secţia de recuperare neurologică  

Pacienţii somatic compensaţi 

şi cu posibilitatea efectuării 

măsurilor de neurorecuperare 

în volum adecvat, la decizia 

medicului specialist neurolog, 

vor fi transferaţi în secţia 

specializată de neurorecupe-

rare.   

Extrasul obligatoriu va 

conţine:  

 Diagnosticul precizat 

desfăşurat; 

 Rezultatele investigaţiilor 

efectuate; 

 Tratamentul efectuat; 

 Recomandări explicite 

pentru pacient; 

 Recomandări pentru medi-

cul de familie. 

 

Descriere  Motivele Paşii 

B.5. Nivelul de staţionar (unităţi specializate STROKE) 
1. Diagnosticul 

1.1. Confirmarea clinică şi 

paraclinică a AVC acut 
 Anamneza şi examenul 

fizic permite suspectarea 

AVC la majoritatea 

pacienţilor  

 TC 

 IRM 

 Angiografie cerebral 

PET,SPECT 

Obligatoriu: 

 Anamneza  

 Examenul obiectiv  

 Investigaţii de laborator: 

 hemograma desfăşurată 

 biochimia sanguină 

 coagulograma 

 biomarcherii cardiaci 

 Investigaţii imagistice 

 CT cerebral nativ, fără 

contrast şi cu administra-

rea substanţei de contrast 

la necesitate 

 examen ultrasonografic 

 Diagnosticul diferenţial 

 Estimarea riscului de deces  

Recomandat:  

 Investigaţii de laborator: 

 screening-ul toxicologic 

 Investigaţii imagistice 

 rezonanţa magnetică 

cerebrală  

 CT angiografie 

 CT de perfuzie 

 angiografia clasică 

 Consultaţia altor specialişti 

2. Tratamentul    

2.1. Tratamentul nemedicamentos  Obligatorii: 

 Respectarea principiilor 

generale ale tratamentului 

nemedicamentos 

2.2. Tratamentul medicamentos Terapia HICS  este direcţionat 

spre tratamentul cauzei afecti-
Obligatoriu: 

 Respectarea principiilor 
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unii vasculare în faza acută, a 

edemului cerebral şi a 

suferinţei neuronale, o mini-

malizare a consecinţelor , rea-

lizarea unei ameliorări a se-

chelelor, prevenirea hemora-

giei repetate.  Deci, terapia 

consta într-un tratament cura-

tiv şi un tratament preventiv 

generale ale tratamentului 

medicamentos  

 Iniţierea şi/sau contimuarea 

acordării primului ajutor la 

etapa  

 Tromboliza – pacienţilor 

cu indicaţii  

 Elaborarea schemei indivi-

duale de tratament în baza 

principiilor generale 

2.3. Recuperarea primară   Obligatoriu: 

 Profilaxia complicaţiilor 

3. Externarea sau transfer în 

secţia de recuperare neurologică  

Pacienţii somatic compensaţi 

şi cu posibilitatea efectuării 

măsurilor de neurorecuperare 

în volum adecvat, la decizia 

medicului specialist neurolog, 

neurochirurg vor fi transferaţi 

în secţia specializată de neuro-

recuperare.   

Extrasul obligatoriu va 

conţine:  

 Diagnosticul precizat 

desfăşurat; 

 Rezultatele investigaţiilor 

efectuate; 

 Tratamentul efectuat; 

 Recomandări explicite 

pentru pacient; 

 Recomandări pentru medi-

cul de familie. 
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C. 1. ALGORITMI DE CONDUITĂ 

C. 1.1 Diagnostic şi tratamentul iniţial al HICS 

Algoritm de screening (ambulatoriu) 
  
 

C. 1.2 Diagnosticul şi tratamentul iniţial al AVC hemoragic în departamentul de 

urgenţă 

 

 

C. 1.3 Algoritmi de conduită în AVC  

C. 2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI PROCEDURILOR  

C.2.1. Clasificarea  

Caseta 1. Clasificarea CIM-10 

 
 

Caseta 2. Clasificarea clinică 

 

Caseta 3. Clasificarea în funcţie de localizare 

Caseta 4. Clasificarea in functie de volumul hematomului   

 

 

C.2.2. Factorii de risc 
Caseta 4. Factorii de risc 
 Nemodificabili 

 Modificabili 

 Potenţial modificabili 

Nemodificabili 

 Vârsta 

 Rasa  

 Sexul  

 Greutatea ponderală mică la naştere 

 Anamnestic familial de AVC  
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 Factorii de risc modificabili, bine documentaţi 

 Hipertensiune arterială 

 Tabagism  

 Diabet zaharat 

 Patologia carotidiană 

 Fibrilaţie atrială 

 Anemia falciformă 

 Dislipidemia 

 Stilul alimentar 

 Obezitatea  

 Inactivitatea fizică 

 Terapia hormonală postmenopauzală 

 Patologia hepatica 
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C.2.3. Profilaxia primară 

Scopul profilaxiei primare – prevenirea primului eveniment 

Tabel Combaterea factorilor de risc 

Factorii de risc Metode de combatere  

Cauze genetice 

stroke 

 

 Consultaţia genetecianului poate fi necesraă în cazurile 

pacienţilor cu patologii genetice ce au determinat AVC 

 Datele privitor la screeningul genetic ca profilaxie primară a 

AVC sunt insuficiente 

 

HTA 

 

 Screening-ul sistematic pentru hipertensie arterială (cel puţin 

fiecare 2 ani la adulţi şi mai frecvent la vîrstnici) şi manage-

mentul adecvat, inclusiv dieta alimentară, modificarea stilului 

de viaţă şi tratament farmacologic sunt recomandate. 

 

Tabagism  

 

 Abţinerea de la tabagism şi sistarea fumatului la fumătorii 

actuali sunt recomandate   

 Evitarea tabagismului pasiv ca măsură de profilaxie a AVC 

trebuie luată în consideraţie 
 

 Utilizarea produselor nicotinice şi a medicamentelor perorale 

pentru combaterea tabagismului trebuie luată în consideraţie 
 

Diabet zaharat 

 

 TA trebuie strict controlată atât în diabet tip 1 cât şi tip 2 

(nivelul recomandat <130/80mmHg) 
 

 Tratamentul hipolipidemiant la adulţii diabetici, în special la 

cei cu factori adiţionali de risc,  este recomandat 
 

Patologie 

hepatica 
   

   

   

Cauze cardiace 

 

 Warfarina poate administrată pacienţilor IM cu denivelarea S-

T şi difuncţia ventriculară stângă cu tulburări regionale extinse 

de motricitate ale miocardului 

 

 Warfarina poate fi administrată pacienţilor cu disfuncţie severă 

ale VS cu sau fără insuficenţă cardiacă congestivă  

Dislipidemia 

 

 Pacienţilor cu colesterol densitate joasă şi hipertensivi cu risc 

înalt, necătînd la valorile normale ale LDL, este recomandat 

tratamentul cu statine şi modificarea regimului de viaţă 

 

 Tratamentul sugerat pentru pacienţii cu CHD şi valori înalte 

LDL include scăderea masei ponderale, sporirea activităţii 

fizice, sistarea tabagismului, şi niacină sau gemfibrozil 
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Infecţii  

 

  
 

Terapia 

hormonală 

postmenopauzală 

 

• Pentru profilaxia primară a AVC nu este recomandată terapia 

hormonală postmenopauzală (estrogeni +/- progestative) 

• La administrarea terapiei hormonale de substituţie pacientul 

trebuie avizat de riscurile vasculare conform trialurilor clinice. 

• Trialurile clinice cu modulatorii selectivi ale receptorilor 

estrogenici demonstrează reducerea riscului de stroke prin 

administrarea raloxifenului. 

 

Regimul 

alimentar şi 

nutriţia 

 

• Persoanelor cu hipertensie este recomandat scăderea aportului 

de sodiu şi sporirea aportului de potasiu pentru scăderea TA 
 

• Dieta recomandată este bogată în fructe, legume, grăsimi 

nesaturate şi limitată în grăsimi saturate  

Activitatea fizică 

 
 Sporirea activităţii fizice este asociată cu scăderea riscului de 

stroke 
 

 Exerciţii fizice zilnice de intensitate moderată  

Obezitatea  

 

 Obezitatea este definită prin indice de masă corporală > 

30kg/m2 

 Raportul talie-bazin >0,86 la femei şi > 0,93 la bărbaţi 

reprezintă creşterea riscului de stroke de 3 ori 

 Reducerea masei ponderale este recomandată fiindcă astfel 

scade TA 

 

Alcool 

 
 Nu mai mult decât 2 doze de alcool pe zi pentru bărbaţi şi 1 

pentru femei reduce riscul stroke  
 

Adicţie  

 

 Dacă pacientul este identificat cu probleme de adicţie, se 

recomandă tratament specializat  
 

Contraceptive 

orale 

 

 Riscul stroke la administrarea contraceptivelor orale cu doze 

hormonale mici la femeile fără factori de risc adiţionali, este 

jos 

 

 Contraceptivele orale nu sunt recomandte femeilor cu factori 

de risc adiţionali (de ex. tabagism, evenimente trombembolice 

anterioare) 

 

 Femeile care primesc contraceptive orale şi au factori de risc 

adiţionali vor fi tratate agresiv în vederea combaterii factorilor 

de risc 
 

    

Migrena  

 

 Datele privind tratamentul specific ce ar reduce riscul stroke 

la femeile cu migrenă , inclusiv migrena cu aură, sunt 

inconcludente 
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Niveluri înalte de 

lipoproteine 

 

 Cu toate că datele studiilor controlate lipsesc, la pacienţii cu 

niveluri majorate de lipoproteine este recomandată administra-

rea niacinei până la 2,000mg/zi fiindcă reduce nivelul de lipo-

proteine cu 25%  

 

    

    

   

   

Concluzii 

 Toate persoanele evaluate în vederea factorilor de risc 

 Toţi factorii de risc modificabili trebuie trataţi agresiv 

 Persoanele cu factori de risc nemodificabili trebuie examinaţi minuţios pentru 

depistarea şi corijarea factorilor de risc modificabili 

 

 

C.2.4. Profilaxia secundară  
Definiţie: Tratament cu scopul de prevenire a AVC repetat (recurent) şi reducerea mortalităţii la pacienţii cu 

AVC în anamnestic. 

Scopul profilaxiei secundare – prevenirea evenimentelor repetate  

Direcţiile prioritare in profilaxia secundară: 

1. Control TA 

2. Control diabetului zaharat 

3. Corijarea lipidemiei  

4. Sistarea tabagismului 

5. Limitarea consumului de alcool 

6. Reducerea masei corporale/activitate fizică 

 

Tabelul 3. Profilaxia secundară a AVC 

 

Direcţiile Recomandări 
Gradul  

de evidenţă 

Antihipertensive   sunt recomandate după perioda hiperacută. Cifrele ţintă nu sunt 

clar definite, dar TA normală este < 120/80 
 

  Modificarea stilului de viaţă este asociată cu scăderea TA şi 

trebuie inclusă ca măsură de profilaxie  

 Regimul medicamentos optim este individual, dar studiile 

demonstrează eficienţa diureticelor şi a combinaţiei între diuretice 

şi inhibitori enziemi de conversie 
 

Diabet zaharat   Control mai riguros al TA şi dislipidemiei este recomandat la 

paxcienţii cu d.z. Cifrele ţintă ale TA sunt 130/80.  

 Antihipertensive de prima intenţie sunt IEC şi IRA (inhibitori 

receptorilor angiotensinici)  

 Nivelurile glicemiei trebuie menţinute aproape de valorile normale 

pentru a reduce riscul complicaţiilor microvasculare  
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 Nivelurile glicemiei trebuie menţinute aproape de valorile normale 

pentru a reduce riscul complicaţiilor macrovasculare  

 Hemoglobina glicolizată nivelul optim <7% 
 

Lipidemia, 

nivelul de 

colesterol 
 

 Pacienţii cu niveluri majorate de colesterol, trigliceride sau evidenţa 

originii aterosclerotice ale procesului trebuie trataţi în concordanţă 

cu programele naţionale 

 

 Statinele sunt recomandate cu nivelul ţintă de trigliceride densitate 

joasă <100mg/dl şi <70mg/dl pentru cei cu risc foarte înalt 
 

 Pacienţii care nu au indicaţii pentru admnistrarea statinelor (nivel nr 

colesterol şi trigliceride), trebuie examinaţi minuţios şi apreciată 

posibilitatea administrării raţionale a statinelor cu scopul de a 

preveni evenimentele vasculare 

 

Concluziile 

pentru pacienţii 

cu patologie 

cerebrovasculară 

 

 Scăderea nivelului de colesterol cu 1mmol/l (40mg/dl) reduce 

riscul AVC 

 Reducerea riscului AVC prin administrarea statinelor sunt 

independente de vârstă, sex, nivelurile lipidemiei, TA 

 Terapia cu statine reduce riscul evenimetelor vasculare majore 

printre persoanele cu patologie cardiovasculară preexistentă 

 

Tabagism   Tuturor pacienţilor cu AVC în anamnestic ce fumează se va 

recomanda sistarea tabagismului.  

Consumul de 

alcool  
 Tuturor pacienţilor cu AVC în anamnestic ce fac abuz de alcool se 

va recomanda sistarea consumului de alcool. 
 

    

   

   

    

   

   

   

    

   

     

  

    

   

•   
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C.2.5 Conduita pacientului  

C.2.5.1 Anamneza  

Caseta 5. Recomandări pentru culegerea anamnesticului 

1. Problema AVC trebuie pe larg mediatizată cu scopul ca orice persoană să recunoască simptomele de de-

but şi să apeleze serviciul de urgenţă.  

Aceste simptome sunt: 

 Senzaţia bruscă slăbiciune sau amorţeală în regiunea feţei, braţ, picior, în special lateralizată pe o 

parte a corpului 

 Confuzie subită, tulburări de vorbire şi înţelegere 

 Deterioarea subită a vederii la unul sau ambii ochi 

 Dificultate subită de deplasare, vertij, tulburări de coordonare şi balansare 

 Cealee subită severă fără cauză evident 

2. Examenul medical primar va fi direcţionat pentru depistarea factorilor de risc a patologiei aterosclerotice 

sau cardiace, inclusive hipertensia arterială, diabet zaharat, tabagism, colesterolemie înaltă  

3. AVC trebuie suspectat la orice pacient cu deficxit neurologic acut sau alterarea nivelului de conştienţă.  

4. Simptomele caracteristice pentru AVC includ: 

 Hemiplegia sau hemipareza acută 

 Hemianopsie completă sau parţială 

 Dizartrie sau afazie 

 Ataxie, vertij, sau nistagm 

 Scăderea bruscă a nivelului de conţtienţă. 

5. La pacienţii tineri colectarea anamnesticului va fi direcţionată spre evidenţierea traumei recente, coagu-

lopatiilor, utilizarea drogurilor (în special cocaină), migrenei, sau contraceptilor orale. 

6. Stabilirea timpului de debut este crucială pentru iniţierea terapiei trombolitice. Dacă pacientul se trezeşte 

cu simptome, atunci timpul de debut va fi considerat momentul cînd pacientul pentru ultima dată a fost 

văzut fără simptome. 
 

 

C.2.5.2 Manifestările clinice 

Frecventa localizarii:   

Ariile: putamenul 40%, substanta alba subcorticala 20%, thalamus 15%, cerebel 8%, puntea 8%,, nucleul caudat 

8%. 

Debut: brusc al unui deficit neurologic focal, ce progreseaza pe parcursul a minute-ore,insotit de cefalee, greturi-

vome, alterarea constientei si cresterea TA 

Cefaleea: 40% (ischemice 17%) 

Voma (50%) mai specific pentru cele subtentoriale 

Alterarea starii de constienta 40% mai ales pentru cele cu localizare profunda 

Crize comitiale 5-15% 

Cresterea TA in 90 % 

Alte semen: redoarea cefei, subfebrilitate,tulburari de ritm cardiac. 
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Caseta 6. Semnele majore ale AVC 

 Simptome cu dereglare de cunoştinţă: de la stare confuzională, obnubilare superficială pînă la comă; 

Notă: Evaluarea pacientului în comă se va efectua conform scalei Glasgow 

 Simptome senzitive sub formă de: parestezii unilaterale ale membrelor, parestezii faciale asociate cu 

parestezii unilaterale ale membrelor; 

 Simptome motorii reprezentate de dificitul motor de tip piramidal preponderent unilateral; 

 Simptome vizuale: sub formă de hemianopsie maculară; 

 Simptome de dereglări de limbaj: afazie motorie, senzorială, amnestică sau mixtă; 

 Simptome cerebeloase cu ataxie, tulburări de coordonare; 

 Simptome provocate de lezarea trunchiului cerebral: diplopie, disfonie, disfagie, dizartie, vertij; 

 Alte simptome: crize paroxistice epileptice,tulburari sfincteriene,tulburari psihice, etc. 

 

C.2.5.2.1 Sindroame 

1.Localizare putaminala:   

a. deficit motor contralateral insotit de exagerarea ROT si semnul Babinschi  pozitiv. In cele situate mai aproape de 

capsula interna deficitul motor este mai sever 

b.tulburarile senzitive: hipoestezie tactila si profunda, ataxieproprioceptiva, mers ataxic 

c.miscari involuntare de tip tremor al miii sau coree 

d.tulburari de oculomotricitate: heminopsie laterala omonima si deviere conjugata a capului si ochilor spre leziune, in 

hematoame mari, cu extindere anterioara si mediana 

e.tulburari  de limbaj de tip afatic intilnite in hematoamele de mari dimensiuni , extinse median, de emisfer major; 

afazia este predominant motorie in leziunile anterioare si receptiva in leziunile  posterioare. 

2. Localizare talamica: tabloul clinic este in functie de teritoriul talamic afectat: 

-hemoragii postero-laterale (55%) 

-hemoragii antero-laterale (21%) 

-hemoragii mediane (15%) 

-hemoragii dorsale (7%) 

Hemoragii talamice posterolaterale: 

-deficite hemisenzitive severe (interesarea de nucleilor de releu somaosenzitiv) 

-defecite motorii severe si persistente (extinderea hemoragiei la bratul posterior al capsulei interne adiacente) 

-ataxie cerebeloasa unilaterala (interesarea eferentelor cerebeloase); pot fi mascate de hemipareza 

-distonie, coree, rar tremor unilateral 

-tulburari oculomotorii: hipometria sacadelor contralaterale, miscari de urmarire anormale spre leziune, reducerea 

nistagmusului optico-kinetic, uneori hemianopsie, mioza si ptoza ipsilaterala 

-tulburari ale functiilor nervoase superioare: afazie in afectarea talamusului dominant; hemineglijenta in afectarea 

talamusului nedominant 

Hemoragii talamice anterolaterale: 

-deficite senzori-motorii discrete, reversibile 

-rare tulburari oculo-motorii sindroam amnestice 

-sindoame amnetice  

-inatentie 

-apatie, abulie 

Hemoragiile talamice mediane- se rup frecvent in ventriculul III, cu tabloul clinic de hemoragie intraventriculara: 
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-deficite senzitivo-motorii minore si tranzitorii 

-alterarea starii de constienta de diferite grade: letargie, confuzie, stupor, ce apar precoce in caz de hemoragie 

intraventiculara (prin interesarea nucleilor conectati cu SRAA) 

-tulburari de personalitate si de memorie 

-tulburari oculomotorii si pupilare daca hemoragia se extinde posterolateral 

-semne de hemoragie subarahnoidiana 

Hemoragii talamice poster-dorsale (sunt mai rare): 

-deficite senzorimotorii: minore sau absente 

-afazie izolata in leziunile talamusului dominant: afazie fluenta, frecvent necontrolata, cu parafazii importante (jargon) 

ce mimeaza afazia Wernicke, dar cu comprehensiune relativ buna 

-alterarea memorie topografice 

3. Localizare crebeloasa: debut brusc cu adaugarea triadei: voma+cefalle+tulburari de echilibru 

-Cefaleea este simpomul dominant (40%) 

-Voma este simptomul cardinal, severe, neprecedate de greata, sunt produse de prezenta singeluiin ventriculul IV, ce 

iria centrii vomei. Vertijul poate inotii vomele 

-Tulburarile de echilibru afecteaza tonusul postural al trunchiului, statiunea sezinda, ortostatismul si mersul devin 

imposibile in cazuri severe. In cazurile mai usoare, exista o importanta ataxie a mersului. 

NB! In hemoragii mari se pot produce simptome prin compresiunea NN, a trunchiului cerebral sau a sistemului 

ventricular: 

-alterarea constientei 

-tulburari oculomotorii: pupile mici, reactive, in stadiile precoce; pupile punctiforme, ptosis uni- sau bilateral, paralizii 

de n.VI, paralizii ale miscarilor conjugate de lateralitate, paralizii de verticalitate, oftalmoplegii internucleare 

-paralizii de NN V,VII,VIII (prin compresiune) 

-disartrie 

-deficite motorii : ipsilateralev sau contralaterale 

-sughit, tulburari de sudoratie 

-tulburari respiratorii, ritmii cardiace, cresterea TA 

NB! Majoritatea pacientilor cu hemoragie cerebeloasa sunt constienti la examinarea initiala, apoi au un declin rapid al 

starii de constienta (50% devin comatosi in primele 24h). 

Hemoragiile vermiene: rare, intotdeauna fatale, caracterizate prin vome, stupor, tetrapareza- ruperea hemoragiei in 

ventriculul IV sau comprimarii tegmntului pontin bilateral, responsabil de stop respirator si tulburari circulatorii. 

4. Hemoragiile de trunchi cerebral: 

a.Hemoragiile pontine:  

Hemoragiile medio-pontine: lezarea nucleilor puntii cu extindere spre mezencefal sau ruptura in ventriculul IV: 

-alterarea starii de constienta, de la stupor la stare de coma 

-deficit motor (tetrapareza sau tetraplegie) 

-paraliii de NN 

-mioza strinsa, punciforma, bilaterala; tulburari oculomotorii 

-tulburari vgetative: tulburari respiratorii (respiratie Cheyne-Stokes, respiratie apneustica, apne), tulburari de sudora-

tie, hipertermie 

-cefalee severa, vome, posturi de decerebrare 

-“Locked-in sindrome” 

Hemoragiile latero-bazale pontine determina un tablou clinic compus din hemipareza, tulburari senzitive si ataxie 
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Hemoragiile latero-tegmentale pontine produc lezarea nucleilor NN, tracturilor enzitive, autonome si pedunculilor 

cerebelosi, si determina: 

-tulburari oculo-motorii: paralizie de lateralitate, oftalmoplegie internucleara, paralizie de n.VI, anomalii pupilare 

-hemipareza frusta 

-tulburari senzitive contralaterale 

-ataxie cerebeloasa 

b.Hemoragiile mezencefalice: (rare 1%): 

-tulburari oculomotorii (SDR Parinaud, SDR Weber) 

-cefalee difuza si intensa 

-tulburari senzitive 

-deficite motorii si ataxie 

c.Hemoragiile bulbare: frecvent prezentind o extindere a hemoragiei pontine: 

-SDR Wallenberg,  

-cefalee difuza, redoarea cefei 

-paralizia de nervi bulbari 

-tulburari respiratorii si vegetative 

-hemipareza contralaterala 

5. Hemoragiile lobare: 

a. Frontale: crize comitiale (Jaksoniana), afazia Broca (emisfera dominanta), tulburari paroxistice ale initierei limbaju-

lui (starting) sau mutism, tulburari ale motricitatii complexe, pirderea abilitatii de a trace de la o miscare la alta (shif-

ting), apraxia mersului (4 componente : 1.lipsa initiativei pentru mers, 2.coponenta apraxica ,,in farfuce,, 3. Reactie de 

magnet (magnet-apraxie Denny-Brown-bolnavul ramine timp indelungat cu picioarele tintite de sol),4.reflex de pre-

hensiune si tatonare) ;apraxia privirii contralaterale. 

SDR prefrontal (frontal propriu-zis) : piederea unilaterala a mirosului, apatie(inertie motorie-tulburari de tip I-apatico-

abulic), comportament impulsiv( dezinhibitie tip II-moriatic), comportament de imitare si de utilizare (Lhermitte), tul-

burari ale comportamentului vizual (apraxia privirii), tulburari de atentie, tulburari de memorie si invatare, confobula-

tii spontane, tulburari vegetative, deficit a gindirii abstracte si functiilor executive (functii de planificare, de a alege o 

solutie), afazia Broka 

b.Temporale : tulburari auditive (prin lezarea bilaterala a gyrus Heschle), tulburari olfactive, tulburari gusta-

tive,halucinatii olfctive, gustative,hemianopsie in cadranul superior, epilepsie temporala, crize cu pierdere de constien-

ta ,, deja vu,, ,,deja entendu,, tulburari idiatorii, stari de visare, simptomatologie psihosenzoriala (iluzii,halucinatii), 

automatisme, tulburari de perceptie si integrare vizuala, defecir=t a perceptiei timpului (temporal sting), tulburari de 

memorie verbala si sau non-verbale, tuburari cognitive 

c.Parietale : tulburari senzitive, epilepsie somatosenzitiva partiala, hemianestezii sau hemihipoestezii contralaterale, 

astereognozie, tulburari gustative, tulburari schemei corporale, defecit sau pierderea memorie topografice, neglijenta 

spatiala unilaterala, defecit de perceptie a spatiului , apraxie idiatorie sin idiomotorie, apraxia constructive, apraxia de 

imbracare, defecit mnestic si a memorie de lucru, alexie, agrafie,disfagie, deslexie spatiala, ataxie parietala (incoordo-

nare pseudocerebeloasa). 

d.Occipitale : citate occipitala sau cecitate psihica (cind pacientul nu este constient de aceasta-sdr. Anton), agnoziq 

vizuala (tulburari de recunoastere), scotoame (pozitiv sau negativ),iluzia optica,perseverenta vizuala, halucinatii vi-

zuale, hemianopsia omonima contralaterala focarului,akinetopsia : nu percepe obiectle in miscare, prozopagnozia : 

tulburari in cunosterea persoanelor, afazia pentru culori, sdr.Balint : leziune parieto-occipitala cu triada : 1.paralizia 

psihica a privirii (tulburari privirii spre tinta), 2.ataxia optica (prinderea cu mina a obiectelor in miscare), 

3.simultagnozia : incapacitatea de a vedea 2 obiecte in acelasi timp 

SDR de afectare a corpului calos :  

Lezarea ACA : zonele limbajului si ale perceptiei emisferice sting : incapacitatea de a compara 2 obiecte cu ochii in-

chisi, incapacitatea sa apuce un obiect vazut in partea dreapta in raport cu altul situat in jumatatea stinga 



 24 

Lezarea fasciculului motor dintre emisfere : dereglari de coordonare motorie bimanuala, apraxia diagnostica (cu o mi-

na inchee nasture cu alta descheie) 

SDR de disconexiune interemisferica : 1.afazia de conductie (afazia centrala), 2.surditate verbala pura. 

 

  

 

C.2.5.3. Investigaţii paraclinice 

Tabelul 4. Investigaţii paraclinice 

Investigaţii de laborator 

Hemograma 

desfăşurată 
 

Biochimia sanguină  

Coagulograma  

Biomarcherii 

cardiaci 
 

Screeningul 

toxicologic 

se efectuiază doar la Pacienţii cu anamnestic compromis. 

Investigaţii imagistice 

CT cerebral nativ 

(fără contrast) 

CT cerebral: examen de electie in urgenta: zona spontan de hiperdensa inconjurata initial 

de un halou subtire de densitate joasa corespunzator edemului perilezional, dupa 7-10 zile 

hiperdensitatea se atenueaza de la periferie, hematomul devine izodens in 2-3 saptamini 

daca e mic si in 2 luni daca e mare, dupa 2-4 luni apare o cavitate lichidiana pe locul 

hematomului. 

Intre saptamina I si VI apare o priza inelara de contrast ce dispare dupa 2-6 luni si se 

datoreaza hipervascularizatiei periferiei hematomului si sau rupturii barierii hemato-

encefalice. 

 

 o  

 o  
IRM cerebral:  Aspectul in timp al hemoragiei cerebrale: 

Stadiu hemoragiei  Hemoglobina  Secventa T1 T2 

Hiperacut (0-6h) Oxi Hb Iso\hiposemnal  hipersemnal 

Acut (6-72h) dezoxiHb intracelulara isosemnal hiposemnal 

Subacut precoce(4-7 

zile) 

dezoxiHb intracel-in 

centru 

metHb intracel- la 

periferie 

Isosemnal 

hipersemnal 

Hiposemnal 

Hiposemnal 

 

Subacut tardiv (1-4 

saptamini) 

metHb extracel-in 

centru 

hemosiderina-inel 

periferic 

hipersemnal Hipersemnal 

hiposemnal 
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Cronic (peste o luna) Hemacrom- in centru 

Hemosiderina-la 

periferie 

Hipersemnal 

Hiposemnal  

Hipersemnal 

Hiposemnal 

 

 

 

 

 

 

 

Alte investigaţii 

Electrocardiograma o  

Angiografia la suspeciunea unui anevrism erupt sau unei MAV 

 

 

 

 

 

 

C.2.5.4. Diagnosticul diferenţial 

 Particularităţi 

  

Crize comiţiale 

Crizele convulsive de regulă reprezintă fenomene „pozitive” (mişcări în 

extremitate) decât pierderea funcţiei neurologice (slăbiciune sau pareza 

extremităţii), simptomele în perioada postictală pot mima AVC (tulburări ale 

vorbirii, confuzie postictală, pareză postictală şi alte simptome  vizuale sau 

senzitive) 

Sincope 

  

Amnezia tranzitorie globală  

Se caracterizează prin instalarea bruscă a tulburărilor de memorie antero şi 

retrogradă fără simptome neurologice de focar.  

 

  

Alte procese de volum 

intracraniene (tumori 

(melanom), abcese) 

Debutul şi evoluţia au tendinţă graduală 

Neurozele, isterie 
Neurozele de tipul anxietăţii şi atacurilor de panică trebuie evaluate în unele 

cazuri 

Tulburări metabolice  

AVC ischemic . 

 

Tabelul 6. Diagnosticul diferenţial al subtipurilor de AVC 

 
primar 

 

secundar 
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C.2.6. Calcularea riscului de deces 

Tabelul 7. Calcularea riscului de deces în AVC  

Pronostic pe termen de 5 ani pentru ictus şi deces 

Pasul 1 
 

Pasul 2 
 Riscul în următorii 5 ani 

pentru AVC sau deces 

Vîrsta (ani) Punctaj 

Tensiunea arterială 

sistolică (mm Hg) 

Puncte 

Total punctaj 

Riscul în 

următorii 5 

ani (%)  

 55 0 120 0 0 8 

56 1 120 – 139 1 1 9 

57 2 140 – 159 2 2 - 3 10 

58 pînă la 59 3 160 – 179  3 4 11 

60 4 >179  5 5 12 

61 5   6 13 

62 6 Pasul 3 7 15 

63 7 Diabet zaharat Puncte 8 16 

64 pînă la 65 8 Nu 0 9 17 

66 9 Da 4 10 19 

67 10   11 20 

68 11 Pasul 4 12 22 

69 12 Fumator  Puncte 13 24 

70 pînă la 71 13 Nu 0 14 26 

72 14 Da 5 15 28 

73 15   16 30 

74 16 Pasul 5 17 32 

75 17 
Infarc de miocard în 

anamneză sau ICC  
Puncte 18 35 

76 pînă la 77 18 Nu 0 19 37 

78 19 Da 6 20 40 

79 20   21 43 

80 21 Pasul 6 22 46 

81 22 Raluri  Puncte 23 49 

82 pînă la 83  23 Nu 0 24 52 

84 24 Da 4 25 55 

85 25   26 58 

86 26 Pasul 7 27 61 

87 27 HVS ECG confirmat  Puncte 28 65 

88 28 Nu 0 29 68 

89 29 Da 2 30 71 

90 pînă la 91 30   31 75 

92 31 Pasul 8 32 78 

93 32 

Se sumează punctele paşilor 1 

– 7  
> 33 > 80 

Determinarea riscului de AVC 

sau deces  94 33 

 
 

Adapted with permission from Wang TJ, Massaro JM, Levy D, Vasan RS, Wolf PA, D'Agostino RB, et al. 
A risk score for predicting stroke or death in individuals with new-onset atrial fibrillation in the community. 
The Framingham Heart Study. JAMA 2003;290:1053. 
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C.2.7. Criteriile de transportare şi spitalizare 

Caseta 11. Criteriile de spitalizare 

! Toţi Pacienţii cu AVC acut vor fi transportaţi la departament specializat STROKE.  

Dacă lipseşte astfel de departament se va asigura tratament staţionar în conformitate cu 

Protocolul respectiv. 

Pacientul nu este spitalizat în următoarele cazuri:  

 Refuzul Pacientului sau îngrijitorilor autorizaţi; 

 Pronostic nefavorabil pe termen scurt (risc maximul de deces în primele ore (C.2.3.4)); 

 Comorbiditatea severă cu pronostic pentru viaţă rezervat. 

Notă: Se va continua tratamentul la domiciliu sub supravegherea medicului de familie în comun 

cu medicul specialist (neurolog). 

 
 

C.2.8. Tratamentul AVC 

Caseta 12. Principiile generale de tratament ale AVC acut hemoragic 

Principiile tratamentului nemedicamentos 

 Poziţionarea corectă: (combaterea nemedicamentoasa a edemului şi stazei venoase cerebrale): 

Capul si 1/3 superioara a trunchiului sa formeze un unghi de ~ 30 grade. 

 Consumarea fluidelor pentru corecţia dehidratării şi menţinerea unui debit urinar adecvat; 

 Regimul alimentar restrîns pe parcursul primelor 1-2 zile treptat se extinde pe contul 

alimentelor cu conţinut bogat de vitamine, uşor asimilabile şi cu potenţial alergizant redus. 

 Băuturile alcoolice şi fumatul sunt interzise 

 La prezenţa sindromului bulbar (disfagia) şi/sau a dereglărilor de conştiinţă aplicarea sondei 

naso – gastrice pentru alimentare.  

 În caz de dereglări sfincteriene (retenţie) aplicarea cateterului urinar Foley şi monitorizarea 

volumului diurezei. 

 Profilaxia escarelor (saltea antiescare, ciorapi antiescare, poziţionarea Pacientului fiecare 3 

ore)  

Principiile tratamentului medicamentos 

 Trebue început rapid, de urgenţă, pentru a se încadra în ,,fereastra terapeutică’’ şi de a limita 

efectul ischemiei cerebrale în faza acută ce duce la necroză tisulară. 

 Trebuie să se asigure că e vorba despre un AVC ischemic şi nu altă afectiune neurologică cu 

debut acut. 

 Aplicarea măsurilor terapeutice curative medicale trebue să ţină cont de forma clinică, 

gravitatea leziunilor, existenţa în antecedente a altor AVC şi/sau suferinţe de origine 

vasculară (infarct, etc), starea celorlalte organe şi sisteme, precum şi de rezultatele 

examenelor paraclinice şi de laborator. 

 În forme grave, se va impune aplicarea măsuilor terapeutice capabile să salveze viaţa 

pacientului; concomitent se va încerca stoparea proceselor patologice (arteriale şi cerebrale), 

prevenirea şi tratarea complicaţiilor extracerebrale şi  declanşarea în faza acută a procedeelor 

de recuperare a sechelelor neurologice. 

 Ţinând cont de starea generală , de posibilităţile de agravare şi de apariţia precoce a 

complicaţiilor, se consideră necesară internarea pacienţilor fie în terapie intensivă sau în 

secţii specializate în boli cerebro-vasculare. 
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C.2.8.1. Acordarea primului ajutor în perioada acută a AVC la etapa 

prespitalicească 

Caseta 13. Acordarea primului ajutor în perioada acută a AVC la etapa prespitalicească 

1. Personalul asistenţei medicale de urgenţă va culege minuţios anamnesticul (semne de debut). 

2. Personalul asistenţei medicale de urgenţă va exclude patologiile cu pericol vital şi traume; 

concomitent se va face evaluarea 

 ABC (permiabiitatea căilor aeriene, respiraţia, circulaţia); 

 Funcţile vitale (respiraţia, FCC, TA, saturaţia arterială cu O2); 

 Scara Glasgow. 

3. Manipulaţii efectuate de către personalul AMU în timpul transportării la Pacienţii în stare 

gravă: 

 Permebializarea căilor respiratorii; 

 Administrarea O2 şi cristaloizilor la necesitate. 

 Protejarea membrelor paretice de traume accidentale. 

4. Personalul AMU va informa departamentul de urgenţă despre transportarea Pacientului cu 

AVC acut. 

5. Pentru managementul la domiciliu al Pacientului cu AVC acut în timp ce se aşteaptă 

transportarea de urgenţă la spital nu este recomandă nici o procedură terapeutică cu excepţia 

permeabilizării căilor respirtorii la necesitate.  

6. Nu se recomandă următoarele procedee terapeutice: 

 Administrarea remediilor antihipertensive în special cu acţiune rapidă; 

 Administrarea soluţiilor de glucoză, decît în cazuri de hipoglicemie; 

 Administrarea remediilor sedative, decît la strictă necesitate. 

 Administrarea excesivă de fluide. 

7. Evaluarea scorului ABCD (vezi anexa); internarea în spital este indicată Pacienţilor cu 

scorul ≥ 4. Dacă Pacientul ca AIT nu este spitalizat, se recomandă investigarea promtă (24 – 

48 ore) pentru determinarea mecanismelor ischemiei şi instituirea profilaxiei secundare. 

8. Pacientul nu este spitalizat în următoarele cazuri:  

 Refuzul Pacientului sau îngrijitorilor autorizaţi; 

 Pronostic nefavorabil pe termen scurt; 

 Comorbiditatea severă cu pronostic pentru viaţă rezervat; 

9. Dacă Pacientul nu este spitalizat se vor efectua următoarele proceduri: 

 Monitorizarea curbei termice şi tratamentul febrei; 

 Monitorizarea valorilor glicemiei şi tratamentul hiperglicemiei; 

 Monitorizarea diurezei şi utilizrea cateterului urinar la strictă necesitate; 

 Monitorizarea infecţiilor intercurente; 

 Menţinerea stării de nutriţie adecvată; 

 Profilaxia escarelor; 

 Profilaxia trombemboliei venoase; 

 Măsuri adecvate de proflaxie secundară; 

 Suportul psihologic al Pacientului şi îngrijitorilor; 

10. Toţi Pacienţii cu AVC acut vor fi transportaţi la departament specializat STROKE. Dacă 

lipseşte astfel de departament se va asigura tratament staţionar în conformitate cu Protocolul 

respectiv. 

 

 

C.2.8.2. Tratamentul medicamentos a AVC  

Caseta 14. Tratamentul medicamentos a AVC 
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1. Administrarea streptokinasei nu este indicată! 

2. Tromboliza 

 Preparat de elecţie: r-tPA intravenos (0,9mg/kg, maxim 90mg primele 10% din doză 

i.v. în bolus; restul perfuziei timp de 60 min.) este recomandată primele 3 ore de la 

debutul AVC ischemic la Pacienţii ce coespund criteriilor de includere.  

 Tromboliza după  primele 3 ore de la debut, dar pînă la 4,5 ore are efect de ameliorare a 

simptomaticii neurologice, dar este discutabilă.  

 Tromboliza 4,5 – 6 ore de la debut nu este benifică.  

 Tromboliza se va efectua doar în centre specializte (unităţi de stroke) de către personal 

instruit şi cu posibilitatea monitorizării stricte neurologice şi a indicilor vitali primele 24 

ore după iniţierea trombolizei. 

 Tromboliza intraarterială chiar şi după 6 ore de la debut este recomandată în ocluzia 

arterei bazilare, doar în centre cu departament de radioimagistică invazivă.  

 La Pacienţii cu sinus tromboză în caz de ineficinţă a heparinei administrate intravenos, 

ca obţiune de tratament poate fi tromboliza. 

3. Antiagregante 

 Aspirina (160 – 300 mg/zi) se administrează la Pacienţii cu AVC acut; contraindicată la 

administrarea anticoagulantelor sau trombolizei. Cea mai adecvată doză este de 300 

mg/zi în perioada de stare.  

 În caz de recurenţă a ictusului ischemic pe fondal de tratament antiagregant cu aspirină 

se asociază Ticlopidina (250mg/zi repartizate in 2 prize) sau Clopidogrel (75 mg/zi), sau 

Dipiridamol prolongat (250mg/zi repartizate in 2 prize). 

4. Anticoagulante 

 Heparina intravenos este recomandată pentru tratamentul sinus trombozei.  

 Anticoagulante per os sunt recomandate pentru Pacienţii cu fibrilaţie atrială non-

valvulară cu timpul protrombinic de referinţă între 2 şi 3 unităţi. 

 La Pacienţii cu alte surse cadioembolice şi riscul înalt pentru recurenţe se administrează 

heparina intra venos, urmată de anticoagulante orale. 

 La Pacienţii cu oricare ictus cardioembolic, terapia anticoagulantă este iniţiată în 48 ore 

– 2 săptămîni de la debut (cu excepţia cazurilr cînd este contraindicată). Doza se 

ajustează în dependenţă de expresia clinică, dimensiunea neuroimagistică a leziunii, 

patologia cardiacă concomitentă.  

 La Pacienţii cu contraindicaţii pentru administrarea anticoagulantelor orale se rcomanda 

Aspirina 325 mg/zi. 

 La Pacienţii cu AVC ischemic şi proteză valvuară suplimentar la tratamentul 

anticoagulant se administrează antiagregante. 

 La Pacienţii cu AVC ischemic cauzat de aterotromboza vaselor extracraniene se 

recomandă aspirina 300mg/zi. 

 La Pacienţii cu AVC ischemic şi risc înalt pentru dezvoltarea trombozei venoase 

profunde se iniţiază profilaxia cu Heparina (5000 UI X 2 ori/zi s.c.) imediat după 

internare. 

 La Pacienţii cu AVC ischemic şi cu risc scăzut pentru dezvoltarea trombozei venoase 

profunde profilaxia cu Heparina creşte riscul complicaţiilor hemoragice. 

 Monitorizarea numărului de trombocite este obigatorie primele 15 zile după iniţierea 

tratamentlui anticoagulant. 

 Tratamentul u Heparină se întrerupe imediat la apariţia semnelor de trombocitopenie. La 

aceşti Pacienţi nu sunt recomandate anticoagulante orale. 

5. Neuroprotective nu sunt recomandate în faza acută a AVC ischemic. 

6. Corticosteroizii nu sunt recomandate în faza acută a AVC ischemic. 

7. Osmoterapia nu este recomandată ca măsură generală de tratament în AVC ischemic acut. 
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Se administrează în caz de edem cerebral sever.  

 Tratamentul hipertensiei intracraniene de elecţie: Manitol 20% i.v. (0,25 – 0,5 g/kg pe 

durata a 4 ore) sau  

 glicerol 10% - 250 ml timp de 30 – 60 min fiecare 6 ore. Dat fiind faptul că dezvoltă 

fenomenul de rebound se administrează nu mai puţin de 5 zile.  

 Furosemidîn doza de 10 mg fiecare 2 – 8 ore poate fi administrat concomitent cu 

osmoterapia. 

 Hiperventilarea: hipocapnia cauzează vasoconstriţie cerebrală, scădeea fluxului sanguin 

cerebral şi reduce tensiunea intracraniană după 30 min. Scăderea presiunii parţiale CO2 

cu 30 – 35 mm Hg poate fi obţinută la ventilarea 12 – 14 ml/kg şi aceasta va reduce 

tensiunea intracraniană cu 25 – 30%. 

 Tratament sedativ: sedarea adecvată cu Thiopental previne ceşterea presiunii 

intratoracice prin tuse, vome , rezistenţă la ventilator. În aceste circumstanţe sunt de 

preferinţă agenţii nedepolarizanţi Vecuronium sau Pancurnium. 

8. Tratamentl antihipertensiv: 

  Tensiunea Arterială Tratament 

Candidaţii 

pentru 

fibrinoliză 
 

  

Până la iniţierea tratamentului: 

TAS >185 sau  

TAD >110 mm Hg 

  

Labetalol 10-20 mg i.v. în 

perfuzie 1-2 prize;  

Sau Enalapril 1.25 mg i.v. în per-

fuzie 

După iniţierea tratamentului: 

TAD >140 mm Hg 

 

TAS >230 mm Hg sau 

TAD=121-140 mm Hg 

 

 

 

 

TAS=180-230 mm Hg sau  

TAD=105-120 mm Hg 

Sodium nitroprusside (0.5 

mcg/kg/min) 

 

Labetalol 10-20 mg i.v. în 

perfuzie; sau labetalol perfuzie la 

viteză 1-2 mg/min sau 

nicardipină 5 mg/h i.v. în 

perfuzie  

 

Labetalol 10 mg i.v. în perfuzie 

poate fi repetat fiecare 10 min 

până la doza maximă de 150 mg 

Pentru Pacienţii 

ce nu corespund 

criteriilor de 

includere pentru 

tromboliză  

TAD >140 mm Hg 

 

 

TAS >220 sau 

TAD 121-140 mm Hg sau 

TAM >130 mm Hg 

 

 

 

 

TAS <220 mm Hg sau 

TAD 105-120 mm Hg sau 

TAM <130 mm Hg 

Sodium nitroprusside 0.5 

mcg/kg/min;  

 

Labetalol 10-20 mg i.v. în 

perfuzie timp de 1-2 min; poate 

fi repetat fiecare 10 min până la 

doza maximă de 150 mg sau 

nicardipina 5 mg/h i.v. în 

perfuzie 

 

Terapia antihipertensivă indicată 

doar în infarct acut de miocard, 

disecţie de aortă, insuficienţă 

cardiac congestivă, sau 

encefalopatie hipertensivă acută. 
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C.2.8.3. Tratamentul chirurgical în AVC: 
Caseta 15. Opţiuni de tratament chirurgical în AVC 

Endarterectomia carotidiană 

 Recomandată Pacienţilor cu stenoză carotidiană simptomatică (evenimentul ischemic cere-

bral sau ocular s-a manifestat ultimele 3 luni) ≥ 70%; 

 Nu este recomandată Pacienţilor cu stenoză carotidiană simptomatică < 50%; 

 Este recomandată Pacienţilor cu stenoză carotidiană simptomatică de 50 – 69% în prezent a 

factorilor adiţionali de risc (ischemia recentă cu semne emisferice, vîrstnici, bărbaţi, 

nediabetici); 

 La Pacienţii cu AIT sau ictus minor şi stenoza carotidiană > 50% se recomandă 

endarterectomia precoce (2 săptămâni de la debut). 

 Pacienţilor cu stenoza asimptomatică > 60 % endarterectomia carotidiană este recomandată 

doar în centrele cu rata foarte joasă a complicaţiilor perioperatorii (30 zile), rata < 3%. 

 În caz de necesitate de revascularizare carotidiană şi coronariană primordial se operează 

teritoriul mai afectat. În caz de patologie coronariană simptomatică severă se recomanda 

aplicarea stentuluiâ; în caz de petologie coronariană moderat exprimată se recomandă 

endarterectomia. 

 Endarterectomia carotidiană nu se recomanda Pacinţilor cu AVC ischemic sever. 

 Investigaţia de elecţie pentu selectarea Pacienţilor este ultrasonografia dopler a carotidelor.  

Stent carotidian 

 Recomandată Pacienţilor cu comorbidităţi severe vasculare şi/sau cardiace şi la prezenţa 

condiţiilor speciale: pareza laringiană contralaterală, stenoza arterei carotide interna sau 

comune mai jos de nivelul claviculei 

 comorbiditatea cardiacă severă include: insuficienţa cardiacă congestivă şi/sau 

disfuncţie ventriculară stînga severă, intervenţie pe cord ultimele 6 săptămîni, infarct 

de miocard ultimele 6 săptămîni, angor pectoral instabil. 

 Nu este recomandată în caz de suspecţie prezenţei materialului tombotic sau trombembolic 

endolumenal şi/sau prezenţa calcificărilor semnificative, comoriditatea arterială periferică.  

 În caz de incertitudine privind strategia de abord neurochirurgical (endarterectomia sau 

stent) se recomandă convocarea unui consilium medical pentru examenare multidisciplinară 

în vederea excluderei patologiei cerebro-vasculare, cardio-vasculare, diagnostic imagistic. Se 

va lua în consideraţie experienţa şi aptitudinele profesionale ale specialiştilor neurochirurgi. 

Se va evalua posibilitatea tratamentului medicamentos, în special în caz de stenoză 

carotidiană asimptomatică şi la Pacienţii cu risc înalt pentru intervenţii chirurgicale.  

 La Pacienţii vîrstnici (după 80 ani), în lipsa comorbidităţii importante metoda de elecţie este 

endarterectomia. 

 Centrele specializate şi ailitate în efectuarea procedura de endarterectomie î-şi asumă 

riscurile posibile. 

 Tratamentul antiagregant este recomandat pînă la şi după tratamentul chirurgical al stenozei 

carotidiene cu excepţia cazurilor cînd este contraindicat.  

 În restenoză de grad înalt manifestată cu semne clinic certe se recomandă corecţia 

chirurgicală (reintervenţia). 

Craniotomia decompresivă 

 îndepărtarea chirurgicală a unei porţiuni al bolţii osoase a craniului cu scopul de majora spaţiu 

pentru creierul edemaţiat. Este o metodă contraversată. Se utilizează în special în ictusuri 

maligne asociate cu hipertensie majoră intracraniană. 

Criteriile de aplicare a metodei:  

1. zonă hpodensă extinsă la minim 50% din teritoriul arterei cerebrale media la examen 

CT sau IRM, asociată cu semne de edem cerebral şi proces de volum.  
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2. vîrsta < 60 ani. 

3. intervenţie timp de 24 ore de la debutul AVC sau nu mai tardiv de 48 ore dacă nu sunt 

semne de herniere (angajare). 

4. monitorizarea tensiunii intracraniene este recomandaă în special Pacienţilor sedaţi. 

Majorarea tensiunii intracraniene cu > de 20 mm col Hg este un criteriu pentru 

craniotomie decompresivă.  

5. Decizia privind intervenţia dată este adoptată în consilium medical cu participare 

obligatorie a specialistului neurochirurg şi acordul informat al rudelor. 

Adminitrarea anticoagulantelor, antiagregantelor sau infarctul recent de miocard nu sunt 

contraindicaţii pentru craniotomie decompresivă. 

C.2.8.3.1. Etapa preoperatorie 

Investigaţia de elecţie pentu selectarea Pacienţilor este ultrasonografia dopler a carotidelor. 

Pentru confirmarea gradului de stenoză şi determinarea indicaţiilor pentru revascularizare 

chirurgicală (vezi Opţiuni de tratament chirurgical în AVC) indicată investigarea prin 

angiografie sau angio-CT. 

C.2.8.3.2. Etapa intraoperatorie 

Caseta 16. Recomandări pentru evitarea complicaţiilor manipulaţiilor neurochirurgicale 

 Intraoperator se recomandă monitoringul funcţiilor cerebrale (EEG, Potenţiale Evocate 

Somestetice). 

 Anestezia locoregională este recomandată pentru efectuarea endarterectomiei fiindcă permite 

monitorizarea mai certă a funcţiilor cerebrale şi prezintă risc jos pentru dezvoltarea 

complicaţiilor perioperatorii vasculare ţi respiratorii comparativ cu anestezia generală 

 Echo-Doppler transcranial se utilizează complimentar pentru monitorizarea periopertorie 

 Şuntarea endoluminală selectivă temporală se recomandă pentru protecţia cerebrală se 

recomandă în timpul endarterectomiei. 

 Monitoringul intraoperator este asociat cu reducerea semnificativă a riscului complicaţiilor 

peri şi postoperatorii, inclusiv restenozarea şi recurenţa în termen lung al ictusului ischemic. 
 

 C.2.8.3.3. Etapa postoperatorie 

Caseta 17. Monitorizarea Pacienţilor după intervenţie chirurgicală pe a.carotidă 

 Corijarea valorilor tensiunii arteriale. 

o Controlul ineficient al TA după intervenţia neurochirurgicală sporeşte riscul 

sindromului de hipoperfuzie cerebrală (caracterizat prin cefale unilaterală, convulsii, 

alterarea nivelului d conştienţă sau semne neurologice de focar. Neuroimagistic: 

hemoragii intracerebrale sau edem al substanţei albe).  

 Primul control ultrasonografic este recmandat în termeni de 3 luni după intervenţie. 

 În absenţa complicaâiilor următorul examen ultrasonor se va efctua la termen de 6 luni – 1 

an şi fiecare an următor. 
 

C.2.8.4. Terapia fizico-recuperatorie 

Tabelul 8. Terapia fizico-recuperatorieîn AVC 

Metode Descrierea 

Fiziochinetoterapia  Scopurile tratamentului recuperator în AVC:  

1. Întreţinerea şi sporirea sferei mişcării  

2. Facilitarea stabilirii posturale  
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3. Previnerea contracţiilor şi atrofiilor musculare permanente  

4. Menţinerea şi încurajarea purtării propriei greutăţi. 

 Riscurile sedentarismului 

 Datorită handicapurilor pe care le au pacienţii cu AVC, aceştia 

sunt predispuşi la sedentarism. Sedentarismul favorizează: 

atrofierea musculară (atrofierea din lipsă de activitate), retracţia 

musculară, în special a flexorilor membrelor superioare şi 

extensorilor membrelor inferioare la persoanele în scaun cu rotile, 

anchilozarea articulară asociată cu întregul proces dureros şi 

distrofic tendinos şi capsular, staza circulatorie care poate antrena 

apariţia edemelor venoase şi limfatice şi escarelor.  

 Combaterea escarelor  

 Anumiţi factori agravează riscul apariţiei escarelor. Aceştia sunt 

deficitul senzitiv, tulburările vigilenţei, stările febrile şi o stare 

generală alterată. Pentru a le preveni este necesară o atenţie mare 

din partea pacientului şi anturajului său. Va trebui, prin tehnici de 

întoarcere regulată, să se limiteze timpul de sprijin pe reliefurile 

osoase şi să se fricţioneze pielea de fiecare dată cu materiale 

antiescare. 

Masajul + 

chinetoterapie 
 Se recunosc multe efecte benefice, fiind una dintre metodele de 

elecţie în recuperarea pacienţilor cu AVC, care cu siguranţă constituie 

esenţialul într-o şedinţă recuperativă asociată (masaj+chinetoterapie).  

Terapia 

ocupaţională  
 (Ergoterapia) poate ajuta persoanele cu AVC să fie active în viaţa de zi 

cu zi. Prin extinderea abilităţilor, învăţarea altor modalităţi de 

efectuare a îndatoririlor zilnice, sau introducerea de echipament 

accesibil, un terapeut ocupaţional poate ajuta persoanele cu AVC să 

efectueze activităţile cotidiene cu mai multă uşurinţă şi satisfacţie. La 

modul general terapia ocupaţională pune la dispoziţie evaluare, 

tratamente şi recomandări în următoarele zone: terapia membrelor 

paretice, mijloace ajutătoare pentru scrisul de mână, informaţii despre 

modificări la domiciliu, adaptări la munca la domiciliu şi gătit, 

modificări pentru servitul mesei şi consumarea alimentelor, modificări 

pentru computer, adaptarea locului de muncă şi a echipamentului 

aferent, dezvoltarea abilităţilor pentru petrecerea timpului liber, 

utilizarea scaunului cu rotile manual sau electric, echipamente pentru 

baie şi toaletă şi mijloace ajutătoare pentru îmbrăcat şi pieptănat. 

 Din numeroasele domenii ale terapiei ocupaţionale în protocol se vor 

expune trei, care au o importanţă capitală în contribuţia la 

independenţa pacienţilor cu AVC: 

 Antrenamentul 

pentru 

transferuri 

 

 Factorul decisiv care face posibilă părăsirea spitalului şi întoarcerea 

acasă a bolnavului cu AVC este posibilitatea acestuia de a-şi efectua 

singur transferul (deplasarea de pe scaun în pat şi invers, şi în general 

deplasarea în locuinţă). Scopul ergoterapeutului este să antreneze 

pacientul în mediul ospitalier de la domiciliul său. Transferul va 

depinde şi de factori fizici cum ar fi: tulburări de coordonare, pareză şi 

mai ales oboseala, factori care împiedică adesea revalidarea pacienţilor 

cu AVC; în funcţie de aceste elemente, i se va face pacientului un 

antrenament activ de o jumătate de oră în fiecare dimineaţă (momentul 

cel mai favorabil al zilei); acest antrenament se face în camera 

bolnavului, pentru a se apropia cât mai mult posibil de situaţiile 
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mediului său normal. 

 Adaptarea 

locuinţei 
 Este prevăzută, în special, pentru pacienţii în scaun pe rotile. Trebuie 

respectate trei reguli: uşile trebuie să aibă o trecere liberă de cel puţin 

80 cm; trebuie remediate diferenţele de nivel şi amenajarea interioară 

prevăzută a se face prin degajare la maximum, pentru a permite 

accesul uşor la bucătărie, baie şi WC.  

 Alegerea 

scaunului pe 

rotile 

 Este hotărâtă de o echipă compusă din: medic specialist în recuperare, 

ergoterapeut şi un tehnician specialist în scaune pe rotile. 

 

C.2.8.5. Terapia psihosocială 

Caseta 18. Terapia psihosocială la pacienţi cu AVC 

 Cei care îngrijesc bolnavul cu AVC trebuie să stabilească o relaţie de încredere şi sprijin cu 

pacientul. Ea va include:  

 stabilirea percepţiilor pacientului asupra bolii, răspuns la sentimentele pacientului vis-a-

vis de diagnostic,  

 evaluarea cunoştinţelor pacientului despre boală,  

 furnizarea de detalii asupra diagnosticului,  

 evaluarea înţelegerii bolii de către pacient.  

 Nivelul infirmităţii pacientului, bolile concomitente, funcţiile cognitive şi psihice pot avea 

un impact semnificativ, atât asupra deciziilor de tratament, cât şi a rezultatelor. Factorii 

psihosociali ca, disponibilitatea reţelelor de sprijin, resursele financiare, simţul de control al 

pacientului asupra bolii pot afecta rezultatele şi prin urmare trebuie evaluate.  

 AVC este o condiţie grea de viaţă. Pacienţii care au găsit o modalitate acceptabilă de a trăi cu 

boala, se disting după următoarele: îndrăznesc să îşi pregătească un viitor mai dificil, nu se 

retrag din lumea celor valizi, elaborează alte subiecte de interes decât AVC, evoluează spre o 

viaţă mai conştientă, bazându-se pe valori fundamentale.  

 

C.2.9. Pronosticul 

Caseta 19. Pronosticul pentru  Pacienţii cu AVC 

20% din Pacienţii cu stroke decedează în staţionar. 

 Severitatea ictusului ischemic versus ictus hemoragic:  

 La Pacienţii cu ictus ischemic de regulă rata de supravieţuire este mult mai înaltă; 

 Pronosticul pentru viaţă în subtipurile ictusului ischemic: embolic (risc maxim), tombotic 

şi lacunar (risc redus). 

 Rata recuperării funcţionale este mai înaltă după ictus hemoragic (în caz de supravieţuire). 

 Calitatea vieţii la supravieţuitori:  

 50 – 70%  funcţional independenţi; 

 15 – 30% (din toate tipurile de AVC) prezintă divers grad de dizabilitate. 

 Scara utilizată pentru pronostic în STROKE este NIHSS (vezi anexa nr. ) 

 Pacienţii cu ictus ischemic cu scorul < 10 au pronostic favorabil în proporţie de 70%  la 

un interval de un an. 

 Scorul > 20 numai 4 – 16% din Pacienţi au pronostic favorabil. 

 Factorii de risc pentru recurenţe:  

 cel mai înalt risc pentru stroke recurent este în primele săptămîni şi luni; 

 primul an riscul este de 14%; 
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 5% fiecare an următor. 

 25% - după primul stroke, dezvoltă unul repetat timp de 5 ani. 

C.2.10. Criterii de externare  

Caseta 20. Criterii de externare 

 Stabilizarea indicilor hemodinamici pe durata ultimilor 72 ore. 

 Lipsa semnelor de complicaţii neurologice şi non neurologice. 

 Dinamica neurologică pozitivă. 
 

C.2.11. Supravegherea pacienţilor  

Caseta 21. Supravegherea pacienţilor  

Faza acută: 

1. Primele 48 ore se recomandă monitorizarea funcţiilor vitale şi statutului 

neurologic: la toţi |Pacienţii cu AVC acut. 

2. Monitorizarea ECG: se recomandă la Pacienţii cu anamnestic de patologie cardiacă, 

aritmii, valori instabile ale tensiunii arteriale, semne clinice de insuficienţă cardiacă, 

infarct de miocard. 

3. Monitorizarea oxigenării: se recomandă la Pacienţii cu AVC moderat până la sever, 

minim 24 ore de la debut. 

După faza acută (vezi tratament de neurorecuperare) 

1. este recomandată organizarea îngrijirii complexe, multidisciplinare a Pacienţilor 

dizabilitaţi în conformitate cu necesităţile lor. 

2. Măsurile de recuperare sunt diverse în dependenţă de timpul intervenţiei, scopurile 

propuse, condiţia clinică a Pacientului, resursele disponibile. 

3. Selectrea Pacienţilor pentru serviciul de reabilitare se bazează în prmul rînd pe beneficiul 

prognozat şi mai puţin pe resursele disponibile. 

4. Echipa multidisciplinară inclde personalul medical mediu şi paramedical (asistente, 

fizioterapeuţi, neuropsihologi, kinetoterapeuţi şi asistenţi sociali), precum şi medic 

specilizat în managementul bolilor cerebro-vascular şi medic internist. 

5. La iniţierea curei de neurorecuperare este necesară evaluarea pronosticului pentru 

recuperarea funcţională şi elaborarea programului adecvat de recuperare. 

 

C.2.12. Complicaţiile (subiectul protocoalelor separate) 

Caseta 22. Complicaţiile în perioada de stare: 

Clasificarea complicaţiilor:  

 Neurologice  

 Somatice 

NEUROLOGICE:  

1. Angajarea (hernierea) transtentorială sau uncală: Cauza: ictusuri masive supratentoriale; 

Tratamentul agresiv al edemului cerebral la aceşti Pacienţi are valoare dubioasă. 

2. Compresia trunchiului cerebral: Cauza: infarcte msive cerebelare. Tratamentul de regulă - 

chirurgical; 

3. Hidrocefalia ocluzivă: Cauza: infarcte masive cerebelare. Tratamentul de regulă - 

chirurgical; 

4. Crize epileptice: anticonvulsivantele nu sunt indicate în primul acces, dar accesele repetate 

necesită instituirea tratamentului anticonvulsivant; 
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5. Depresia: comună în stadiul acut;  

6. Disfagia: cu toate că este foarte frecventă, de regulă este transitorie. Pacienţii cu afectare 

trunculară deseori necesită sondă naso-gastrică pentru o perioadă anumită de timp; 

SOMATICE INFECŢIOASE: 

1. Infecţiile tractului urinar: sunt cele mai frecvente complicaţii infecţioase. Riscul dezvoltării 

infecţiilor urinare sporeşte la utilizarea cateterului urinar. Terapia empirică de prima intenţie 

include penicilinele semisintentice protejate. La pacienţii alergici la peniciline se 

administreaza florchinolone. În cazuri severe se face combinarea cu aminoglicozide sau 

carbapinem. Tratamentul se ajusteaza după rezultatele uroculturii. 

2. Pneumonia (inclusiv pneumonia prin aspirare): a doua ca frecventă complicaţie 

infecţioasă. Terapia empirică de prima intenţie include aminopenicilinele protejate, 

cefalosporine generaţia II, III, carbapinem. La pacienţii alergici la peniciline se administreaza 

florchinolone. Durata tratamentului în mediu 7-10 zile, în cazul depistării stafilococus aureus 

meticilin rezistent sau al bacteriilor aerobe gram negative 10 – 14 zile; Pneumonia 

multilobară 14 – 21 zile. Tratamentul se ajusteaza după rezultatele culturii bacteriene. 

3. Bacteriemia: riscul de bază pentru dezvoltare sunt cateterele vasculare. Este necesar 

managemantul adecvat, inclusiv anularea cateterelor în caz de bacteriemiei confirmate. 

Terapia empirică de prima intenţie include antibioticoterapia combinată (betalactamice + 

aminoglicozide). Tratamentul se ajusteaza după rezultatele hemoculturii. 

4. Escarele: sunt o complicaţie severa al AVC, ce cresc riscul de deces şi pronosticul 

nefavorabil. Riscul dezvoltării escarelor creşte în caz de diabet zahart, obezitate, malnutriţie. 

Antibioticoterapia se indică doar în semne de infecţie sau culturi bacteriene pozitive. 

Prevenirea escarelor este recomanda la toţi Pacienţii cu AVC. Se bazeaza pe schimbarea 

poziţiei corpului la Pacienţii imobilizaţi fiecare 1 – 4 ore, igiena minuţioasă, utilizarea 

saltelelor antiescare şi a altui echipament antiescare (ciorapi). 

SOMATICE NONINFECŢIOASE: 

1. Hiperglicemia; 

2. Afectarea sistemului cardio - circulator; 

3. Tromboza venelor profunde; 

D. RESURSE UMANE ŞI MATERIALE NECESARE PENTRU 

RESPECTAREA PREVEDERILOR PROTOCOLULUI 

 

 

 

 

 

 

D1. Instituţiile de 

AMP 

Personal:  

 medic de familie; 

 colaboratori AMU; 

 asistenta medicului de familie. 

 asistentă laborator. 

Aparataj, utilaj:  

 tonometru; 

 fonendoscop;  

 electrocardiograf; 

 radiograf; 

 glucometru portabil; 

 microscop optic; 

 laborator clinic standard pentru determinarea: hemoleucogramei, 

urinei sumare, glicemiei. 

Medicamente: 

 antihipertensive; 
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 antiagregante; 

 anticoagulante; 

 antiepileptice; 

 diuretice; 

 antiemetice; 

 sedative; 

 analgetice, 

 antidiabtice; 

 vasculare; 

 nootrope; 

 reologice; 

 antibacteriene; 

D2. Instituţiile 

consultativ-

diagnostice 

Personal: 

 medic neurolog; 

 medic internist (cardiolog, endocrinolog); 

 medic oftalmolog; 

 medic funcţionalist; 

 medic imagist; 

 medic laborant; 

 asistente medicale. 

Aparataj, utilaj: 

 tonometru; 

 fonendoscop;  

 electrocardiograf; 

 radiograf; 

 oftalmoscop; 

 perimetru; 

 echo-encefaloscop; 

 electro-encefalo-grafie; 

 glucometru portabil; 

 microscop optic; 

 laborator clinic standard pentru determinarea: hemoleucogramei, 

urinei sumare, glicemiei, createninemiei, uremiei, bilirubinemiei, 

proteina totlă, LDH; 

Medicamente: 

 antihipertensive; 

 antiagregante; 

 anticoagulante; 

 diuretice; 

 antiepileptice; 

 antiemetice; 

 sedative; 

 analgetice, 

 antidiabtice; 

 vasculare; 

 nootrope; 

 reologice; 
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 antibacteriene. 

D.3 Secţiile de 

neurologie şi 

terpie ale 

spitalelor 

raionale, 

municipale  

Personal: 

 medic neurolog; 

 medic internist (cardiolog; endocrinolog); 

 medic reanimatolog; 

 medic oftalmolog; 

 medic funcţionalist;  

 medic imagist; 

 asistente medicale; 

 acces la consultaţii calificate. 

Aparataj, utilaj: 

 tonometru; 

 fonendoscop;  

 electrocardiograf; 

 radiograf; 

 oftalmoscop; 

 perimetru; 

 echo-encefaloscop; 

 electro-encefalo-graf; 

 glucometru portabil; 

 microscop optic; 

 laborator clinic standard pentru determinarea: hemoleucogramei, 

urinei sumare, glicemiei, createninemiei, uremiei, bilirubinemiei, 

proteina totlă, LDH; 

Medicamente: 

 antihipertensive; 

 antiagregante; 

 anticoagulante; 

 diuretice; 

 antiepileptice; 

 antiemetice; 

 sedative; 

 analgetice, 

 antidiabtice; 

 vasculare; 

 nootrope; 

 reologice; 

 antibacteriene. 

D4 Secţiile de 

reanimare ale 

spitalelor 

raionale 

Personal: 

 medic reanimatolog; 

 medic consultant neurolog 

 medic consultant internist (cardiolog; endocrinolog); 

 medic consultant oftalmolog; 

 asistente medicale; 

Aparataj, utilaj: 

 monitor al funcţiilor vitale; 
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 tonometru; 

 fonendoscop;  

 electrocardiograf; 

 glucometru portabil; 

 microscop optic; 

 laborator clinic standard pentru determinarea: hemoleucogramei, 

urinei sumare, glicemiei, createninemiei, uremiei, bilirubinemiei, 

proteina totlă, LDH; 

 instalaţie pentru asigurarea fluxului de O2; 

 aparat de ventilare artificială a plămînilor; 

 laringoscop şi accesorii necesare pentru intubare; 

Medicamente: 

 antihipertensive; 

 antiagregante; 

 anticoagulante; 

 diuretice; 

 antiepileptice; 

 antiemetice; 

 sedative; 

 analgetice, 

 antidiabtice; 

 vasculare; 

 nootrope; 

 reologice; 

 antibacteriene. 

D.5 Secţiile de 

STROKE ale 

spitalelor 

municipale şi 

republicane 

(vezi anexa 3) 

Personal: 

 medic neurolog; 

 medic internist (cardiolog; endocrinolog); 

 medic reabiltolog; 

 medic oftalmolog; 

 medic funcţionalist;  

 medic imagist; 

 asistente medicale; 

 acces la consultaţii calificate. 

Aparataj, utilaj: 

 computer tomograf; 

 rezonanţă magnetică nucleară; 

 tonometru; 

 fonendoscop;  

 electrocardiograf; 

 radiograf; 

 oftalmoscop; 

 perimetru; 

 echo-encefaloscop; 

 electro-encefalo-graf; 

 glucometru portabil; 

 microscop optic; 
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 laborator clinic standard pentru determinarea: hemoleucogramei, 

urinei sumare, glicemiei, createninemiei, uremiei, bilirubinemiei, 

proteina totlă, LDH; 

 injector pentru efectuarea angiografiilor; 

 substanţă de contrast. 

Medicamente: 

 fibrinolitice (r-tPA); 

 antihipertensive; 

 antiagregante; 

 anticoagulante; 

 diuretice; 

 antiepileptice; 

 antiemetice; 

 sedative; 

 analgetice, 

 antidiabtice; 

 vasculare; 

 nootrope; 

 reologice; 

 antibacteriene. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ CONFORM SCOPURILOR 

PROTOCOLULUI 

No Scopurile 

protocolului 

Măsurarea atingerii 

scopului 

Metoda de calculare a indicatorului 

Numărător Numitor 

1.  A perfecţiona 

metodica de 

profilaxie primară 

la persoanele din 

grupul de risc. 

1.1. Proporţia 

persoanelor/pacienţilor 

cu factori de risc 

cărora pe parcursul 

unui an, în mod 

documentat, li s-a 

oferit informaţie 

Numărul 

persoanelor/pacienţilor 

cu factori de risc 

cărora, în mod 

documentat, de către 

medicul de familie, li 

s-a oferit informaţie 

Numărul total de 

persoane/pacienţi 

cu factori de risc 

care se află la 

supravegherea 

medicului de 

familie pe 
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No Scopurile 

protocolului 

Măsurarea atingerii 

scopului 

Metoda de calculare a indicatorului 

Numărător Numitor 

(discuţii, ghidul 

pacientului etc.) 

privind factorii de risc 

al dezvoltării AVC de 

către medicul de 

familie 

 

(discuţii, ghidul 

pacientului etc.) 

privind factorii de risc 

al dezvoltării AVC pe 

parcursul ultimului an 

x 100 

 

parcursul 

ultimului an 

 

1.2. Proporţia 

pacienţilor cu 

diagnoza de 

Hipertensiune 

Arterială, la care TA 

este controlată adecvat 

pe parcursul unui an 

Numărul pacienţilor 

cu diagnoza de 

Hipertensiune 

Arterială, la care TA 

este controlată adecvat 

pe parcursul ultimului 

an X 100 

Numărul total de 

pacienţi cu 

diagnoza de 

Hipertensiune 

Arterială care se 

află la evidenţa 

medicului de 

familie pe 

parcursul 

ultimului an 

1.3. Proporţia 

pacienţilor cu 

diagnoza de Diabet 

zaharat, la care 

valorile glicemiei sunt 

menţinute în limitele 

recomandate pe 

parcursul unui an 

Numărul pacienţilor 

cu diagnoza de Diabet 

zaharat, la care 

valorile glicemiei sunt 

menţinute în limitele 

recomandate pe 

parcursul ultimului an 

X 100 

Numărul total de 

pacienţi cu 

diagnoza de 

Diabet zaharat 

care se află la 

evidenţa 

medicului de 

familie pe 

parcursul 

ultimului an 

1.4. Proporţia 

pacienţilor cu 

Dislipidemie, la care 

indicii lipidogramei 

sunt menţinute în 

limitele recomandate 

pe parcursul unui an 

Numărul pacienţilor 

cu Dislipidemie, la 

care indicii 

lipidogramei sunt 

menţinute în limitele 

recomandate pe 

parcursul ultimului an 

X 100 

Numărul total de 

pacienţi 

Dislipidemie care 

se află la evidenţa 

medicului de 

familie pe 

parcursul 

ultimului an 

     

2. A îmbunătăţi 

procesul de 

diagnosticarea 

precoce (în primele 

2 ore de la apariţia 

primelor semne) a 

AVC acut. 

 

2.1. Proporţia 

pacienţilor cărora 

diagnosticul de AVC 

acut li sa stabilit în 

primele 2 ore de la 

apariţia primelor 

semne pe parcursul 

unui an 

Numărul pacienţilor 

cărora diagnosticul de 

AVC acut li sa stabilit 

în primele 2 ore de la 

apariţia primelor 

semne pe parcursul 

ultimului an X 100 

Numărul total de 

pacienţi care au 

făcut AVC acut şi 

se află la 

supravegherea 

medicului de 

familie pe 

parcursul 

ultimului an 

3 A ameliora 3.1. Proporţia Numărul pacienţilor Numărul total de 
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No Scopurile 

protocolului 

Măsurarea atingerii 

scopului 

Metoda de calculare a indicatorului 

Numărător Numitor 

procesul curativ la 

pacienţii cu AVC 

acut 

pacienţilor cu AVC 

acut care au primit 

tratament conform 

recomandărilor PCN 

„AVC acut” pe 

parcursul unui an 

cu AVC acut care au 

primit tratament 

conform 

recomandărilor PCN 

„AVC acut” pe 

parcursul ultimului an 

X 100 

pacienţi 

diagnosticaţi cu 

AVC acut care au 

primit tratament în 

condiţii de 

straţionar pe 

parcursul 

ultimului an 

4 A reduce rata 

complicaţiilor la 

pacienţii cu AVC 

4.1. Proporţi 

pacienţilor care pe 

parcursul unui an au 

dezvoltat AVC acut şi 

cu complicaţii 

neurologice şi/sau 

non-neurologice 

Numărul pacienţilor 

care pe parcursul 

ultimului an au 

dezvoltat AVC acut cu 

complicaţii 

neurologice şi/sau 

non-neurologice X 

100 

Numărul total de 

pacienţi cu ACV 

acut care se află la 

supravegherea 

medicului de 

familie pe 

parcursul 

ultimului an 

5.  A perfecţiona 

metodica de 

profilaxie 

secundară la 

pacienţii cu 

anamnestic de 

AVC 

5.1. Proporţia 

pacienţilor cu AVC 

cărora pe parcursul 

unui an, în mod 

documentat, li s-a 

oferit informaţie 

(discuţii, ghidul 

pacientului etc.) 

privind factorii de risc 

al dezvoltării AVC de 

către medicul de 

familie 

 

Numărul 

persoanelor/pacienţilor 

cu factori de risc 

cărora, în mod 

documentat, de către 

medicul de familie, li 

s-a oferit informaţie 

(discuţii, ghidul 

pacientului etc.) 

privind factorii de risc 

al dezvoltării AVC pe 

parcursul ultimului an 

x 100 

 

Numărul total de 

persoane/pacienţi 

cu factori de risc 

care se află la 

supravegherea 

medicului de 

familie pe 

parcursul 

ultimului an 

 

6 A reduce rata 

invalidizării prin 

AVC 

   

7.  A reduce rata 

mortalităţii prin 

AVC 

Proporţia deceselor 

prin AVC pe parcursul 

unui an 

Numărul de decese 

prin AVC pe parcursul 

ultimului an X 100 

Numărul total de 

pacienţi cu ACV 

acut care se află la 

supravegherea 

medicului de 

familie pe 

parcursul 

ultimului an 
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No Scopurile 

protocolului 

Măsurarea atingerii 

scopului 

Metoda de calculare a indicatorului 

Numărător Numitor 

Anexa Nr.1 Estimarea riscului dezvoltării AVC ischemic  

Riscul dezvoltării ictusului ischemic în următorii 10 ani. Bărbaţi 

Cheie:  TAS = tensiune arterial sistolică (scorul se face utilizînd doar o linie, netratată sau 

tratată) ; Diabet = diabet zaharat; Tabagism; PCV (patologie cardiovasculară) = patologie 

cardiac în anamnestic; FA = fibrilaţie atrială în anamnestic; HVS = hipertrofia ventricolului 

stâng 

Puncte 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

Vârsta 
55-

56 

57-

59 

60-

62 

63-

65 

66-

68 

69-

72 

73-

75 

76-

78 

79-

81 

83-

84 
85 

HTA 

netratată 

97-

105 

106-

115 

116-

125 

126-

135 

136-

145 

146-

155 

156-

165 

166-

175 

176-

185 

186-

195 

196-

205 

HTA 

tratată 

97-

105 

106-

112 

113-

117 

118-

123 

124-

129 

130-

135 

136-

142 

143-

150 

151-

161 

162-

176 

177-

205 

Diabet Nu   Da                 

Tabagism Nu     Da               

PCV Nu       Da             

FA Nu       Da             

HVS Nu         Da           

Tabelul X. Riscul dezvoltării ictusului ischemic în următorii 10 ani. Femei 

Cheie:  TAS = tensiune arterial sistolică (scorul se face utilizînd doar o linie, netratată sau 

tratată) ; Diabet = diabet zaharat; Tabagism; PCV (patologie cardiovasculară) = patologie 

cardiac în anamnestic; FA = fibrilaţie atrială în anamnestic; HVS = hipertrofia ventricolului 

stâng 

Puncte 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

Vârsta 
55-

56 

57-

59 

60-

62 

63-

64 

65-

67 

68-

70 

71-

73 

74-

76 

77-

78 

79-

81 

82-

84 

HTA  

netratată 
  

95-

106 

107-

118 

119-

130 

131-

143 

144-

155 

156-

167 

168-

180 

181-

192 

193-

204 

205-

216 

HTA   

tratată 
  

95-

106 

107-

113 

114-

119 

120-

125 

126-

131 

132-

139 

140-

148 

149-

160 

161-

204 

205-

216 

Diabet Nu     Da               

Tabagism Nu     Da               

PCV Nu   Da                 

FA Nu           Da         

HVS Nu       Da             

  

Tabelul X. Estimarea riscului dezvoltării ictusului la bărbaţi şi femei. 

Punctaj Femei Risc în 10 ani Punctaj Bărbaţi Risc în 10 ani 

1 1% 1 3% 

2 1% 2 3% 

3 2% 3 4% 
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No Scopurile 

protocolului 

Măsurarea atingerii 

scopului 

Metoda de calculare a indicatorului 

Numărător Numitor 

4 2% 4 4% 

5 2% 5 5% 

6 3% 6 5% 

7 4% 7 6% 

8 4% 8 7% 

9 5% 9 8% 

10 6% 10 10% 

11 8% 11 11% 

12 9% 12 13% 

13 11% 13 15% 

14 13% 14 17% 

15 16% 15 20% 

16 19% 16 22% 

17 23% 17 26% 

18 27% 18 29% 

19 32% 19 33% 

20 37% 20 37% 

21 43% 21 42% 

22 50% 22 47% 

23 57% 23 52% 

24 64% 24 57% 

25 71% 25 63% 

26 78% 26 68% 

27 84% 27 74% 

  28 79% 

  29 84% 

  30 88% 

 Sursa:  D’Agostino, R.B.; Wolf, P.A.; Belanger, A.J.; & Kannel, W.B.  “Stroke Risk Profile:  The Fra-

mingham Study.”  Stroke, Vol. 25, No. 1, pp. 40-43, January 1994.  

Ultima revizie a textului 08 Februarie 2008 
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Anexa Nr.2 

Evaluarea pacientului în comă conform scalei Glasgow 

 

Deschiderea ochilor 

- spontan      4 puncte 

- la stimuli verbali     3 puncte 

- la stimuli dolori     2 punce 

- nu deschie ochii     1 punct 

 

Răspuns verbal 

- orientat în timp, persoană şi spaţiu  5 puncte 

- vorbire confuză (dezorientat)   4 puncte 

- inadecvat      3 puncte 

- neinteligibil      2 puncte 

- fără răspuns verbal                1 punct 

 

Răspuns motor 

- la comenzi      6 puncte 

- la stimul dolor      5 puncte 

- trezire      4 puncte 

- sinergisme de flexie (decorticare)               3 puncte 

- sinergisme de extensie    2 puncte 

- fără răspuns motor                1 punct 

 

Evaluare – suma mai mare de  7 puncte – uşoară 

     7-6 puncte – medie  

                 < 6 puncte – comă profundă (severă) 

NB: Se va ţine cont de emisfera suferindă (stângă sau dreaptă) şi funcţiile corticale 

respective.  
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Anexa Nr.3 

Secţia STROKE 
Secţie în cadrul spitalului dotată cu 4-16 paturi. În secţia Stroke activează echipa  

multidisciplinară: asistente medicale, kinetoterapeut, logoped, reabilitolog, medic expect în 

patologia cerebrovasculară – consultant al secţiei Stroke. 

Particularităţile serviciului Stroke: echipa multidisciplinară, serviciul integrat medical şi de 

reabilitare, educaţia continuă atât al personalului medical cât şi instruirea pacienţilor şi al rudelor 

acestora.  

Sunt 3 posibilităţi de organizare al serviciului STROKE:  

1. în unitatea stroke sunt spitalizate doar cazurile acute, durata de spitalizare foarte scurtă; 

tranferuri rapde; 

2. unitatea stroke combină asistenţa în faza acută cu serviciul de reabilitare, Pacientul fiind 

externat cu program stabilit de reabilitre şi profilaxie secundară; 

3. sunt internaţi doar Pacienţii clinic stabili cu sechele stroke  pentru elaborarea 

programului de reabilitare. 

Cînd nu există unitate stroke se mobilizeză echipa stroke ce include: internist, asistente medicale 

şi specialişti în reabilitare. 
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Adnotarea 1. La algoritmul de conduită C.1.1. pentru etapa prespitalicească 

1. Contactul iniţial cu pacientul cu acuze la simptome neurologice 

Iniţial pacientul poate contacta cu diferite categorii ale personalului medical, iclusiv medici 

de familie, terapeuţi, personalul serviciului de urgenţe, asistente medicale şi personal non-

medical. Acest contact poate fi efectuat la telefon sau direct. Personalul dat trebuie instruit 

pentru recunoaşterea simptomelor ictusului şi efectuarea măsurilor adecvate de triaj imediat. 

2. Screening-ul imediat pentru ictus ischemic 

Examenul trebuie să includă detalii despre localizarea, severitatea, durata simptomelor şi 

factorii agravanţi sau atenuanţi. 

Simptomele ce de regulă însoţesc ictusul ischemic sau AIT sunt: 

 Senzaţie de amorţeală sau slăbiciune în regiunea feţei, extremităţilor superioare sau 

inferioare, în special cu lateralizare pe o parte a corpului instalate brusc 

 Confuzie mentală, tulburări de vorbire sau înţelegere instalate brusc 

 Tulburări de mers, tulburări de coordonare şi posturale instalate brusc 

 Tulburări ale vederii uni- sau bilateral instalate brusc 

 Cefalee severă înstalată brusc fără cauză evidentă 

Simptome mai puţin frecvente la debutul stroke sau AIT sunt: vertij, dublarea vederii, nausea 

sau voma, stupor sau coma, dificultăţi de deglutiţie, voce nazonată, şi/sau tremor a unei 

extremităţi 

3. Transfer la Departamentul de Urgenţe sau Boli interne  

Unele din patologiile indicate in diagnostic diferenţial precoce pot necesita transfer în 

departamentul de Urgenţe fie pe motiv de urgenţă a stării sau personalul examinant insuficient 

instruit 

4. Aprecierea simptomelor prezente la moment? 

Se referă la simptome sugestive pentru ischemie cerebrală. Dacă simptomele s-au rezolvat în 

mai puţin de 24 ore, clinic va fi definit ca AIT. 

4.1. Ictus ischemic posibil – debutul simptomelor în ultimele 24 ore? 

Debutul simptomelor trebuie considerat momentul când pacientul a fost sănătos (normal), sau 

nivelul ictusului precedent. 

Dacă simptomele se rezolvă complet apoi revin, pentru a evolua posibilitatea de tratament prin 

tromboliză, momentul de debut va fi considerat timpul când pacientul a fost normal (imediat 

anterior de instalarea turului al doilea de simptome). Pacienţi pot fi incapabili de a oferi 

informaţia necsară pe motiv de afazie sau confuzie mentală. Această informaţia poate fi recoltată 

de la familie sau martori. Dacă pacientul a adormit şi s-a trezit cu simptome de ictus, debut va fi 

considerat momentul când pacientul a fost normal imediat pînă a adormit. 

4.2. Simptome sugestive pentru ictus ischemic prezente mai mult de 24 ore. Simptome uşor 

exprimate şi stabile 

Pacienţii cu deficit uşor exprimat şi stabil prezent mai mult de 24 ore pot fi transportaţi la 

Departamentul de Urgenţe cu alte mijloace de transport decât ambulanţa. Această categorie 

obligator trebuie internată pentru investigaţii şi tratament. Numai în caz dacă toată asistenţă 

necesară poate fi asigurată în condiţii de ambulator, pacientul nu va fi internat.  

8. Posibil AIT – simptome prezente de 2 ore? 

Pacienţii cu simptome sugestive pentru AIT pot avea simptome pe care nu le conştiintizează. 

Pentru a nu rata posibilitatea tratamentului trombolitic, pacienţii cu simptome de AIT ce 

durează mai puţin de 2ore trebuie trataţi ca pacienţii cu ictus. 

9. Simptome AIT m.mult de 2 ore, dar m.puţin de 24 ore? 
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Pacienţii trebuie internaţi, şi efectuată tromboliză în caz de recurenţă a simptomelor în 48 

ore. 

10. AIT simptome instalate m.mult de 48ore, dar în ultimele 7zile? 

Pacienţii cu un singur episod tranzitor de simptome ischemice cu debut m.mult de 24ore, dar 

în ultimele 7zile trebuie examinaţi în mod ambulator timp de 72 ore de la adresare. Pacienţi 

cu mai multe AIT în anamneză (mai mult de 4) necesită examinare şi internare urgentă. 

11. Consultaţie planică într-o săptămână dacă simptomele au debutat >2 săptămâni. 

Riscul recurenţelor în acest grup este mai jos decât la cel cu adresare precoce. Examinarea 

programată timp de 1 săptămână este adecvată. 

12. Riscul înalt pentru recurenţă precoce? 

Momente cheie: 

 Riscul ictusului este cel mai înalt imediat după AIT sau ictus minor 

 Particularităţi clinice sugestive pentru cei cu risc înalt 

 Internarea este obligatorie în grupul unde riscul este foarte înalt 

Analiza episoadelor de AIT în populaţie în conformitate cu scorurile ABCD identifică pe cei cu 

riscul înalt. Elemente ale scării sunt: 

Scorul ABCD ce identifică riscul înalt pentru stroke 

A – age. Vîrsta. Vîrsta după 60 ani = 1 punct 

B – blood pressure. TA. Sistolică > 140 sau diastolică > 90 = 1 punct 

C – clinical features. Trăsături clinice, ce includ: 

 Slăbiciune unilaterală = 2 puncte 

Tulburări ale vorbirii fără slăbiciune = 1 punct 

Altele = 0 puncte 

D – duration of symptoms. Durata simptomelor 

Simptome > 60 min = 2 puncte 

Simptome 10-59min = 1 punct 

Simptome < 10min = 0 puncte 

Scorul total:  0 puncte - risc minim; 6 puncte – risc maximal 

Cifre de referinţă:  Riscul dezvoltării ictusului ischemic în primele 7 zile după AIT este de 0% 

în grupul puctat < 4; şi de 35,5% în grupul cu scorul 6. Riscul intermediar cu punctele 4-5. 
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Adnotarea 2. La algoritmul de conduită C.1.2. pentru etapa spitalicească 

(investigaţii) 

Examen neurologic standartizat precoce: 

Scopul:  

 Determinarea timpului de debut cu exactitate maximă (deviere admisibilă 

30min.) 

 Confirmarea originii cerebro-vasculare a deficitului neuroogic. 

 aprecierea severităţii dificitului neurologic în scopuri de pronostic şi monitoriyare 

a evoluţiei clinice (Cea mai utilizată scara NIHSS. Vezi anexa Nr.). 

 Determinarea teritoriului arterial (carotid sau vertebro-bazilar) în scopuri de 

diagnostic, pronostic, tratament. 

 Identificarea subtipului patogenic. 

 Evaluarea pronosticului. 

 Determinarea riscului complicaţiilor neurologice şi somatice pentru profilaxia 

precoce şi conduită terapeutică. 

 Iniţierea tratamentului adecvat cât mai precoce. 

1. Pacientul obligatoriu examenat de medic neurolog şi la necisitate medic 

reanimatolog. 

2. Setul de investigaţii clinico-biochimice obligatorii la internare: 

 Hemograma completă (inclusiv trombocite); 

 Glicemia; 

 Ionograma (electoliţii plasmatici); 

 Createninemia; 

 Proteina plasmatică totală; 

 Bilirubinemia; 

 Transaminazele; 

 Coagulograma; 

3. Puncţia lombară este recomandată în caz de suspiciu la hemoragia 

subarahnoidiană sau examen CT cerebral negativ. 

4. Radiografia pulmonară: pentru excluderea semnelor de insuficienţă cardiacă, 

pneumonie prin aspiraţie sau complicaţii cardiologice/pulmonare precoce. 

5. Electrocardiografia – obligatorie pentru toţi pacienţii. 

6. Investigarea prin CT cerebral fără administrarea agentului de contrast: cît mai 

precoce pentru: 

 Diagnostic diferenţial între AVC ischemic şi hemoragic şi leziunile non cerebro-

vasculare. 

 Depistarea semnelor precoce de infarct. 

7. Angiografia cerebrală cu substracţie digitală se recomandă numai în caz dacă se 

suspectă geneza stenotică/ocluzivă a ischemiei. 

8. Controlul neuroimagistic după faza acută se recomandă peste 48 ore – 7 zile de la 

debut (în special este recomandat în caz de ictus sever sau progresiv, sau diagnostic in-

cert). 

9. Examenul ultrasonor al vaselor intra şi extracraniene: se recomanda în primele 72 

ore de la momentul debutului pentru aprecierea subtipului patogenic, riscului trombem-

bolic şi deciziilor terapeutice urgente. 

10. Ecografia transtoracică sau transesofagiană se recomandă în caz de insuficienţă 

cardiacă clinic evidentă. 
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11. Dopleroscopia transcraniană, angioIRM cerebral, angioCT cerebral: vizualizează 

nivelul şi severitatea ocluziei arteriale. Se efectuiază de preferinţă la potenţialii candidaţi 

pentru tromboliză. 
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Adnotarea 3. La algoritmul de conduită C.1.3. pentru etapa spitalicească (trata-

ment) 

4. Primele 48 ore se recomandă monitorizarea funcţiilor vitale şi statutului 

neurologic: la toţi |Pacienţii cu AVC acut. 

5. Monitorizarea ECG: se recomandă la Pacienţii cu anamnestic de patologie cardiacă, 

aritmii, valori instabile ale tensiunii arteriale, semne clinice de insuficienţă cardiacă, 

infarct de miocard. 

6. Monitorizarea oxigenării: se recomandă la Pacienţii cu AVC moderat până la sever, 

minim 24 ore de la debut. 

7. Administrarea O2: se recomandă în caz de hipoxemie (saturaţia cu O2<92%). 

8. Managementul tensiunii arteriale: 

  Tensiunea Arterială Tratament 

Candidaţii 

pentru  

fibrinoliză 
 

  

Până la iniţierea tratamen-

tului: 

TAS >185 sau  

TAD >110 mm Hg 

  

Labetalol 10-20 mg i.v. în 

perfuzie 1-2 prize;  

Sau Enalapril 1.25 mg i.v. 

în perfuzie 

După iniţierea tratamentu-

lui: 

TAD >140 mm Hg 

TAS >230 mm Hg sau 

TAD=121-140 mm Hg 

 

 

TAS=180-230 mm Hg sau  

TAD=105-120 mm Hg 

Sodium nitroprusside (0.5 

mcg/kg/min) 

 

Labetalol 10-20 mg i.v. în 

perfuzie; sau labetalol per-

fuzie la viteză 1-2 mg/min 

sau nicardipină 5 mg/h i.v. 

în perfuzie  

 

Labetalol 10 mg i.v. în per-

fuzie poate fi repetat fie-

care 10 min până la doza 

maximă de 150 mg 

Pentru Pacienţii 

ce nu 

corespund 

criteriilor de 

includere 

pentru 

tromboliză  

TAD >140 mm Hg 

 

 

TAS >220 sau 

TAD 121-140 mm Hg sau 

TAM >130 mm Hg 

 

 

 

TAS <220 mm Hg sau 

TAD 105-120 mm Hg sau 

TAM <130 mm Hg 

Sodium nitroprusside 0.5 

mcg/kg/min;  

 

Labetalol 10-20 mg i.v. în 

perfuzie timp de 1-2 min; 

poate fi repetat fiecare 10 

min până la doza maximă 

de 150 mg sau nicardipina 

5 mg/h i.v. în perfuzie 

 

Terapia antihipertensivă 

indicată doar în infarct 

acut de miocard, disecţie 

de aortă, insuficienţă car-

diac congestivă, sau ence-
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falopatie hipertensivă 

acută. 

 

9. Soluţiile hipotonioce (NaCl 0,45% sau Glucosae 5%) nu sunt recomandate deoarece 

sporesc riscul edemului cerebral. 

10. Soluţiile de glucosae nu sunt recomandate din cauza efectelor maligne ale hiperglice-

miei. 

11. Pentru perfuzii intravenoase: recomandate soluţiile saline izotonice. 

12. Temperatura corpului: trebuie menţinută ≤ 37,0 
0
C (preparatul de elecţie antipiretic: 

Paracetamol). Hipertermia induce creşterea zonei de ischemie cerebral şi influinţează ne-

gativ pronosticul clinic şi funcţional. Aproximativ 50% Pacienşi cu AVC acut dezvoltă 

hipertermie la 48 ore de la debut.  

13. În caz de febră este recomandată excluderea genezei infecţioase a hipertermiei. 

14. Antibioticoterapia profilactică nu este recomandată la Pacienţii imunocompetenţi. 

15. Evaluarea stării de nutriţie şi măsurile de corecţie.  

 Sunt recomandate ca masură esenţială în conduita Pacienţilor cu AVC. Se efectuiază 

în primele 24 ore de la momentul internării. Dacă Pacientul este capabil sa menţină 

ortostatismul va fi cîntărit, se va fixa circumferinţa abdominal, se va calcula indicele 

masei corporale. Dacă ortostatismul este imposibil, Pacientul va fi cântărit, se va fixa 

circumferinţa braţului şi grosiea plicei cutanate la nivelul tricepsului. 

 Aportul proteic nictemiral recomandat la Pacienţilor cu AVC = 1g/kg. Sau 1,2 – 1,5 

g/kg în caz de hipercatobolism sau escare. 

 Pacienţii cu actul de glutiţie păstrat, normonutriţi se vor alimenta per os. 

 La Pacienţii hiponutriţi se vor administra suplimentar suplimente alimentare. 

 Pacienţii cu actul de glutiţie perturbat alimentarea se corejază în corelare cu gradul de 

tulburare a actului de glutiţie (sonda naso-gastrică se va aplica după 1 – 2 zile de la 

debut – perioadă în care Pacientul va fi hidratat parenteral).   

 Nutriţia de elecţie – enterală, cât mai precoce (în primele 5 – 7 zile la normonutriţi şi 

nu mai tîrziu de 24 – 72 ore la malnutriţi). 

 Nutriţia parenterală – doar la imăposibilitatea alimentării enterale sau prezenţa 

contraindicaţiilor pentru alimentare enterală. 

 La Pacienţii cu disfagie cauzată de stroke, cu perspective de rezolvare în > 2 luni se 

recomandă aplicarea gastrostomei percutane endoscopice. 

16. Nivelul glicemiei:  

 insulinoterapia se va iniţia la valori ale glicemiei > 200 mg/dL. 

 Corecţia imediată a hipoglicemiei prin administrarea intravenoasă în bolus a 

dextrozei combinată cu tiamină 100 mg se recomandă la Pacienţii subnutriţi sau cu 

anamnestic de abuz de alcool. 

17. Inserţia cateterului urinar:  

 se recomandă doar la Pacienţii cu disfuncţie urinară severă.  

 La Pacienţii fără simptome de disfuncţie urinară regulat se măsoară urina reziduală şi 

este recomandată cateterizarea intermitentă. 

18. Tromboza venoasă profundă: în caz de suspecţie a TVP la Pacient cu stroke, se 

recomandă ultrasonografia dopler a venelor. 

19. Edem cerebral:  

 ca metodă de profilaxie se recomandă combaterea factorilor de risc: hipoxemie, hiper-

capnia, febra, poziţionarea corectă a extremităţii cefalice (30
0
); 
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 tratamentul edemului cerebral se recomandă în caz de deteriorare rapidă a nivelului de 

conştiinţă şi apariţia semnelor clinice de angajare cerebrală sau/şi la prezenţa semnelor 

certe imagistic pentru edem cerebral. 

 Corticosteroizii nu sunt recomandaţi. 

 Administrarea intravenoasă a Sol.Furosemid 40mg se recomandă ca măsură de urgenţă la 

deteriorarea clinic rapidă. Nu se recomandă ca terapie de lungă durată. 

 Pentru tratamentul prolongat al edemului cerebral sever se recomandă osmoterapia cu: 

Manitol(de elecţie), Glicerol. 

 Barbituraţii de scurtă durată nu sunt recomandaţi în terapia îndelungată a edemului cere-

bral. 

20. Tratamentul anticonvulsivant:  

 Nu este recomandat în scop profilactic la Pacienţii cu ictus recent fară criye comiţiale. 

 Administrarea remediilor antiepileptice la Pacienţii cu AVC acut nu se recomandă după 

prima criză comiţială; se recomandă în crizele recurente (se va evita administrarea Feno-

barbitalului deoarece influenţează negativ procesul de recuperare). 

 La Pacienţii cu status epileptic în cadrul AVC ischemic acut se aplică măsurile standarte 

de tratament pentru status epileptic. 

21. Reabilitarea precoce:  

 mobilizarea extremităţilor se recomandă de 3 – 4 ori/zi. 

 La a 3-a zi Pacientul trebuie să fie poziţionat pe şezute; Se recomandă poziţionarea 

ortostatică precoce. 

 Rudele şi persoanele apropiate vor fi încurajate să participle în procesul de reabilitare 
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