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Structura Protocolului Istituțional 

 

A. PARTEA INTRODUCTIVĂ 

A.1. Diagnoza (ex.) Traumatism asociat. Traumatism vertebro-medular ichis acut amielic. 

Fractura tasata posttraumatica Th11-Th12. Contuzie medulara. Parapareza flasca inferioara 

usoara. Trauma inchisa a toracelui. Fracturi de coaste VII-X pe dreapta. Contuzie pulmonara. 

A.2. Codul bolii (CIM) S12.0-S14.78-   TVM cervical 

                                       S22.0-S22.1 ,   S23.10 – S 23.17 , S24.70- S24.72   - TVM toracal 

                                      S32.00- S32.2 , S32.82 , S34.70 – S34.76- TVM lombar, sacral, coccigian 

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, medicii internişti);  

• asociaţiile medicale teritoriale (medici de familie şi medici neurologi, medicii internişti); 

• secţiile de boli interne ale spitalelor raionale, municipale şi republicane (medici boli interne);  

• secţiile de neurologie ale spitalelor municipale şi republicane (medici neurologi); 

• secţiile de neurochirurgie ale spitalelor municipale şi republicane (medici neurochirurgi); 

• secţiile de oncologie ale spitalelor municipale şi republicane (medici oncologi); 

• Compania Naţională de Asigurări Medicale. 

  

A.4. Scopurile protocolului: 

 1. A perfecţiona metodica de profilaxie la persoanele din grupul de risc. 

2. A îmbunătăţi procesul de diagnosticarea precoce. 

3. A ameliora procesul curativ la pacienţii cu TVM. 

4. A reduce rata complicaţiilor la pacienţii cu TVM. 

5. A reduce rata invalidizării prin TVM 

6. A reduce rata mortalităţii prin TVM.  

 

A.5. Data elaborării protocolului: iulie 2010 

A.6. Data reviziei următoare: iulie 2011 

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

        protocolului  

A.8. Definiţiile folosite în document: 

 

 Definitie:  Traumatismele vertebro-medulare determină leziuni osteo-articulare ale rahisului şi 

conţinutului său (măduvă, rădăcini nervoase, meninge şi vase) într-o variată asociere lezională 

anatomică, multiple manifestări clinice şi indicaţii terapeutice. 

Incidenta:  

 

20.000 de cazuri de TVM in SUA in an 

1.25 million $ pentru tratament pe viata se chelueasca pentru 1 pacient cu TVM suportat 

Contributie leziunelor vertebro-medulare in structura traumatismelor 3-5%. 

Contributie leziunelor vertebro-medulare in structura leziunelor aparatului osteo-articular 5.5-

17.8%. 

 La copii : 5% din total TVM  

2-3% de bolnavi spitalizate la sectiiele neurochirurgicale- pacienti cu TVM acuta. 

 Pacienti cu TVM sunt asociati cu leziunele altor organelor si tesuturilor in 50% de cazuri cu 

mortalitatea – aproximativ 48%.  

80% de victime decedeaza la locul accidentului;  

4-15% decedeaza la etapa transportorii la spital. 

Cauzele: ( in timp de pace) 

1) Accidente rutiere  - 48% 



2) Cadere din inaltime -21% 

3) Traumatisme penetrante -15% 

4) Tramatsm sportiv -14% 

Alte cauze:  

 

                1. Sărituri (plonjări) în ape fără adâncime,  

                2. Conflicte armate regionale,  

                3. Mişcări greşite în hiperflexie. 

                4. Cutremur 

 

B. PARTEA GENERALĂ 

Descriere  Motivele Paşii 

B.1. Nivelul instituţiilor de asistenţă medicală primară 

1. Profilaxia    

1.1. Profilaxia primară Obiectivele principale sint:  

- Educatia pentru sanatate; 

- Depistarea si corectarea unor factori de 

risc individuali sau de mediu in 

constituirea TVM; 

-Promovarea unui mod sanatos de viata; 

 

 Măsuri specifice de 

profilaxie nu există. 

Profilaxia nespecifică 

constă în diagnosticarea 

timpurie şi tratamentul 

complex al TVM. 

1.2. Profilaxia secundară 

 

Obiectivele de baza fiind: 

- Reducerea pericolului de infectie prin 

asanarea acestuia; 

-Evitarea agravarii suferintei 

neurologice prin inlaturarea factorilor 

compresivi; 

- Restabilirea alinierii si stabilitatii 

coloanei; 

-Favorizarea masurilor de recuperare; 

 

Obligatoriu: 

 Controlul  TA si 

volemiei 

 Controlul  frecventei 

respiratorii 

 Evaluarea functiei 

sfincteriene 

 Imobilizarea coloanei 

    

 

2. Diagnosticul 

2.1. Suspectarea TVM  Anamneza şi examenul fizic 

permite suspectarea TVM la 

majoritatea pacienţilor  

 

Obligatoriu: 

 Anamneza (caseta 1) 

 Examenul obiectiv (caseta 2) 

 Examenul instrumnetal 

    Radiografia fara substanta de 

contrast a coloanei vertebrale;  

 Diagnosticul diferenţial 

Recomandat:  

 Estimarea riscului de deces  (tab. 

7) 

2.2. Deciderea consultului 

specialistului şi spitalizării 

 Obligatoriu: 

 Consultul specialistului cît de 

repede posibil 

 Evaluarea criteriilor de spitalizare 

(caseta 3) 

 În cazul de dereglare a cunoştintei 

pacientul imediat 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 

Pacientului i se va efectua 

imobilizarea pe un suport rigid, 

plasarea gulerului cervical, 

termoizolare. 

Obligatorii: 

 Respectarea principiilor generale 

ale tratamentului nemedicamentos 

(caseta 4) 

3.2. Tratamentul 

medicamentos 

Se va efectua analgezia cu 

substante analgezice opioide. 
Obligatoriu: 

 Respectarea principiilor generale 

ale tratamentului medicamentos 

(caseta 4,5,6) 

 Acordarea primului ajutor la 

etapa prespitalicească (caseta 5,  

Algoritmul C.1.1 )  

4. Supravegherea  Se va efectua de către medicul 

de familie în comun cu medicii 

specialişti (neurolog, 

reabilitolog, fizioterapeut, 

psiholog, etc.) 

Obligatoriu:  

 Prevenirea evenimentelor repetate 

- profilaxia secundară (C.2.4 - 

tab. 3) 

 Aprecierea necesităţii consultului 

medicului neurolog şi altor 

specialişti la necesitate  

 Supravegherea eficacităţii 

tratamentului de lungă durată 

 Periodicitatea contolului 

eficacităţii tratamentului se va 

întocmi în mod individual pentru 

fiecare pacient în dependenţă de 

evoluţia bolii şi/sau survenirea 

complicaţiilor bolii de bază şi ale 

tratamentului 

5. Recuperarea    

5.1. Fiziochinetoterapia se pune accent pe cele patru 

scopuri principale ale 

tratamentului recuperator în 

TVM (tab. 8) 

 

Obligatoriu:  

 Evaluarea şi evitarea riscurilor 

sedentarismului 

 Combaterea escarelor  

 

5.2. Masajul+chinetoterapie una dintre metodele de elecţie în 

recuperarea pacienţilor  cu TVM 
Obligatoriu:  

 Constituie esenţialul într-o şedinţă 

recuperativă asociată 

(masaj+chinetoterapie).  

5.3. Terapia ocupaţională 

(ergoterapia) 

 

poate ajuta persoanele cu TVM 

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. 

(tab. 8) 



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 

(caseta 6) 

 

 

 

Descriere  Motivele Paşii 

B.2. Echipa AMU generală şi specializată 

1. Diagnosticul 

1.1. Suspectarea TVM acut 

Algoritmul C.1.1, 

C.2.8.1. 

 Anamneza, examenul 

fizic si neurologic  

permite suspectarea TVM 

la majoritatea pacienţilor  

 

Obligatoriu: 

 Anamneza (caseta 1) 

 Examenul obiectiv (caseta  2) 

 Examenul instrumental 

 Radiografia fara substanta de 

contrast a coloanei vertebrale 

 Diagnosticul diferenţial 

Recomandat:  

 Estimarea riscului de deces  

(tab. 7) 

1.2. Deciderea spitalizării  Obligatoriu: 

 Evaluarea criteriilor de 

spitalizare (caseta 3) 

 În cazul de dereglare a 

cunoştintei pacientul imediat va 

fi transportat de echipa de 

urgenta în cea mai apropiată 

clinică, care dispune de medic 

reanimatolog şi utilaj de 

respiraţie dirijată 

2. Tratamentul    

2.1. Acordarea primului ajutor la 

etapa prespitalicească 

Terapia TVM este 

direcţionat spre inlaturarea  

cauzei , asigurarea functiilor 

vitale, profilaxia socului 

traumatic prin administrarea 

analgezicilor opioide, 

tratamentul  suferinţei 

neuronale, realizarea unei 

ameliorări a sechelelor, Deci, 

terapia în TVM consta într-

un tratament curativ şi un 

tratament preventiv[ ] 

Obligatorii: 

 Respectarea principiilor 

generale ale tratamentului 

nemedicamentos şi 

medicamentos; 

 Acordarea primului ajutor la 

etapa prespitalicească (caseta 4 

Algoritmul C.1.1) 

3. Transportarea în secţia 

specializată (STROKE) 

Se va efectua de către 

medicul de familie în comun 

cu medicii specialişti 

(neurolog, reabilitolog, 

fizioterapeut, psiholog, etc.) 

Obligatoriu:  

 Spitalizarea obligatorie la 

suspecţia TVM (caseta 3) 



 

Descriere  Motivele Paşii 

B.3. Nivelul consultativ specializat (neurolog) 

1. Profilaxia    

1.1. Profilaxia primară Obiectivele principale sint:  

- Educatia pentru sanatate 

(mass-media); 

- Depistarea si corectarea unor 

factori de risc individuali sau 

de mediu in constituirea TVM; 

 

Recomandat: 

 Măsuri specifice de profilaxie nu 

există. Profilaxia nespecifică 

constă în diagnosticarea timpurie 

şi tratamentul complex al TVM. 

1.2. Profilaxia secundară 

 

Obiectivele de baza fiind: 

- Reducerea pericolului de 

infectie prin asanarea acestuia; 

-Evitarea agravarii suferintei 

neurologice prin inlaturarea 

factorilor compresivi; 

- Restabilirea alinierii si 

stabilitatii coloanei; 

-Favorizarea masurilor de 

recuperare; 

 

Obligatoriu: 

 Controlul  TA 

 Controlul  frecventei respiratorii 

 Evaluarea fortei musculare 

 Evaluarea sensibilitatii 

superficiale si profunde 

 Evaluarea functiei sfincteriene 

 

2. Diagnosticul 

2.1. Confirmarea clinică a 

TVM acut 
 Anamneza,examenul 

fizic,examenul neurologic  

permite suspectarea TVM la 

majoritatea pacienţilor  

 

Obligatoriu: 

 Anamneza (caseta 1) 

 Examenul obiectiv (caseta 2) 

 Examenul neurologic: 

  

 Alcatuirea scorului traumatic; 

 Evaluarea indicilor  vitali; 

 Examenul nervilor cranieni 

 Sensibilitatea superficiala si 

profunda 

 Motilitatea 

 ROT 

 Evaluarea functiei sfincteriene 

 Diagnosticul diferenţial 

Recomandat:  

 TC full-body 

 IRM coloanei vertebrale 

2.2. Deciderea spitalizării şi/sau 

consultului altor specialişti 

 Obligatoriu: 

 Evaluarea criteriilor de spitalizare 

(caseta 3) 

 Consultul altor specialişti în 

dependenţă de starea generală şi 

patologia somatică asociată 

 În cazul de dereglare a cunoştintei 

pacientul imediat 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 

Pacientului i se va plasa 

gulerului cervical, masuri de 

termoizolare. 

Obligatorii: 

 Respectarea principiilor generale 

ale tratamentului 

nemedicamentos . 

3.2. Tratamentul medicamentos Se va efectua continuarea  

analgeziei cu substante 

analgezice opioide, 

introducerea substantelor 

neuroprotectoare(sol.  

Metipred), substante cu 

activitate antiinflamatorie ( sol. 

Dexametasoni), substante 

bronholitice pentru profilaxia 

bronhospasmului ( sol. 

Euphyllina) 

Obligatoriu: 

 Respectarea principiilor generale 

ale tratamentului medicamentos. 

 Acordarea primului ajutor la 

etapa prespitalicească (caseta 3, 

Algoritmul C.1.1)  

4. Supravegherea  Se va efectua în comun cu 

medicul de familie şi alţi 

specialişti (neurolog, 

neurochirurg, reabilitolog, 

fizioterapeut, etc.) 

Obligatoriu:  

 Prevenirea evenimentelor repetate 

- profilaxia secundară (C.2.4 - 

tab. 3) 

 Aprecierea necesităţii consultului 

altor specialişti la necesitate  

 Supravegherea eficacităţii 

tratamentului de lungă durată şi a 

procesului de recuperare 

 Periodicitatea contolului 

eficacităţii tratamentului se va 

întocmi în mod individual pentru 

fiecare pacient în dependenţă de 

evoluţia bolii şi/sau survenirea 

complicaţiilor bolii de bază şi ale 

tratamentului 

 

Descriere  Motivele Paşii 

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

1. Diagnosticul 

1.1. Confirmarea clinică 

şi paraclinică a TVM  

acut 

 Anamneza şi examenul 

neurologic  permite suspectarea 

TVM la majoritatea pacienţilor  

 Tomografia computerizată si/sau 

IRM (metodă de elecţie 

neuroimagistică) ne asigură  

confirmarea diagnosticului 

 

Obligatoriu: 

 Anamneza (caseta 1) 

 Examenul obiectiv,  examenul 

neurologic, (caseta 2) 

 Investigaţii de laborator: 

 hemograma desfăşurată 

 biochimia sanguină 

 coagulograma 

 Investigaţii imagistice 

 CT native a coloanei vertebrale 

fără substanta de contrast  

 Angiografia Cerebrala 

 Radiografia functionala 

(tab. 4) 

 Diagnosticul diferenţial 



(tab. 5,6) 

 Estimarea riscului de deces (tab. 7) 

 Consultatia neurochirurgului 

Recomandat:  

 Investigaţii imagistice 

 Examen ultrasonografic 

 ECG 

 IRM a coloanei vertebrale 

 Mielografia si TC Mielo spiralata 

 (tab. 4) 

 Consultaţia altor specialişti 

2. Tratamentul    

2.1. Tratamentul 

medicamentos 

Preoperator si 

postoperator 

Se va efectua continuarea  analgeziei 

cu substante analgezice opioide, 

introducerea substantelor 

neuroprotectoare(sol.  

Metipred),corticoterapia ( sol. 

Dexametasoni), substante 

bronholitice pentru profilaxia 

bronhospasmului (sol. Euphyllina), 

profilaxia trombozelor venelor 

membrelor inferioare ( sol. 

Heparina) 

Obligatorii: 

 Respectarea principiilor generale 

ale tratamentului nemedicamentos 

(caseta 12) 

2.2. Tratamentul 

chirurgical 

Tratamentul leziunilor cinchise este 

foarte variat ca tatica si tehnica 

utilizata, in functie de nivelul 

focarului traumatic si de leziunile 

morfologice produse. Indicatiile 

operatorii in leziunile 

vertebromedulare depind de 

caracterul lor stabil-instabil, cu 

dezaxare sau fara, cu elemente 

compresive in canal. 

 

Obligatoriu: 

 Respectarea principiilor generale 

ale tratamentului medicamentos. 

 Iniţierea şi/sau contimuarea 

acordării primului ajutor la etapa 

spitalicească. 

 Elaborarea schemei individuale de 

tratament în baza principiilor 

generale. 

2.3. Recuperarea 

primară  

De recuperare primara beneficiaza 

pacientii care nu au fost supusi 

interventiei chirurgicale. 

Obligatoriu: 

 Profilaxia complicaţiilor (caseta 9, 

tab.8) 

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 neurorecuperare.   

Extrasul obligatoriu va conţine:  

 Diagnosticul precizat desfăşurat; 

 Rezultatele investigaţiilor efectuate; 

 Tratamentul efectuat; 

 Recomandări explicite pentru 

pacient; 

 Recomandări pentru medicul de 

familie. 

Descriere  Motivele Paşii 

B.5. Nivelul de staţionar  

1. Diagnosticul 

1.1. Confirmarea clinică 

şi paraclinică a TVM 
 Anamneza şi examenul fizic 

permite suspectarea unui TVM  la 

Obligatoriu: 

 Anamneza (caseta 1) 



acut majoritatea pacienţilor  

 Tomografia computerizată 

vertebrala (metodă de elecţie 

neuroimagistică) ne asigură 

precizarea diagnosticului; 

 

 Examenul obiectiv (casetele 2) 

 Investigaţii de laborator: 

 hemograma desfăşurată 

 biochimia sanguină 

 coagulograma 

 biomarcherii cardiaci 

 Investigaţii imagistice 

 CT cerebral nativ, fără contrast şi 

cu administrarea substanţei de 

contrast la necesitate 

 examen ultrasonografic 

(tab. 4) 

 Diagnosticul diferenţial (tab. 5,6) 

 Estimarea riscului de deces (tab. 7) 

Recomandat:  

 Investigaţii de laborator: 

 screening-ul toxicologic 

 Investigaţii imagistice 

 rezonanţa magnetică vertebrala si 

cerebrala 

 Radiografia vertebrala 

 CT angiografie 

 CT de perfuzie 

 angiografia clasică 

(tab. 4) 

 Consultaţia altor specialişti 

2. Tratamentul    

2.1. Tratamentul 

nemedicamentos 

 Obligatorii: 

 Respectarea principiilor generale 

ale tratamentului nemedicamentos 

(caseta 12) 

2.2. Tratamentul 

medicamentos 

Terapia TVM este direcţionat spre 

tratamentul cauzei afectiunii 

vertebrale în faza acută, a 

compresiei medulare şi a suferinţei 

neuronale, o minimalizare a 

consecinţelor ischemiei medulare, 

realizarea unei ameliorări a 

sechelelor. Deci, terapia în TVM 

consta într-un tratament curativ şi un 

tratament preventiv. 

Obligatoriu: 

 Respectarea principiilor generale 

ale tratamentului medicamentos. 

 Iniţierea şi/sau contimuarea 

acordării primului ajutor la etapa 

spitalicească (Algoritmul C.1.1 şi 

Adnotarea 1)  

 Elaborarea schemei individuale de 

tratament în baza principiilor 

generale. 

2.3. Recuperarea 

primară  

 Obligatoriu: 

 Profilaxia complicaţiilor (caseta 9, 

tab.8) 

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 

neurochirurg si neurolog, vor fi 

transferaţi în secţia specializată de 

neurorecuperare.  Pacientul se 

Extrasul obligatoriu va conţine:  

 Diagnosticul precizat desfăşurat; 

 Rezultatele investigaţiilor efectuate; 

 Tratamentul efectuat; 

 Recomandări explicite pentru 

pacient; 



externeaza in conformitate cu 

criteriile de externare (caseta 8). 
 Recomandări pentru medicul de 

familie. 

 



  

 

C. 2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR ŞI PROCEDURILOR (elemente 

specifice ale procesului de tratament). Este o descriere detaliată cu scheme algoritmice de 

luare a deciziilor 

C.2.1. Clasificarea clinică (obligatoriu) 

 

Se deosebesc: 

   1) Comotie maduvei spinarii 

   2) Contuzie maduvei spinarii si/sau radicolelor 

           a) Forma usoara 

          b) De gravitate medie 

          c) Forma grava 

  3) Compresie maduvei spinarii si/sau radicolelor 

  4) Intrerupere partiala a maduvei spinarii 

  5) Intrerupere totala a maduvei spinarii si/sau radicolelor 

 

 De obicei, forma leziunii maduvei spinarii poate fi determinata numai retrospectiv din cauza 

prezentii socului spinal in perioada acuta. Compresie maduvei spinarii, vaselor ei magistrale si 

radicolelor  se divizeaza la acuta, precoce si tardiva. 

  Compresie acuta apare in moment traumatizarii, cauzata de fragmentele osoase inradacinate in 

canal vertebral, hernie de disc traumatice, ligament galben (flava)  lezat, structurile vertebrilor 

deplasate la luxatiile si fracturo-luxatiile. 

 Compresie precoce apare in primele 10 zile dupa trauma, poate fi cauzata de hematom epidural 

sai intramedular, edem medular progresiv necontrolat, deplasare secundara sau agravare 

deplsarii vertebrilor, fragmentelor osoase sau hematom subdural. 

 Compresiet tardiva apare dupa citeva saptamini, luni sau chiar ani dupa trauma din cauza 

aparitiei deformatiei osteocartilaginoase sau procesului cicatrizant-aderential in canal vertebral, 

formarii chistului tensionat.  

 

1. Traumatism necomplicat sau amielic: 

                   - Traumatism vertebral - leziuni ale coloanei vertebrale fără implicarea măduvei 

spinării şi a radiculilor 

2. Traumatism complicat sau mielic 

                    - Traumatism medular ( fara afectarea maduvei spinarii) 

                   - Traumatism vertebromedular ( combinatie leziunior a coloanei vertebrale, maduvei 

spinarii, si/ sau coplexului neurovascular 

 

Leziunele vertebro-medulare: 

 

        Dupa tipurile: 

1. Isolate 

2. Asociate 

3. Combinate 

 

     Dupa termen: 

1. Perioada acuta( primele 3 zile) 

2. Perioada precoce (3 zile- 3-4 saptamini) 

3. Perioada intermediara (1-3 luni) 

4. Perioada tardiva ( dupa 3 luni) 

 

   Dupa gradul de afectare intergritatii a tegumentelor: 

1. Inchise 



2. Deschise 

3. Penetranta 

   Dupa caracter leziunii: 

1. Stabile 

2. Nestabile 

 

   Fracturile vertebrale dupa mechanism: 

1. Tasate (tip А) 

2. Distractionate (tip В) 

3. Rotatorie (tip С) 

 

Dupa tip leziunii a coloanei vertebrale: 

1. Contuzie vertebrala 

2. Fractura vertebrala 

3. Luxatie vertebrala 

4. Luxatie vertebrei autorepozitionata 

5. Fractura-luxatie vertebrala 

6. Spondiloptoza 

7. Ruptura partiala sau totala a aparatului capsulo-ligamentar 

8.  Ruptura discului intervetebral 

 

 

Afectarea a 2 sau mai multe vertebre invecinate si/ sau discurilor intervertebrale se refera la 

leziunele multiple a coloanei vertebrale. Afectare a 2 sau mai multe vertebre si/sau discurilor 

intervertebrale neinvecinate  se refera la leziunele multinivelate a coloanei vertebrale. Gradatiele 

sus numite sunt conditionale. Fracturile vertebrale multiple la un nivel a coloanei vertebrale  pot 

fi insotite cu fracturile multiple la un alt nivel. Fracturile aceste se numesc leziuni multiple 

multinivelate a coloanei vertebrale. Aceasta divizare este foarte importanta pentru performanta 

practica. Afectarea 2 sau mai multi vertebrelor invecinate modifica volum interventiei 

chirurgicale in zona de leziune, poate influenta la metodele de fixare si poate modifica variantele 

abordurilor.  

 Clasificare leziunelor vertebrale la nivel toracal sau lombar se bazeaza la criteriile 

patomorfologice si la mecanismele traumei( Magerl, 1994). Se deosebesc 3 tipuri de afectare- A, 

B, C. In fiecare grup intra 3subtipuri, fiecare din care se divizez inca la 3 subgrupuri  cu 

particularitatile afectarii vertebrale. Gradul severitatii se mareste din A la C, cit si in fiecare 

subtip si subgrup. Tipurile de afectare depind de mecanismele principale ale traumei, care 

influenteaza la coloana vertebrala: compresiune, distractie (ruptura sectiunilor anterioare sau 

posterioare ale segmentului vertebral a pirghiei de suport la partea opusa vertebrei) si 

torsionarea axiala.  

 

 Leziunele de tip A se intilnesc la mecanism tasat de traume, cind apar fracturile clinoide tasate 

(A1), fracturile cominutive nestabile (A2), si fracturile explosive nestabile (A3) ale corpilor 

vertebrale. 

 

Tip B se formeaza la combinatie compresiei cu disractie fortata( ruptura) sectiunelor anterioare 

sau posterioare ale segmentului vertebral. Apar fracturi-luxatii de flexie sau de extensie insotite 

de compresie a  maduvei spinarii.  

 

Tip C apare in combinatia rotatie fortata cu distractia elementelor vertebrei. Sunt leziunele cele 

mai grave, insotite cu distrugerea celor 3 piloni si cu grad diferit ( C1-C3) de deformatiei a 

coloanei vertebrale. 

 



 Pentru aprecierea stabilitatii afectarii se foloseste clasificare F. Denis (1983), care se bazeaza 

pe  conceptia de 3 piloni. 

 Pilonul I( anterior) include lig. longitudinal anterior, 2/3 anterioare ale corpului vertebral, 

anulusui fibrosus si discului intervertebral. 

 Pilonul II ( medial) se constitue din 1/3 posterioara a corpului vertebral, anulusui fibrosus si 

discului intervertebral, lig. longitudinal posterior. 

 Pilonul III ( posterior) este format de pediculele, arcurile, processus articularis si processus 

transversus, processus spinalis, lig. supraspinalis, interspinalis, flava si capsule articulatiilor 

intervertebrale. Afectare se considera nestabila cind are loc afectarea pilonului medial sau 

afectare a 2-3 piloane. 

 Tinind cont de clasificare Magerl, Denis, in plus, luind in consideratie grad de deformarea 

angulara a coloanei vertebrale, gradul de stenozare a canalului vertebral si grad de dislocare 

vertebrelor se determina algoritmul tacticii chirurgicale la fracturile vertebrale si leziunele 

maduvei spinarii, luind in consideratie: 

 

1) Numar de piloni afectati 

2) Grad de deplasare vertebrilor ( daca are loc deplsare >25 grade este necesar a 

efectua stabilizarea) 

3) Afectare segmentelor anterioare a coloanei vertebrale si gradul de deformatie 

angulara >11 grade in segment cervical, 40 grade in segment toracal, 25 grade in 

segment lombar este indicata stabilizarea. La diminuarea inlatimii corpului 

vertebral mai mult de 50% ( se calculeaza dupa vertebra superioara) tot este 

indicata stabilizare, fiindca in perioada tardiva are loc risc inalt dezvoltarii 

tulburarilor neurologice.  

4) Compresie canalului vertebral 

5) Procente de pierderea inlatimii corpului vertebral in rezultat traumei 

 

                  Tabel: Grad de afectare a coloanei vertebrale 

Grad de afectare a 

coloanei vertebrale 

Numar piloanelor 

afectate 

Deplasarea 

vertebrilor 

Deformatie angulara 

a coloanei vertebrale 

1 1 pilon               -                  - 

 

 

2 

 

 

2 piloni 

  

 

<25 % 

<11 grade in seg. 

Cervical,  

<40 grade in seg. 

Toracal,  

<25 grade in seg. 

lombar 

 

3 

 

3 piloni 

 >25 % >11 grade in seg. 

Cervical,  

>40 grade in seg. 

Toracal,  

>25 grade in seg. 

lombar 

 

Daca are loc minimum 1 parametru de rang 3 atunci este indicata decompresie maduvei spinarii 

si fixare rigida a vertebrilor. 

 

Daca nu este nici 1 parametru a rangului 3, dar avem minimum 1 parametr de rang 2, atunci este 

indicata stabilizare, si uneori decompresie maduvei spinarii. 



 

Daca nu sunt parametrii de rang 2 si 3 atunci este indicat tratament conservativ.  

Dupa character afectarii maduvei spinarii: 

1. Necomplicata ( fara afectare maduvei spinare si a radiculilor) 

2. Complicata ( cu afectare maduvei spinale si/sau a radiculilor) 

 

Dupa tip de afectare a structurilor neurale: 

1. Comotie maduvei spinarii 

2. Contuzie maduvei spinaiie si/sau a radiculilor 

-usoara 

-de gravitate medie 

-grava 

   3.   Compresie maduvei spinare si/sau a radiculilor 

4.  Intrerupere partiala a maduvei spinarii 

5. Intrerupere anatomica toatala a maduvei spinale si/sau radiculelor nervoase 

 

Dupa character a substratului comprimant:  

1. Hematom epidural 

2.  Hematom subdural 

3. Hematom intramedular 

4. Fragmentele osoase 

5. Hernie de disc intervertebral traumatic 

6. Corp strain 

 

    Dupa localizare: 

1. Cervicale 

2. Toracale 

3. Lombare 

4. Sacrale 

5. Leziuni multiple 

6. Leziuni multinivelate 

7. Multiple multinivelate 

 

 

C.2.3. Profilaxia primară 

Scopul profilaxiei primare – prevenirea primului eveniment 

Tabel 1. Gradul de evidenţă 

 

Clase de evidenţă Interpretare 

Clasa I tratamentul este util şi eficient 

Clasa II evidenţă ambiguă sau divergenţă de opinii privitor la 

eficacitatea sau utilitatea tratamentului 

Clasa IIa evidenţă predominant în favoarea tratamentului 

Clasa IIb utilitatea şi eficacitatea tratamentului este insuficient 

demonstrată 

Clasa III evidenţa existentă pledează pentru ineficacitatea 

tratamentului 

Nivele de evidenţă Interpretare 

Nivelul A date sunt adunate din studii randomizate multiple 

Nivelul B date din studii randomizate unice sau studii non-

randomizate 

Nivelul C opinie comună a experţilor 



 

 

Tabelul 2. Combaterea factorilor de risc 

Factorii de risc Metode de combatere 
Gradul  

de evidenţă 

Alcoolismul   Abţinerea de la alcoolism si sistarea alcoolului la persoanele 

actuala sunt recomandate; 

 Utilizarea medicamentelor perorale pentru combaterea 

alcoolismului (teturam), sedinte la psihiatru, codarea, trebuie luată 

în consideraţie 

clasa IIb, 

nivel C 

Tabagismul  

 
 Abţinerea de la tabagism şi sistarea fumatului la fumătorii actuali 

sunt recomandate  
clasa I, 

nivel B 

 Evitarea tabagismului pasiv ca măsură de profilaxie a ictusului 

trebuie luată în consideraţie 

clasa IIa, 

nivel C 

 Utilizarea produselor nicotinice şi a medicamentelor perorale 

pentru combaterea tabagismului trebuie luată în consideraţie 

clasa IIa, 

nivel B 

Cauze cardiace 

 
 Warfarina poate administrată pacienţilor cu Infarct de Miocard cu 

denivelarea S-T şi difuncţia ventriculară stângă cu tulburări 

regionale extinse de motricitate ale miocardului 

clasa II a, 

nivel A 

 Warfarina poate fi administrată pacienţilor cu disfuncţie severă ale 

VS cu sau fără insuficenţă cardiacă congestivă 
clasa II b, 

nivel C 

Regimul 

alimentar şi 

nutriţia 

 

• Persoanelor cu diabet zaharat este recomandat monitorizarea 

glicemiei pentru prevenirea comei hipoglicemice si consecintele 

ecesteia (accidente rutiere). 

clasa I,  

nivel A 

• Dieta recomandată este bogată în fructe, legume, grăsimi nesaturate 

şi limitată în grăsimi saturate. 
clasa I,  

nivel A 

Activitatea fizică 

 
 Sporirea activităţii fizice este asociată cu scăderea riscului de 

sedentarism si obezitate 

clasa I,  

nivel B 

 Exerciţii fizice zilnice de intensitate moderată clasa II a, 

nivel B 

Tulburări de 

respiraţie în 

somn (sforait) 

 

 Vor fi evaluate simptomele de sleep-apnoe (somnolenţa pe 

parcursul zilei, somnolenta la volan) şi pacientul va fi îndreptat 

pentru consultaţie la specialist pentru investigaţii. Poate fi una din 

cauze a traumatismelor vertebromedulare in urma accidentelor 

rutiere. 

clasa II b, 

nivel C 

Migrena  

 
 Datele privind tratamentul specific ce ar reduce riscul 

traumatismelor  la femeile cu migrenă , inclusiv migrena cu aură, 

sunt inconcludente. 
 

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 

 

 

 

 

 

 



                    DIAGNOSTIC 

 

NB! Fiecare pacient internat cu trauma in sectia de Reanimare trebuie sa fie apreciat si tratat ca 

pacient cu leziune vertebrala pina la moment cind sa fie argumentata absenta afectarii coloanei 

vertebrale la toate nivele ( STANDARD). 

 

 

Algoritmul diagnostic, etapele: 

1) Culegerea anamezei, anchetarea martorilor accidentului,  

2) Examen obiectiv 

3) Examen neurologic 

4) Investigatii paraclinice si instrunetale  

 

 

Anamneza: 

C.2.5.1 Anamneza  

 

Caseta 1. Recomandări pentru culegerea anamnesticului 

1. Problema TVM trebuie pe larg mediatizată cu scopul ca orice persoană să recunoască 

simptomele de debut şi să apeleze serviciul de urgenţă. 

Aceste simptome sunt: 

- dereglari de sensibilitate superficiala si/sau profunda  pe traiectul radicular respectiv nivelului de 

afectare 

- dereglari de motilitate in membre 

- durere si/sau cauzalgie 

- incapacitate functionala 

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

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

4. Simptomele caracteristice pentru afectare medulara sint : 

 Hemiplegia sau hemipareza acută 

 Paraplegie / parapareza superioara / inferioara 

 Tetraplegie  

 Ataxie 

 Scăderea bruscă a nivelului de conţtienţă. 

 Dereglari sfincteriene; 

 Decalaj intre nivelul afectarii vertebrale si nivelul neurologic afectat; 

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

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

6. Stabilirea timpului de debut este crucială pentru iniţierea tratamentului decompresiv. Dacă pacientul se trezeşte 

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

fără simptome. 

 

  Este necesar a clarifica mechanism si termen accidentului, localizarea durerei, tulburari 

motorice si sensitive si termenele aparitiei lor. Clarificare mecanismului accedentului ne admite a 

depista prezenta leziunii vertebromedulare, ne ajuta in diagnostic localizarii si caracterului 

leziunii. Daca pacientul nu tine minte imprejurarile accidentului traumatism cranio-cerebral 

trebuie sa fie excluse.  Trebuie sa fie clarificate toate acuzele pentru determinarea leziunilor altor 

organelor si sistemelor. De asemenea trebuie sa fie clarificat in anamneza prezenta traumele si 

leziunele vertebromedulare precedente. 

 

 

 



 

Examen obiectiv:  

  Examen obiectiv poate depista semnele vizuale ale traumei, deformatii vizibile; aprecia nivel al 

examenului rentgenologic obligatoriu, algoritmului examenului altor organelor si sistemelor 

pentru confirmarea sau excluderea leziunelor asociate. Trebuie sa acordam atentie la lipsa sau 

diminuarea miscarilor in membrele, character respiratiei, participarea muschilor intercostale in 

actul respiratiei, defans muscular abdominal, etc. 

  Palparea coloanei vertebrale trebuie sa fie efectuata cit mai prudent pentru evitare cauzarei 

trauamtismului aditional. Examen palpator a coloanei vertebrale permite a depista locuri 

dureroase, crepitare fragmentelor osoase, transformare axei proceselor spinoase si extinderea 

distantei dintre ei. Este interzis a incerca sa determina mobilitatea patologica a coloanei 

vertebrale, pentru ca asta a adduce eminent la lezarea mult mai grava nu numai a tesutului 

nervului, dar si posibil a vaselor si altor organelor. 

 Examen obiectiv si palpatie trebuie sa fie efectuate nu numai la organele “de profil” pentru a 

reduce riscul a eroarelor diagnostice. 

 Daca au fost depistate leziunele altor organelor si sistemelor specialisti respective trebuie sa fie 

implicate. Daca are loc traumatism asociat grav sau traumatism la nivel cervical a coloanei 

vertebrale examen general a pacientului trebuie sa fie efectuat simultan cu tratament in sectie de 

Reanimare.  

 

 

Examen neurologic:  

  Pentru evaluarea statusului neurologic la pacienti cu TVM este rational sa folosim scara ASIA 

(ASIA\ISCSCI – American Spine Injury Assosiation\ International Standards for Neurological and 

Functional Classification of Spinal Cord Injury) – standart international pentru clasificare 

neurological si functionala a leziunilor vertebro-medulare, care are expresie numerica pentru 

evaluare tulburarilor neurologice. In calitatea criteriilor pentru evaluarea starii maduvii spinarii 

se folosesc forta musculara, sensibilitatea tactila si algica, activitate reflectorie in zona 

anogenitala.  Functiile motorice sunt evaluate dupa testare fortei a 10 grupelor de control ale 

muschilor, corespunzator segmentelor maduvii spinarii. Sunt alese 5 pentru membrele superioare 

si 5 – pentru membrele inferioare.( table se anexeaza). 

  Forta musculara este apreciata in fel urmator: 

0- Plegie 

1- Contractiile musculare palpabile sau vizibile in grupele musculare isolate 

2- Miscarile active in pozitie libera  

3- Miscarile active in poztie obisnuita ( biruire  fortei gravitationale) 

4- Miscarile active cu biruire rezistentie scazute 

5- Miscarile active impotriva rezistentei depline 

 

 

 Forta musculara trebuie sa fie evaluata bilateral. Punctele culese in fiecare segmente se aduna. 

Rezultatele se introduce in fisa de examinare a pacientului.  Daca forta musculara nu poate fi 

evaluata ( ex. prezenta pansamentului gipsat), atunici trenuie marcata – imposibil de examinat.  

Suma maximala pentru 10 segmente fiecarii parte este 50 puncte. 

  In fisa de examinare trebuie sa fie marcata prezenta sau absenta contractii voluntare a 

sfincterului anal extern, care trebuie sa fie controlata prin examen digital rectului. 

NB! Chiar cu absenta miscarilor active in membrele, dar cu prezenta contractiilor intimplatoare 

ale sfincterului, leziune maduvii spinare se considera ca incompleta.  

 Asta aprecieaza pronostic si tactica de tratament ulterior. Facultativ dar binevenit este estimare 

functii diafragmei, muschilor deltoidiene, muschilor abdominale, extensirilor femurului si 

gambei, abducturilor femorale. 

 Sensibilitatea este examinata in 28 de segmente bilateral. Pentru analiza sensibilitatii este 

suficient a testa intr-un punct de control, lezat cu punct de reper exact : 



 C2- inion,  

C3- fossa supraclaviculara,  

C4- apex   articulatiei acroclaviculare,   

C5- partea laterala a fosei cubitale,  

C6- index policis, 

 C7- degetul III,  

C8- degetul V.  

T1- partea mediala a fosei cubitale,  

T2- apex fosei axilare,  

T3- spatiu intercostals III,  

T4- linia mammilara,  

T6-T9 spatiile intercostale corespunzatoare,  

T10-nivel umbilical,  

T11- spatiu intercostals 11,  

T12- lig. ( plica) inguinalis, 

 L1- jumatate distantei dintre T12 si L2,L3- centrul suprafetei anterioare a femurului,  

L3- epicondylus medialis a femurului, 

 L4- malleolus lateralis fibulei,  

L5- facies dorsalis pedis la nivel articulatiei metatarsofalangiene III,  

S1- facies lateralis talului, 

S2- fossa poplitea pe linie medie, 

 S3- tuber ischiadicum,  

 S4,5- regiunea perianala. 

 

 

    Sensibiliatea este evaluate dupa scare ulterioara:  

0- absenta sensibilitatii 

1- sensibilitatea tulburata 

2- sensibilitatea normala 

Daca sensibilitatea nu poate fi examinata, atunci- imposibil de examinat 

 

NB! Imposibilitatea a deosebi intepare ascutita din atingerea neascutita este estimate ca absenta 

sensibilitatii.  

 Sensibilitatea tactila se examineaza cu atingerea cu vata sau cu firele Frey. 

 Rezultatele se introduc in fisa de examinare. La examinarea sensibilitatii in 28 segmente din 2 

parti suma maximala este 56 puncturi. Adaugator se examineaza sensibilitatea anala pentru 

determinarea gradului leziunii (totala sau incompleta).  

 Pentru examinarea sensibilitatii se predispune depistarea pozitiei, sensibilitatii profunde si 

sensibilitatea proprioceptiva, care se divizeaza la absente, tulburate si normale. Pentru estimarea 

sensibilitatii proprioceptive se presupune a testa miscarile passive in degetele II palmei si 

degetele I talpei. Aceste rezultate nu sunt introduse in fisa , dar ne da informatie suplimentara 

despre leziune. 

 Pentru caracteristica mai detaliata a statusului neurologic deasemenea se determina: 

a) Nivel cel mai caudal cu functiile motorice si  sensitive normale ( nivel cu sensibilitatea 

nealterata si fortei musculare >=3p. 

b) Nivel motoric – cel mai caudal segment maduvei spinare cu functie motorica normala. 

Majoritatea muschilor se inerveaza cu mai mult decit 1 radicul( de obicei cu 2 radicule). De 

aceea raport unei grupe musculare cu 1 segment este o simplificare. Inervare cu 1 segment 

cu lipsa altui conduce la slabiciunea. Nivel motoric se determina ca nivel cel mai caudal cu 

forta musculara >=3p, cu conditie ca muschii segmentului superior are forta musculara 

normala - 5p. 

c) Nivel senzitiv- cel mai caudal segment maduvei spinare cu functie senzitiva normala 



d) Zona de afectare partiala- dermatoame si miotoame, situate caudal de la nivel neurologic, cu 

inervare partiala.   Este necesar a indica numar précis a segmentelor cu  functie motorica si 

senzitiva afectata bilateral- zona de afectare partiala.  

   Dermatom- regiunea pielii inervata cu acsoane sensitive ale 1 radicol nervos. 

  Miotom- fibrile musculare inervate cu acsoane motorice ale 1 radicol nervos. 

 

Dupa grad de afectare maduvei spinare toate pacienti sunt divizate la 5 tipuri: 

A- Afectarea totala: lipsesc  functiile si motorice, si sensitive. In segmentele S4,S5 lipsesc 

semnele de senzibilitatea anala. 

B- Afectarea partiala: functiile motorice lipsesc caudal de nivel afectarii, dar sunt prezenti 

elementele senzibilitatii in segmentele S4,S5. 

C- Afectarea partiala: functiile motorice sunt pastrate mai inferior de nivel afectarii, si in 

majoritatea grupilor de control forta musculara <3p. 

D- Afectarea partiala: functiile motorice sunt pastrate mai inferior de nivel afectarii, si in 

majoritatea grupilor de control forta musculara >=3p. 

E- Norma: functiile motorice si sensitive nu sunt afectate 

 

 

 

Definitiile folosite in clasificare:  

 

Tetraplegie- pierderea functiilor miinelor, picioarelor, corpului, functiilor pelviene, aparute cu 

rezultat afectarii segmentelor maduvei spinarii la nivel cervical 

 

Paraplegie- pierdera functiilor corpului, picioarelor, functiilor pelviene , aparute ca rezultat 

afectarii segmentelor toracale, lombare, sacrale, conusului sau radicolelor caudei equine 

 

Tetrapareza- tulburare functiilor  miinelor, picioarelor, corpului, functiilor pelviene, aparute cu 

rezultat afectarii segmentelor maduvei spinarii la nivel cervical 

 

Parapareza- tulburare functiilor miinelor sau picioarelor, functiilor pelviene, aparute ca rezultat 

afectarii segmentelor cervicale (sindrom centromedular, toracale, lombare, sacrale, afectarii 

conusului sau radicolelor a caudei equine. 

 

 Clasificarea reprezentata permite a scadea subiectivitatea estimarii statusului neurologic si 

conduce la rezultate examenului obiectiv mai exacte. Grupe de control ale muschilor si punctele 

de control senzibilitatii sunt alese pentru efectuarea examenului obiectiv in pozitie dorsala. Asa 

se realizeaza estimarea totala functiilor motorice si sensitive. Se reusetste a obtine caracteristica 

numerica a leziunelor motorice si sensitive si a depista promt nivel si grad afectarii a maduvei 

spinarii, ce este principal pentru aprecierea tacticei de tratament si estemarii eficientii 

tratamentului in dinamica. 

 

 Afectarea maduvei spinarii poapte fi totala ( anatomic sau functional pe cont socului spinal) si 

partial ( comotie si contuzie maduvei spinare).  

 

Comotie maduvei spinare- se manifesta cu tulburarile neurologice usoare, care ca o regula se 

regresez pe parcurs de 3-7 zile  , sin u insotite cu modificari morfologice ale modavuei spinare si 

ale radiculelor. 

 

Contuzie maduvei spinare- leziunea maduvei, aparuta in moment traumei si insotita cu alterarea 

anatomica lui cu hematoame, sectoare de ischemie, necroza si edemului regional( perilezional). 

Tulburarile naurologice se manifest mai mult de 7 zile. 

 



Soc spinal- absenta functiilor maduvei spinare in regiunea afectarii in parcurs de 3 -30 zile in 

rezultat edemului, contuziei, si inhibitiei totale a activititatii celulelor nervoase. Se mentine cu 

micro- si macrotraumatizare a maduvei spinare la fracturile nefixate nestabile a coloanei 

vertebrale si/ sau cu compresie ei persistente. 

 

Leziuni partiale ale maduvei spinare se divizez la sindroamele clinice urmatoare: 

 

Sindrom centromedular- se intilneste numai la nivel cervical, se caracterizeaza cu mentinerea 

senzibilitatii in segmentele sacrale si cu predominarea slabiciunii in membrele superioare 

comparativ cu inferioare.  

 

Sindrom anteromedular- afectarea functiilor motorice, algice, si de temperature cu mentinerea 

sensibilitatii proprioceptive. 

 

Sindrom Brown-Sequard- afectarea functiilor motorice si proprioceptive la partea afectarii, si 

absenta senzibilitatii temperaturice si algice contralateral. Este o afectare de hemisectie,  se 

intilnesc la leziunele cu armele ascutite sau la tumorile. 

 

Sindrom afectarii conusului si caudei equine- papaplegie inferioara flasca, vezica urinara si 

sphincter anal areflectorie. 

 

 

2.2. Metodele instrumentale de diagnostic a TVM in perioada acuta 

 

Obiectivul de baza a medicului  -  diferentierea  compresiei maduvei spinarii, implicarii vaselor 

magistrale de alte tipuri de afectare veretebromedulara .  Existenta in perioada acuta a TVM a 

socului spinal, pentru care este caracteristica  areflexia si atonia musculara , dereglarile 

sfincteriene, impun aplicarea metodelor instrumentale de diagnostic pentru   diagnostic 

diferencial . Aplicarea timpurie a acestor investigatii  permit nu numai determinarea afectarii 

medulare, dar si detereminarea localizarii, caracterul  si cauza compresiei medulare , 

particularitatile  afectiunii vertebrale. Numai pentru anumite tipuri  de afectare si compresie 

medulara timpurie ( nu cea acuta) pot sa nu fie caracterizate de soc spinal : formarea  

hematomului, progresarea edemului necontrolabil al  maduvei spinarii ,  afectiuni repetate in 

structurile  costo-condrale.  Aceste simptome de afectare medulara  apar in situatii rare  de 

afectare medulara  mentionate mai sus si se manifesta dupa “«светлого  промежутка “ a 

perioadei clinice de boala.  De aceea la fiecare pacient cu TVM trebuie de intuit compresia 

medulara pina la momentul de excludere prin metodele instrumentale de diagnostic. Pina la 

interventie este necesar de acumulat o  informatie deplina despre nivelul si caracterul afectarii 

maduvei spinarii, dar si tipul si mecanismul aparitiei TVM. 

 Aceasta este posibil numai la o colectare amanuntita a anamnezei bolii, in urma examinarii  

complete a bolnavului, unde se va determina:  

     А. Nivelul  de afectare vertebro-medular( cervical, toracal, lombar, sacral)  

     B.  Caracterul  afectarii vertebrale (vertebrelor):  

а) numarul vertebrelor implicate;  

b)  existenta  si  gradul de afectare a corpului vertebral  ( gradul de compresie sau lipsa acestuia 

, linia de fractura,  directia de luxare  si hemoragia intravertebrala);  

c)   fracturile  arcurilor veretebrale ,  a articulatiei intervertebrale  si/sau a proceselor 

transversale, directia liniei de fractura si localizarea  fragmentelor deplasate.  

d)  tipul fracturii (stabile sau instabila);  

e)  implicarea afectarii discului intervertebral  si  directia de  listeza , inaltimea fragmentului 

cazut in canalul intervertebral medular , includerea acestui fragment in corpul vertebral,  

directionarea  spre   arterele vertebrale sau  anterior de  coloana vertebrala.  



f) existenta hematomului intramedular,  disponibilitatea si caracterul  schimbarilor din maduva 

spinarii si  radacinilor nervoase.  

g)  gradul si tipul afectarii medulare ( nivelul, gradul si tip de afectarea maduvei spinarii (nivel,  

prezenta blocului medular complet sau incomplet,  anterolisteza  corpurilor verebrale, templele 

sau fragmentele osoase, hematoamele  epi-, subdurale sau intramedulare;  

C. Starea coloanei vertebrale:  

а) gradul deformarii coloanei vertebrale (cifotica, scoliotica);  

b)  prezenta si caracterul  luxatiei ( bilateral, unilateral, in  loc specific, prin suprapunere, 

incompleta); 

c)  prezenta deplasarii axiale, rotationale sau  cruciforma) a coloanei verebrale;  

d)  starea aparatului loigamentar;  

 

In baza acestor date se determina:  

1.  Termenul operator ( din momentul internarii pacientului) in corespundere cu starea generala 

si   consecutivitatea  interventiei chirurgicale  ( in TVM combinat  in dependenta de prezenta 

hemoragiei intra- sau extramedulare , caracterul lezional al organelor interne  sau  prezenta 

fracturii osoase , in special fractura coxofemurala sau a oaselor  piciorului);  

2.  Volumul operatiei pentru coloana vertebrala ( decompresia anterioara sau posterioara a 

maduvei spinarii,  tehnica si tipul fixarii transpediculare; 

3.  Cea mai accesibila cale  de acces, care ar  asigura  cea mai mica implicare chirurgicala in 

cazul TVM si ar asigura inlaturarea radicala a cauzei. 

 Rezolvarea acestor obiective  cu ajutorul rezultatelor investigarii clinice si neurologice a 

bolnavului,  chiar si dupa  aplicarea algoritmelor , este imposibil asa cum socul spinal , 

compresia  medulara de catre un hematom sau edem medular impiedica  identificarea tabloului 

clinic de afectare medulara. Tot aceste cauze modifica pronosticul pentru fiecare pacient in parte.  

Pentru a indeplini   aceste  obiective ( cu exceptia examenului clinic) sint absolut necesare tot 

arsenalul de examene instrumentale intru diagnosticare:  

 

3).  Algoritmul  de diagnosticare instrumentala complexa in perioada acuta  a TVM  

а) Spondilograma in proiectie anteroposterioara si laterala pentru nivelul toracal si lombar, si 

suplimentar, nivelul cervical (standard).   

b)  Spondilograma in  proiectie oblica pentru investigarea  arcurilor intervertebrale si a 

articulatilor.  

с) Tomografia Computerizata (TC) (standard).  

d) Punctia lombara si analiza LCR. 

е)  Mielografia ascendenta sau descendenta..  

f) TC-mielografia.  

g) Investigarea prin Rezonanta Magnetica (IRM) (optional).  

h)  Potentiale evocate somatosenzoriale.  

i)  Angiografia vertebrala ( in cazul TVM la nivelul cervical).  

Punerea diagnosticului nu impune efectuarea obligatory a tuturor investigatiilor instrumentale. 

Efectuarea Rgrafiei coloanei vertebrale la nivelul presupus, TC si IRM permite , in 95-99% 

cazuri,  punerea corecta a diagnosticului. In sectiile de Reanimare, Roenghenografia nivelului 

vertebral cervical in  80-90%  cazuri este neinformativa, deaceea este recomandata efectuarea 

TC Cervicala , iar la pacientii cu traumatism combinat, se recomanda efectuarea TC full-body. 

  

Diagnosticarea TVM  prin examenul Roentghen 

Spondilografia este o  metoda  accesibila si obligatorie in diagnosticarea afectarii vertebrale.  

Roentghenografia permite depistarea modificarilor axiale a vertebrelor, Рентгенография 

позволяет выявить изменения оси позвоночника, depasirea contururilor si deformatia 

corpurilor si a altor elemente constructive vertebrale, prezenta  luxatiei si entorsei vertebrale, 

patologii la nivelul jonctiunii craniovertebrale si la nivelul vertebrei C2,  si, in unele cazuri, 

modificarile in tesuturile moi paravertebrale (standard). Pe peliculele radiologice obisnuite se 



poate efectua masurarea distantei intre structurile osoase a vertebrelor, ceea ce  permite 

evaluarea caracterului traumei. Obligator, in timpul analizei peliculei radiologice, se efectueaza 

masurarea ianltimei corpurilor vertebrale si gradul de deformare a coloanei vertebrale in grade. 

Dar investigarea radiological, insa, nu poate determina prezenta si caracterul sau cauza 

compresiei medulare, fracturii vertebrale sau a arcurilor vertebrale, nu da o informatie completa 

despre volumul si caracterul fracturii , cit si despre tactica ulterioara de tratament. De aceea, in 

toate cazurile de TVM ( prezenta clinicii exprimate de afectare medulara si a radacinilor 

nervoase,  chiar si in cazul lipsei semnelor de afectare medulara la spondilograma, este indicate 

investigarea prin TC vertebraala (standard) sau IRM (optional).  

In cazul traumatismului toracal superior si medio-inferior, dincauza proiectarii arcurilor costale, 

umbra organelor interne, prezenta scapulei, intru determinarea caracterului afectarii vertebrale, 

este anevoioasa prin investigatia radiologica.   

 Examenul radiologic la nivelul cervical poate sanu fie efectuat la pacientii constienti, la care nu 

s-a determinat cauza de intoxicatie, la care sindromul algic cervical  lipseste, deasemenea nu se 

determina o incordare  musculara paravertebrala  si nu este traumatism combinat  

( standard). In  TVM cervical,  imobilizarea  cervicala la pacientii : constienti, cu sindrom algic 

cervical sau cu prezenta contracturii  musculare paravertebrale, cu rezultatul radiologic si al TC 

vertebrale  favorabil, poate fi evitata in urmatoarele cazuri: 

а) lipsa patologiei la examenul radiologic functional; 

б) IRM in limita normei, pe perioada  a 48 ore post-trauma (optional) 

Imobilizarea cervicala la pacientii cu cunostinta dereglata, lipsa afectarii vertebrale determinate 

la examenul Roentghen si TC, poate fi evitata dupa la indeplinirea: 

а) peliculei  radiologice  

b) IRM in limita normei, pe perioada  a 48 ore post-trauma (optional) 

c)  la discretia medicului currant (optional); 

 

 Mielografia.  

 Mielografia este o metoda  suplimentara de investigatie, ce permite determinarea permeabilitatii 

spatiului subarahnoidian, identificarea nivelului de deformare a canalului vertebral,  implicarea 

maduvei spinarii, prezenta lezarii durei mater. Indicatie pentru mielografie serveste: prezenta 

simptomaticii neurologice in lipsa datelor de afectare vertebrala  la examenul Roentghen si TC, 

cit si la imposibilitatea efectuarii IRM.  Pentru determinarea blocului spatiului subarahnoidian, 

se efectueaza mielografia ascendenta ( introducerea substantei de contrast Omnipac 300 mg/ml 

in spatial intervertebral L4-L5 sau L5-S1 si extremitatea cefalica a mesei radiologice coborita..  

La intoarcerea pacientei pe masa de examinare, sub control radiologic, medical determina 

circulatia substantei de contrast prin spatial subarahnoidian, cit si determinarea localizarii 

blocului, localizrea substratului compresiv.In cazul TVM cervical la nivelul C1-C2, este necesara 

efectuarea punctiei cisternei laterale si efectuarea mielografiei descendente, deoarece nu se poate 

si nici nu trebuie de efectuat aplecarea extremitatii cefalice . Deasemenea efectuarea mielografiei 

in cazul TVM C1-C2 este nepotrivita, asa cum spatial subarahnoidian la acest nivel este sufficient 

de larg si  caz  de TVM blocul nu se vizualizeaza.  Trebuie de mentinat ca, orice fractura instabila 

si necomplicata poate deveni complicata. 

  

Diagnosticarea TVM prin TC vertebrala 

In toate cazurile de TVM ( prezenta clinicii exprimate de afectare medulara si a radacinilor 

nervoase,  chiar si in cazul lipsei semnelor de afectare medulara la spondilograma, este indicate 

investigarea prin TC vertebrala (standard) sau IRM (optional).  

Pacientilor cu TVM combinat este indicate TC full-body (optional). TC permite caracterizarea cu 

exactitate, in comparatie cu spondilografia,  determinarea nivelului de fractura, numarul 

vertebrelor implicate,  determinarea fracturii arcului vertebral,  implicarea proceselor articulre 

si corpului vertebral,  determinarea liniei de fractuara . In cadrul TC-Mielografiei se poate 

determina localizarea si   lungimea compresiei maduvei spinarii, permeabilitatea spatiului 

subarahnoidian,  dimensiunile maduvei spinarii.  In cazurile in care apar indoieli in interpretarea 



rezultatelor investigatiilor, cind tabloul clinic nu se include in tabloul TC si Roentghen, pentru 

necesitatea de a vizuzliza maduva spinarii, se recomanda efectuarea IRM..  

 

2.2.4 Diagnosticarea TVM  prin efectuarea IRM   

IRM permite  vizualizarea structurilor moi a vertebrelor: ligamente,  straturile maduvei spinarii 

si insasi maduva spinarii cu schimbarile ulterioare ( ischemie, edem, hemoragie, chist, hemoragie 

intra- si extradurala), cit si  schimbarile din corpul vertebral. O diagnosticare precisa si corecta  

a nivelului si caracterului leziunii, ar  permite un  tratamnt chirurgical printr-un abord 

miniinvaziv   

La unii pacienti, dupa TVM in perioada acuta, examneul radiologic nu este informativ. Dar peste 

3-6-8  luni,  brusc sau la un efot fizic minimal, in locul traumat se determina un sindrom algic 

sever si la examenul radiologic se determina fractura vertebrala tasata ( boala Vernea – 

Chiumel, spondilita posttraumatica).  Asta se explica prin aceea ca in locul traumei se produce 

un process de inflamatie aseptica, care se transforma in necroza aseptica vertebrala, fapt care 

produce, peste citeva luni, “caderea discului”.  IRM permite  vizuaalizarea hemoragia in corpul 

vertebral I perioada acuta a TVM, care,  nunumai   e importanta pentru volumul de operatie sau 

tratament conservative, dar si pentru alegerea tactii ulterioare de recuperare primara a 

pacientului.  

 

2.2.5. Diagnosticarea prin examenul electrofiziologic  

Inregistrarea potentialelor somatosenzoriale in perioada acuta a TVM  poate ajuta in 

determinarea nivelului afectarii si poate informa despre starea functionala a maduvei spinarii in 

conducerea impulsurilor nervoase dupa traumatism vertebromedular. Dar in cazul in care nu se 

inregistreaza potentialele evocate, nu se poate spune cu certitudine despre prezenta obligatory a 

intreruperii nervoase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALGORITMI DE CONDUITĂ 
 

 

 

Anatomie, biomecanica  

• atlas, axis -; particularit ati anatomice  

• mobilitate in plan sagital, frontal si in 

rotatie  

 

Clasificare  

Luxatia atlantooccipital 
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ominutive  

- fracturi ale ambelor arcuri, cu separarea corpilor vertebrali (fractura Jefferson)  

• cele mai multe -; tratament ortopedic  

• fracturile cominutive sau instabile -; tratament chirurgical  

 

 

 

 

 

 

Fracturile odontoidei axisului  

• clasificare: - fracturi ale varfulfracturi ale bazei  

- fracturi cu fragment corporeal  

• tratament 

- conservativ in fracturile varfului odontoidei  

- tratament chirurgical in fracturile bazei odontoidei cu deplasare  

- tratament chirurgical sau halotractiune in odontoidei cu fragment corporeal  

 

Spondilolistezisul traumatic al axisului  

• fractura pediculilor axisului asociata cu subluxatia C2-C3  

• apare prin:  

- spanzurare judiciara  

- accidente rutiere  

• frecvent fatala  

• necesit a spondilodeza precoce  

 

Fracturile vertebrelor C3-C7  

• leziuni foarte instabile  

• tratament  

- conservativ -; corset gipsat Minerva sau guler ortopedic  

- consolideaza in circa 8 saptamani  

903 Extragerea din locul 

accidentului 

-imobilizarea, guler/ corset 

-analgezie 

-combaterea hipotermiei 

-combaterea hipotensiunii, bradicardiei 

-combaterea edemului medular 

 

spitalizare 

Semnele de 

deficit 

neurologic 

Regim de pat   1 

saptamina + 

imobilizare 

toracolombosacrala 2 

luni 

Interventie 

chirurgicala 

DA 

NU 

instabila 

-reducerea sangeranda 

-osteosinteza 

-decompresie de urgenta 

-spondilodeza 

-imobilizarea 

-guler cervical 

stabila 

TVM 



 

Leziunile ligamentare  

• mecanismul de hiperflexie-hiperextensie ("lovitura de bici")  

• se complica cu instabilitate cronica  

• tratament chirurgical -; spondilodeza  

 

Coloana toracica  

 

Anatomie, biomecanica  

• relativ putin mobila, mobilitate mai ales in plan sagital  

• fracturile instabile (tasare mai mare de 1 cm, angulare peste 15°) - reducere prin lordozare urmat 

a de imobilizarea cu corset pentru 3 luni  

• fracturile instabile (angulare > 30°) si fracturile stabile cu stenozarea canalului vertebral mai 

mare de 50% - tratament chirurgical:  

- reducere indirecta decompresie si spondilodeza pe cale posterioara, cu osteosinteza  

Harrington sau Cotrel-Dubousset, sau  

- reducere directa prin aboTratament pacientilor cu TVM 

 

Acordarea ajutorul medical primar pacientilor cu suspectie la TVM la etapa prespitaliceasca 

 

1. Pentru a oferi asistenţă calificată la faza prespitaliceasca, victimele cu suspectii la leziuni ale 

coloanei vertebrale, este necesar ca fiecare ambulanţă sa detina un fixative rigid pentru cap, 

metilprednisolon şi targi rigide sau vide (opţional). 

 

2. Orice pacient cu leziuni suspectate spinării, inclusiv pacienţi în stare  inconştientă, după un 

accident rutier, cadere de la inaltime, bătăi, scufundări în apă mica trebuie să fie imobilizat la 

locul descoperirii lor şi în timpul transportarii  

(opţional). Cele mai eficient este o combinaţie de headholder dur şi greu si sub spate cu curele de 

fixare a pacientului. Combinaţia de headholder dur şi targă vida este o alternative (opţional). 

Pacientul este considerat a avea o leziune a coloanei vertebrale până la proba contrarie.  
3. La locul accidentului, este necesara fixarea cu un headholder dur a tuturor pacientilor implicate 

in accident, cadere de la inaltime, bătăi, scufundări în apă mica, înainte de transportare în maşină 

şi mai târziu spre. În cazul în care a fost depistat un deficit neurologic grav (lipsa de mişcarilor şi 

sensibilitatea in extremitati) se administreaza în bolus, intravenos 30 mg/kg metilprednizolona, 

urmată de introducerea acesteia (deja în spital) pentru 23 de ore, la o doză de 5,4 mg / kg / oră. În 

primele minute şi ore după lezarea a maduvei spinarii metilprednisolona stabilizează membranele 

celulare, reduce gradul de lezare secundara, tumefacţie şi inflamaţie a structurilor nervoase. 

Începerea tratamentul cu metilprednisolon în primele 8 ore după lezarea maduvei spinarii este 

recomandata ca o opţiune, dar, având în probabilitate ridicată de efecte secundare.  

4. In cazul suspiciunii traumatismului la nivel torocic sau lombar a coloanei vertebrale este 

necesar de a transporta pacientul pe o targă rigida.  

Amplasarea aceste victime trebuie să efectueze de catre 3-4 persoane, cu miscari dozate fixind cu 

miinile concomitent zonele posibil afectate.  

5. Este necerasa transportarea prudentă şi rapida a pacienţilor cu  leziuni ale coloanei vertebrale, 

la cel mai apropiat spital ce detine un departament neurochirurgical, specialişti şi facilităţi pentru  

tratamentul pacienţilor spinali (opţiune). 

6. Înlocuirea headholderului de pe ambulanţă cu cel spitalicesc se efectuiaza in spital, se va 

efectua după transferarea pacientului pe targa rigida din sectia de internare sau cea din sectia de 

reanimare. Pentru a evita traumatisme suplimentare pentru înlocuire trebuie să existe un fond de 

schimb de headholder acelaşi tip pe ambulanţă şi spitale.  

 

 

Criteriile pentru imobilizare 



 

!! Pentru pacienti constiente si stabile !! 

  

1) Status mental alterat, incluziv itoxicare de alcool si peparate narcotice 

2) Acuze la dureri in regiunea cervicala si a colanei vertebrale 

3) Slabicinui, amorteli, lipsa de mobilitate incoloana vertebrala sau membrele orice timp 

dupa trauma 

4) Deformitate spatiului care n-a avut loc inainte de trauma 

5) Traumatism asociat additional care conduce la nesiguranta examenului obiectiv sau 

neurologic 

 

 

Mecanisme de traumatism asociat  cu TVM nestabil cu risc inalt: 

-Supraincarcarea axiala ( ex.  plongare in apa) 

-Accidente rutiere la viteza inalta 

-Cadere din inaltimea mai mare propriei inaltimei  

 

 

NB!    Daca imobilizarea a fost initiate, ea trebuie sa fie finisata sin u poate fi demonata la orice 

etapa prespitaliceasca. 

 

 

NB!   Demontarea sistemului de imobilizare in pozitie verticala a pacientului poate fi indeplinita 

numai la pacienti care au fost gasite tot in pozitie verticala la locul accidentului 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea primara si secundara a regiunii cervicale a coloanei vertebrale: 

 1. Examinarea orofaringelui 

 2. Examinarea pentru evaluarea prezentei stridorului 

 3. Certificarea posibilitatii de a comunica a pacientului 

 Management:  

1. Ridicarea barbiei 

 2. Eliminarea detritului din caile respiratorii superioare, singe, mucus, dinti, voma 

 3. Cavitatea orala/nazala 

 4. Masca cu oxygen pentru ventilare 

5. Intubare endotraheala  a. Intubare traheala in cazul absentei respiratiei spontane 

                                               b. Intubare in cazul lezarii cailor respiratorii 

                                               c. Verificarea aplasarii   I. Vizualizarea pasajului tubului intre coardele vocale 

                                                                                           II. Prezenta respiratiei bilateral 

                                                                                           III. Absenta respiratiei epigastrice 

                                                                                           IV. ETCO2  

                                                                                            V. Rg cutia toracica 

 6. Intubare translarigeal la necesitate 

 7. Cricotiroidotomie sau traheostomie 

 Breathing:  

• Suplimetare cu oxygen la necessitate 

 • Masca 100% oxigen  

• Aplicarea dren in caz de pneumotorax. 

 • Evaluarea ventilarii: 1. Miscari toracice 

                                         2. Rata si intensitatea respiratiilor 

                                         3. Inspectia si expansiunea toracelui in actul de respiratie 

                                         4. Emfizem subcutanat 

                                         5. Auscultarea apexului si bazei bilateral 

                                         6. Puls oximetria 



                                         7. ETCO2 Management:  
7 Circulatia:  

• Control a hemoragiilor  

 • CPR  

• Pericardiocenteza in tamponada cardiac 

Disabilitare:  

• Supraveghere in caz de trauma cervicala 

 • Evaluarea miscarilor active: 

 1. Nivelul cunostintei 

 2. Reactie pupilara 

 3. Scara Glasgow -verbal-motor  

4. Evaluarea funtiei motorii ci senzoriale  

TCC:  

1. Glasgow Coma Scale (for GCS ≤ 8, intubare)  

2. Continuarea resuscitarii 

 3. Oxigenare  >95%  

4. Hiperventilare cu mentinerea nivelului pCO2 la 35 mmHg  

Evaluarea: 

 1. Istoric: a. Macanismul leziunii 

                   b. Rezultatul leziunii – pierderea cunostintei, timp de inconstienta 

                   c. Utilizarea alcoolului sau stupefiante 

2. Examinarea extremitatii cefalice: a. Depistarea fracturilor 

                                                                 b. Depistarea fracturilor bazei craniului  

3. Examinarea neurologica: a. Glasgow Coma Scale • GCS 3–8 sever; 9-12 moderat: 13-15 usor  

                                                  b. Examinarea nervilor cranieni 

                                                  c. Verificarea pupilelor; marime si fotoreactivitate 

                                                  d. Evaluarea funtiei senzorii si motorii  

                                                    e. Examinarea reflexelor tendinoase 

                                                    f. Evaluarea reflexelor plantare 

 4. Medicare: a. Sedare cu morphine /fentanyl si/sau  

                         b. In cazul afectiunii neurochirurgicale - mannitol 0.25 – 1gm/kg pentru evitarea angajarii.  

                         c. Ativan ® 1 -2 mg IV in convulsii 

                         d. Cerebyx ® ( fosphenytoin ) 20 mg/kg IV - 150 mg/min sau Dilantin ® ( phenytoin ) 20 mg/kg timp 

de 20 minute in convulsii  

• CT cerebral 

 • Inlaturarea hainelor  

• Mentinerea temperaturii corporale 

 • Aplicarea tubului oro-nazo-gastric si cateter Foley  

Management:  

1. Asistenta medicala de urgenta: 

 a. Supraegherea primara  

b. Evaluarea cailor aieriene superioare  

c. Imobilizarea cervicala 

d. Prevenirea hipoxiei (pO2 < 60 mm Hg)  

e. Prevenirea hipotensiunii ( TA sistolica < 90 mm Hg).  

f. Mentinerea homeostazei cu sol. cristaloide  

g. Ventilare normala (ETCO2 35-40)  

h. Glucocorticoizii nu se recomanda  

i. CT cerebral: semen de angajare; midriaza pupilara, scaderea Scor Glasgow, respiratie agonala, lipsa constientei 

j. Prevenirea hipertermiei  

k. Consulare neurochirurgicala  

l. Mannitol ( 0.25 – 1 gm/Kg ) pentru pacientii cu suspiciune la angajare 

 

 

 

Etapa spitaliceasca 

 

 Scopurile principale in tratament chirurgical al pacientilor cu TVM: 

1)Decompresie precoce maduvei spinarii si/ sau a altor structurilor neurovasculare ale canalului 

vertebral. 

2) Reconstructie axului a coloanei vertebrale in 3 planuri 



3) Fixarea si stabilizarea a coloanei vertebrale cu scop de imobilizarea precoce pacientului, 

formare calusului osos, profilaxie deformatiei tardive, prevenire agravarii simptomaticii 

neurologice si profilaxie dezvoltarii sindromului algic. 

 

 

 Indicatiile si contraindicatiile tratamentului chirurgical pacientilor cu TVM:  

I Indicattiile pentru tratament chirurgical urgen: 

   a) Aparitie sau agravare simptomaticii neurologice spinale, ce este tipic pentru leziunele 

precoce care nu sunt insotite cu socul spinal 

  b) Deformatie canalului vertebral cu substrati rentgenpozitive (fragmentele osoase, structurile 

vertebrilor luxate sau din cauza deformatiei angulare a colanei vertebrale: >11 grade in seg. 

cervical, > 40 grade in seg. toracal, > 25 grade in seg. lombar) sau rentgennegative ( hematom, 

hernie de disc traumatica, lig. flava lezata)  

 c) Hematomielie izolata( special in combinatie cu blocaj cailor licvorodinamice, semnele clinico-

angiografice afectarii vasului magistral al maduvei spinarii ( interventie chirurgicala atunci este 

indicata maximal de urgent) 

d) Formele hiperalgice si paralitice ale afectarii radiculelor nervoase  

e) Leziunele nestabile segmentelor vertebrale motorice, care prezint riscul pentru deplasarea sau 

compresie secundara a maduvei spinarii 

Contraindicatiile pentru tratament chirurgical pacientilor cu TVM: 

1) Soc traumatic sau hemoragic cu hemodinamica nestabila 

2) Leziunele organelor interne insotitoare ( cu hemoragie interna, pericol de 

dezvoltare peritonitului, contuzie inimii cu semnele de insuficienta cardiaca, 

fracturile multiple costale cu hidropneumotorax si semnele de insuficienta 

respiratorie.  

3) Traumatism cranio-cerebral grav cu dereglari de constienta la nivel Glazgow 

Coma Scale < 11p, suspectie la hematom epi- sau subdural, sau intracerebral. 

4) Patologie concomitenta grava, insotite cu anemie ( Hb < 80-90 g/l), patologie 

cardio- vasculara, hepatica ( anurie, oligurie, ureea >20mmol/l, creatinina > 

180mmol/l) sau renala ( proteina >50g/l, cresterea fermentilor mai mult de 3-4 

ori). 

5) Embolie adipoasa, trombembolie arterei pulmonare, pneumonie, fracturile 

extremitatilor nefixate ( pentru interventii chirurgicale cu abord posterior) 

 

 

Conduita de tratament pacientilor cu TVM acut in sectie de Reanimare sau Terapie Intensiva. 

Pregatire preoperatorie: 

 

1) Toti pacienti cu traumatism vertebral acut complicat sau necomplicat multinivelat al 

segmentului cervical a coloanei vertebral, toracal superior ( pina la Th7), pacienti cu 

traumatism vertebro-medular si leziunele asociate trebuie sa fie spitalizate in sectiile de 

Reanimare sau de Terapie Intensiva. Este necesar monitoring functiilor cardiovasculare, 

respiratorie  

2) Este necesar a sustine tensiune arteriala medie 85-90 mmHg in primele 7 zile dupa 

trauma pentru amplificare perfzuiei maduvei spinarii. La depistare hipotenziei (teniune 

sistolica < 90 mmHg) este necesara cuparea ei rapida. 

3) Tratament cu metilprednizolon 5.4mg/kg/ora pe parcurs primelor 24 de ore dupa trauma 

este lasata la parerea medicilor, din cauza riscului inalt aparitiei efectelor negative 

(hemoragie gastrointestinala). Este adecvata indicatie gangliozidelor OM-1. 

4) Tratament chirurgical pacientilor cu compresie structurilor neurovasculare in canal 

vertebral in lipsa contraindicatiilor pentru interventie chirurgicala trebuie sa fie efectuat 

cit mai devreme cit posibil, fiindca 70% de toate modificarile ischemice ireversibile 

cauzate de compresie maduvei spinarii si vaselor ei apar in primele 48 de ore dupa 



trauma. De aceea, contraindicatiile pentru interventie chirurgicala trebuie sa fie lichidate 

in termene maximal scurte in salon de Terapie Intensiva sau in sectie Reanimare. 

5) Terapie de baza include:  

 regulare functiilor respiratorie si cardio-vasculare 

 corectie indicilor biochimice hemostazei 

 combaterea cu edem cerebral 

 profilaxie complicatiilor infectioase 

 escare 

Hipovolemie si hipoproteinemie  

Reglare functiilor organelor pelviene via instalarea sistemei de flux-reflux Monroe sau 

cateterizarea vezucii urinare minimum 5 ori pe zi 

Corectie dereglarilor de microcirculatie 

Normalizare parametrilor reologice singelui( antihipoxante, angioprotectori, citoprotectori) 

6)  Hipovolemie relativa, caracterizanta pentru pacienti spinale poate fi cauza de colapsuri 

posturale si de stop cardiac reflector. De aceea este indicat implinire volumului sangvin 

cirulator sub control de presiune venoasa centrala ( in limitele 280-310 mosm/l) in special la 

hiperglicemie, insuficienta renala, introducere diureticelor osmotice necontrolate, si 

intoxicatie de alcool. 

 

 

 

Metode de tratament a pacienţilor cu traumatisme ale măduvei spinării si colanei 

vertebrale, la nivel superior (nivelele C1 - C2).  

Pentru pacienţii cu dislocare atlanto-occipitală este indicata repoziţionarea timpurie  

prin tracţiune cranio-cervical sau metoda Riche-Gyuter. Metoda de electie pentru  luxaţiile 

atlanto-occipitale sunt fixare interna - occipitospondilodeza. Tracţiune la  

pacienţii cu luxatie atlanto-occipitală este asociata cu riscul de 10% de complicaţii neurologice 

u1086 (opţional). In cazul fracturei izolate a atlasului, fără ruptură a ligamentului transversal 

fixarea externa e suficienta, in cazul rupturii ligamnetare sau deplasarea fragmentelor spre exterior 

este necesara occipitospondilodeza (opţional). La rândul său, fracturarea vertebrei C1 

("Jefferson") necesită o fixare cu ajutorul aparatului Gallo sau occipitospondilodeza (opţional) 

(anexa 3).  

Luxatia, deplasarea anterioara sau posterioara a jonctiunii atlanto – axiale in perioada acuta 

necesita repozitionarea prin două modalitati: 1) prin tracţiune scheletala , 2) deschisa 

(chirurgicala) pentru efectuarea reducerii. După repoziţionarea luxatiei de atlas se efectuiaza 

spondilodeza sau fixare externa Galo, corsete ortopedice, sau langhetul ghipsat toraco-cranian 

pentru 10-12 luni. În caz de compresie a măduvei spinării este necesară laminectomie 

decompressive şi occipitospondilodeza posterioară sau fixarea externa timp de de 3 - 6 luni 

(opţional).  

La rândul său, in cazul traumarii procesului odontoid tip 1 este indicate fixare externa pentru 1 

lună (opţional).  

La traumarea procesului odontoid (tip 2,3), pacienţii în vârstă de peste 50 de  

de ani, tratamentul chirurgical este indicat (fixare transdentala cu şurub  

legături, fixare Galo aparatului sau spondilodeza posterioara atlanto-axiala (recomandare). 

Pacienţi cu vârsta sub 50 pot fi tratati prin imobilizare rigidă exterioara timp de 3 la 6 luni 

(opţiune).  

Tratamentul chirurgical al pacienţilor cu fracturi ale procesului de odontoid  

tip 2,3 necesita: in cazul deplasarii procesului odontoid mai mult de 5 mm, fragmentarea 

procesului odontoid (tip 2A), şi / sau incapacitatea de a obţine  

fixarea se indica repozitionare prin imobilizare externă (opţional). În luxatia de C2  

a discului vertebral se efectuiaza repoziţionarea deschisa a C2 prin spondilodeza anterioara. În 

cazullezarii structurilor posterioare - este, de asemenea, nevoie de  

fixare posterioară (opţional). Fixare externă este indicata pentru fracturile isolate ale corpului 



vertebral C2, fără deplasare (opţional).  

Tratamentul pacienţilor cu fracture combinate ale C1-C2 u1072 atlanto-axiale se bazeaza pe 

caracteristicile fracturarii vertebrei C2. Cele mai multe cazuri de fracturi ale vertebrelor C1- C2 

este indicata imobilizare externa. Combinaţie de fractură vertebrelor C1 cu fractură de vertebră 

C2 cu tip 2 cu deplasare atlanto-odontoid de 5 mm sau mai mare; fractura vertebrei C1 în 

combinatie cu o fractură de vertebră C2 de tip fractură “călău"cu schimbare unghiului în 

segmentul C2- C3 cu 11 ° sau mai mult, necesita una din cele trei opţiuni chirurgie: 

A) o repozitionare anterioară deschisă a vertebrei C2, spondilodeza anterioara C2- C3 cu 

autogrefă sau alogrefa eventual cu o fixare suplimentară cu placă, cu sau fără o placa, dar cu un 

Galo aparat in peioada postoperatorie;  

B) spondilolisteza combinata antero-posterioara. In cazul traumatizarii vertebrei C1 in cazul 

imposibilitatii de a fixa cu Galo aparatul, se indica spondilodeza occipitotcervicala (opţional).  

 

 

 

Metodele de tratament a pacienţilor cu leziuni ale coloanei vertebrale cervicale şi a măduvei 

spinării la nivel de C5-C7 (fracturi).  

 

1). În caz de traumatism necomplicate (opţional):  

A. În fracturi instabile ale corpurilor vertebrale sunt indicate corporectomiile la nivelul afectarii si 

spondilodeza anterioara cu autogrefă osoasă sau alogrefa şi o placă de titan. În absenţa compresiei 

maduvei spinale şi rădăcinile sale prin fragmente osoase spinării, în unele cazuri, se poate elimina 

discul vertebral si înlocuirea acestora cu alogrefa sau autogrefa si fixare cu placa. In cazul 

fracturilor ale segmentelor vertebrale posterioare cu introducerea de fragmente osoase în lumenul 

a canalului rahidian şi compresie a măduvei spinării sau radiculilor, in cazul instabilitatii fracturii 

este indicata spondilodeza posterioara cu sistem transpedicular.  

B. In fracturile isolate sau a procesului articular necesita o perioada de fixaţie externa de 1.5 luni 

(opţional).  

2). În cazuri de leziuni complicate (opţional):  

A. In cazul fracturării sau compresiei a corpului vertebral – se indica decompresie anterioară şi 

spondilodeza cu fixare (fuziune cu autogrefă şi placa).  

B. La fracturarea structurilor posterioare - decompresie posterioară şi fixare  

(Transpedicular sau sistema laminară) este indicata.  

C. În cazul în care lezare a tuturor celor trei piloni de sprijin – se indica decompresie anterioara şi 

stabilizare (spondilodeza, autogrefă şi placa).  

D. În cazul în care fractura este mai mult de două vertebre (vecine) – se indica decompresia 

anterioara, fuziunea cu autogrefă osoasă (sau implantului poros titan-nichel) şi placa de stabilizare 

şi transpedicular posteriora, sau sisteme laminare. În unele cazuri, este suficienta decompresie şi 

de fuziune anterioara cu autogrefă şi placă. 

 

 

 

Tratamentul pacienţilor cu luxaţii ale vertebrelor cervicale la C3-C7.  

Aveţi nevoie de reducerea maximă precoce şi de stabilizare: Eliminaţi discul fracturat, 

repozitionarea deschisa a vertebrei dislocate şi spondilodeza cu autogrefă (cage cu pudra osoasa, 

sau hetero-allo-transplante) şi placă de titan (opţiune).  

În unele cazuri (în absenţa herniei de disc la IRM la nivelul  

luxatiei) poate fi deschisa posterior pentru repoziţionare şi spondilodeza cu sistemul 

transpedicular sau cârlige laminare (opţional).  

Tratamentul de tracţiune pe termen lung în pat, eventual, în cazurile în care  

mai multe metode moderne de tratament sunt disponibile, sau starea gravă a pacient şi absenţa în 

lumenul a hernierii traumatice in canalul rahidian a discului (hernia discala la RMN apare în 1 / 3 

pacienţi). După aplicarea sistemului de tracţiune este necesara corecţia în continuare a poziţiei 



capului, greutatea de tracţiune şi de corecţie cu roentgen de control. După repoziţionarea luxaţie şi 

stabilizarea pacientului se indica interventia: înlaturarea disculuifracturat, fuziunea anteriora cu 

autogrefă osoasă (cage cu pudra osoasa, allo-sau heterotransplant) şi placă de titan (opţiune).  

 

 

 

Tratamentul pacienţilor cu leziuni ale arterei vertebrale, traumatism nepenetrant al gâtului.  

În cazul lezarii arterei vertebrale cu un tablou clinic de accident vascular cerebral ischemic in 

bazinul arterei cerebrale posterioare este indicate administrarea intravenoasa a anticoagulantelor 

(opţional).  

La aparitia fenomenelor de insuficienţă vertebro-bazilare, rezultate leziunii arterei vertebrale este 

indicate observarea sau tratamentul cu anticoagulante (opţional).  

În cazul lezarii arterei vertebrale, fără manifestări clinice se indica evidenta clinica timp de 3 luni 

a pacientului (opţiune). 

 

 

 

 

 
 

Imobilizarea coloanei vertebrale cervicale înainte de internarea  în spital 

 

Recomandari: 

Standarde: Nu există dovezi suficiente pentru a susţine standardele de tratament:.  

Orientari: Nu există dovezi suficiente pentru a susţine ghidurile de tratament:.  

Optiuni: Toţi pacienţii cu un traumatism vertebral sau cu un mecanism potential de lezare a 

coloanei cervicale ar trebui să fie imobilizati la locul şi în timpul transportului, utilizând una 

dintre metodele disponibile. O combinaţie de guler cervical rigid şi blocuri de susţinere este 

eficace pentru limitarea mişcarilor coloanei vertebrale. Practica artata ca imobilizarea coloanei 

vertebrale cervicale de durata lunga  nu este recomandată. 

 

 

 

 

 

Transportul  pacienţilor cu traumatism acut al coloanei vertebrale  

 

Recomandari: 

Standarde: Nu există dovezi suficiente pentru a susţine standardele de tratament:.  

Orientari: Nu există dovezi suficiente pentru a susţine ghidurile de tratament recomandate.  

Optiuni: rapid şi atent: transportul pacienţilor cu traumatismul coloanei vertebrale cervicale 

acute sau cu leziuni ale  măduvei spinării este transportarea la cel mai apropiat centru de 

îngrijire medicală. 

 

 

 

 

 

Evaluarea radiografică a coloanei cervicale în traumatismele asimptomatice 

  

Recomandari: 

Standarde: evaluarea radiografică a coloanei vertebrale cervicale nu este recomandată la 

pacienţii cu traumatisme care nu sint  în stare de ebrietate, care sunt fără dureri cervicale  sau 



dereglari de sensibilitate, şi care nu au asociate leziuni semnificative  care diminuează starea  

generala. 

 

 

 

Evaluarea radiografică a coloanei cervicale în traumatismele simptomatice  

 

Recomandari: 

STANDARDE: O investigare in trei planuri  a  coloanei  cervicale (anteroposterior, lateral si 

optional odontoid) este recomandat pentru evaluarea radiografica a coloanei vertebrale 

cervicale la pacienţii care sunt simptomatici, după un traumatism vertebromedular cervical. 

Aceasta ar trebui să fie completată de  tomografia computerizata (CT) pentru a defini în 

continuare zona care este suspecta sau nu sunt bine vizualizate la examenul roentghen. 

 ORIENTĂRI: Nu există dovezi suficiente pentru a susţine ghidurile de tratament. 

 OPTIUNI: Se recomandă  imobilizarea  coloanei vertebrale la pacienţilor care sunt cu dureri 

cervicale  sau dereglari de sensibilitate, şi care au asociate leziuni semnificative  care nu sint 

vizualizate cu  

 raze X (inclusiv CT suplimentar, după caz) trebuie întrerupt după ce fie 

 a) normal - flexie şi dinamică adecvată / radiografii de prelungire, sau  

 b) un studiu de rezonanţă magnetică normală a imaginii este obţinută în termen de 48 de ore de 

traumatism si imobilizarea coloanei vertebrale după caz poate fi interupta. 

 

 

 

 

 

Lezarea maduvei spinarii  fără schimbari la examenul radiologic 

 

 RECOMANDARI  

Standarde: Nu există dovezi suficiente pentru a susţine standardele de diagnostic. 

 Orientări: Există suficiente dovezi pentru a sprijini orientări de diagnostic  

Optiuni: Examenul radiologic a   regiunii lezate şi examenul prin  tomografia computerizata 

poate fi suspect pentru schimbarile  neurologice. Pentru a exclude fractura oculta  este  

recomandata  investigatia  prin rezonanţă magnetica. Angiografia medulara si mielografia nu  

este recomandată în evaluarea pacienţilor cu traumatisme ale măduvei spinării, fără schimbari la 

radiografie.  

 

TRATAMENT 

 Standarde: Nu există dovezi suficiente pentru a susţine standardele de tratament. 

.Orientări Nu există dovezi suficiente pentru a susţine ghidurile de tratament. 

 Opţiuni:  imobilizarea externa este recomandată până când stabilitatea spinării este confirmata  

la  radiografia functional.  

 Imobilizarea externa a segmentului maduvei spinării  până la 12 săptămâni poate fi considerată  

traumatica. 

Evitarea activităţilor fizice până la 6 luni după traumatismul medular fără schimbari la 

radiografie pot fi considerate: de "grad de risc inalt".  

 

PREVIZIUNI  

Standarde: Nu există dovezi suficiente pentru a susţine prognosticul. 

 Orientări: Nu există dovezi suficiente pentru a susţine prognosticul. 

 Opţiuni: imagistica prin rezonanţă magnetică a regiunii lezate pot furniza informaţii utile despre 

prognostic  si rezultatul neurologic după măduva lezarea maduvei spinării fără schimbari la 

radiografie. 



 

 

 

 

Fractura izolata  ale atlasului  la adulti  

 

RECOMANDARI 

 Nu există dovezi insuficiente pentru a susţine standardele de tratament.  

ORIENTĂRI : Există dovezi insuficiente pentru a susţine ghidurile de tratament:.  

OPŢIUNI : opţiuni de tratament în gestionarea fracturilor isolate  ale atlasului se bazează pe  

fractură specifica de  tip. Se recomandă ca fracturile izolate ale atlasului cu  ligamentul transvers 

al atlantului intact, sa  fie tratate cu imobilizare vertebrala izolata. Se recomandă ca fracturile 

izolate ale atlasului cu întreruperi a ligamentului transvers sa  fie tratate fie cu imobilizare 

izolata sau chirurgical cu fixare si fuziune. 

 

 

 

 

Managementul Fracturilor Combinate de Atlas şi Axis la Adulţi 

 

RECOMANDARI 

 Nu există dovezi suficiente pentru a susţine standardele de tratament:.  

ORIENTĂRI:  Nu există dovezi suficiente pentru a susţine ghidurile de tratament:.  

Opţiuni de tratamentin caz de  fractura combinata de atlas-axisse  bazează în principiu  pe 

caracteristicile specifice ale fractură. Imobilizarea externă a  fracturii  C2 combinata  C1 este 

recomandată. Fracturile cu 11 grade sau mai mult de deplasare ar trebui să fie luate în 

considerare pentru stabilizarea chirurgicale şi de fuziune. În unele cazuri, tehnica chirurgicala 

trebuie să fie modificata  ca urmare a pierderii integrităţii atlasului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fractura de os odontoid  

 

RECOMANDARI DE DIAGNOSTIC: 

 Standarde: Nu există dovezi insuficiente pentru a susţine standardelor de diagnostic. 

Orientări: Există suficiente dovezi pentru a sprijini diagnosticare orientări  

Opţiuni: Examenarea roenghenologica a coloanei vertebrale cervicale (anteroposterior, 

deschizind gura –examinarea odontoidului), şi laterală cu flexie şi extensie sunt recomandate. 

Investigarea  prin rezonanţă magnetică  craniocervicala poate fi considerat standardul de aur. 

 Standarde de management:: Nu există dovezi suficiente pentru a sprijini tratament.  

Standardele de orientări Nu există dovezi suficiente pentru a susţine ghidurile de tratament.  

Opţiuni: Pacienţii cu fractura de os odontoid, fie cu sau fără instabilitate C1-C2, care nu au nici 

un simptom, nici semne neurologice pot fi gestionate cu supravegherea clinică şi radiografice. 

 Pacienţii cu fractura de os odontoid, în special cu simptome neurologice şi / sau semne, C1-C2 si 

instabilitate pot fi  gestionate cu fixare interna posterioara C2-C1 şi imobilizare postoperatorie  

posterioara prin  fixare interna. Fuziunea este recomandată cu excepţia cazului de succes-C2 cu 

fixare transarticular cu şurub C1.  



Fuziunea  occipitocervicala  cu sau fără C1 laminectomie poate fi considerat la pacienţii cu 

fractura de os odontoid  cu compresie ireductibila şi / sau semne de instabilitate.  

Decompresia transorala poate fi luate în considerare la pacienţii cu fractura ireductibila de os 

odontoid  care au compresie ventrala. 

 

 

 

 

Managementul pacientilor cu leziuni vertebrale in cadrul traumatismului vertebral 

  

RECOMANDARI 

 

DIAGNOSTIC: 

Standarde: Nu există dovezi suficiente pentru a susţine standardele de tratament 

Orientari: Nu există dovezi suficiente pentru a susţine standardele de tratament 

Optiuni:  Conventional se recomanda IRM Angiografia sau Angiografia Clasica  pentru 

diagnosticarea  leziunilor vertebromedulare in traumatismele vertebrale cervicale nepenetrante, 

fractura de foramen transvers, dislocarea fatetala, si/sau subluxatie vertebrala. 

 

 

 TRATAMENT: 

 Standarde: Nu există dovezi suficiente pentru a susţine standardele de tratament. 

  Orientări: Nu există dovezi suficiente pentru a susţine ghidurile de tratament. 

  Opţiuni: Anticoagulantele  (heparină) intravenos sint recomandate  pacienţilor cu leziuni de 

arteră vertebrală  in cadrul accidentului vascular cerebral din circulaţia posterioare.   
 

 

 

 

Metodele de tratament ale leziunilor vertebrale si medulare la nivel Th1-Th12 

 

I Fara deficit neurologic:  

       A. Leziunele stabile ale coloanei vertebrale: 

Fracturile tasate stabile ale corpilor vertebrale tip A1 si tip A2, mai ales multiple cu deformatie 

kifotica >25 grade, dar <40 grade fara compresie maduvei spinarii pot fi tratate prin fixare prin 

distractie inchisa. Nu este obligatoriu tratament chirurgical. Este recomandat rejim de pat 2-4 

saptamini, si fixarea toraco-lombo-sacrala externa timp 1-3 luni. RMN control peste 3, 6, 12 luni 

pentru excluderea agravarii deformatiei kifotice si compresiei maduvei spinarii tardive. 

    B. Leziunele nestabile: 

Este recomandata distractia anterioara, spondilodeza anterioara cu auto- sau allotransplant osos 

si plastina si stabizilizarea posterioara cu sistema de fixare cu cirlige sau transpedunculara. Este 

recomandat rejim de pat pina la 1 saptamina si fixarea toraco-lombo- sacrala externa timp 1-3 

luni.  

II Cu deficit neurologic: 

      A.Leziunele stabile ale coloanei vertebrale: 

Este recomandat a efectua laminectomie. Revizie maduvei spinarii si hipotermie locala. Daca are 

loc deformatie kifotica- in combinatie cu distractia si stabilizarea cu cirlige posterioar sau cu 

sistema transpedunculara. Este recomandat rejim de pat pina la 1 saptamina si fixarea toraco-

lombo- sacrala externa timp 1-3 luni. 

    B. Leziunele nestabile: 

Este recomandat a efectua laminectomie (sau laminectomie in combinatie cu 

costotransversectomie unilaterala) cu decompresie anterioara transpedunculara a canalului 

vertebral, revizie maduvei spinarii, hipotermie locala, distractia deschisa( la necessitate- 



repozitie) si spondilodeza posterioara transpedunculara sau cu tije. Spondilodeza anterioara cu 

transplant osos si, posibil, cu plastina sau peste 2-3 saptamini dupa stabilizarea starii generale a 

pacientului. Este recomandat rejim de pat 1-3 saptamini si fixarea toraco-lombo- sacrala externa 

timp 2-4 luni. 

 

 

 

Metodele de tratament a pacientilor cu traumatism vertebromedular la nivelul lombar, la 

nivelul maduvei spinarii si radacinilor nervoase la nivelul cozii de cal L1-L4. 

 

 1. Fara deficit neurologic 

А) Afectare  vertebrala  stabile fara deformarea canalului lombar  

Fracturile lombare stabile,  prin compresie medulara tip A1 si A2 cu deformare cifotica mai mica 

de  25° si lipsa compresiei lombare si a radacinilor acesteia, pot fi tratate prin  reclinarea 

unimomentana inchisa. Nu necesita tratament chirurgical. Se recomanda regim la pat de la 2 la 4 

saptamini si fixarea toracolombosacrala pentru 2-4 luni. 

B)  Afectare  vertebrala  stabile cu deformarea  si ingustarea canalului lombar.   

Se efectueaza inlaturarea factorilor compresivi din canalul medular. Fixarea nu necesita. Se 

recomanda  regim la pat pentru 1-2 zile.  

C) Afectare  vertebrala  instabila 

Spondilodeza combinata cu alo-sau auto grefoane costale.   In cazurile cu compresie a canalului 

medular anterior, adaugator  se efectueaza decompresie anterioara. Citeodata este posibila 

abordarea posterioara in decompresia anterioara ( decompresie transpediculara) si spondilodeza 

transpediculara posterioara. Se recomanda regim la pat pentru 1 saptamina si fixare 

toracolombosacrala pentru 2-3 luni.  

 

2. Cu deficit neurologic  

А) Afectare  vertebrala  stabile 

Se efctueaza laminectomia prin hipotermie locala, cu revizia sacului dural si a radacinilor 

acesteia. La inlaturarea  proceselor articulare-  se practica sistemul de stabilizare transpediculara 

posterioara. Se recomanda regim la pat 1 saptamina si fixare toracolombosacrala pentru 1-3 luni.  

B) Afectare  vertebrala  instabile 

Se efctueaza laminectomia, cu revizia sacului dural si a radacinilor acesteia la nivelul cozii de cal 

cu stabilizare posterioara  pentru o recuperare primara a pacientului. 

Ulterior imediat sau peste 2-3 saptamini , se va efectua spondilodeza cu grefon osos autogen sau 

implantarea cu placa de titan.  

Se recomanda regim la pat strict pentru 1-3 saptamini si fixare toracolombosacrala pentru 3-4 

luni. 

 

 

 

Metodele de tratament in cazurile de fractura vertebrala  lombara si la nivelu; cozii de cal 

L5-S1. 

1. Fara deficit neurologic  
А) Afectare  vertebrala  stabile 

Se recomanda fixare toracolombosacrala externa  pentru 1-2 luni. 

B) Afectare  vertebrala  instabile 

Se recomanda fixare transpediculara posterioara L4-S1 si spondilodeza anterioara cu grefon auto- 

sau aloplastie.  

Se recomanda regim la pat strict pentru 1-3 saptamini si fixare toracolombosacrala pentru 4-5 

luni. 

 

2. Cu deficit neurologic  



Se efcetueaza laminectomia, decompresia si revizia radacinilor nervoase la nivelul cozii de cal, 

hipotermia locala.  Este necesar stabilizarea transpediculara rigida cu implicarea unei sau doua 

vertebre superior si unei vertebre  inferior de nivelul fracturat.  Imediat sau peste 2-3 saptamini se 

va efectua spondilodeza  anterioara cu grefa autocostala. In cadrul cazurilor de spondilodeza 

anterioara este posibila abordarea  posterioara  unimomentana : se fectueaza discectomia L4-L5, 

L5-S1 prin abord posterior si spondilodeza transpediculara L5-S1. 

 

Tactica de tratament a pacientilor cu leziunele vertebrale multiple si multinivelate. 

 

Variantele de combinatie ale leziunele vertebrale multiple: 

1) Are loc fractura complicata la una sau niste vertebre, plusfractura necomplicata la  inca 

una sau niste vertebre 

2) Are loc fractura istabila necomplicata la una sau niste vertebre , plus una sau niste 

vertebre cu leziunele stabile 

 

Leziunele multinivelate pot fi prezenti la combinatiile urmatoare: 

1) Un nivel- traumatism complicat, alt nivel necomplicat; leziune vertebrala stabila 

2) Un nivel- traumatism complicat, alt nivel necomplicat instabil 

3) Ambii nivele- leziunea complicata vertebrala 

4) Ambii nivele- leziune vertebrala istabila necomplicata 

5) Un nivel- leziune necomplicata istabila, alt nivel- necomplicata stabila 

 

 

Pentru determinarea ordinii interventii chirurgicale la diferite nivele trebuie sa se ghida cu 

prioritetele urmatoare. In primul rind sunt supuse la interventie chirurgicala nivel leziunii 

complicate, apoi- nivel leziunii istabile. In conditiile egale in primul rind trebuie sa fie operat 

nivel cel mai cranial. Trebuie sa fie respectate principiile urmatoare: 

1) La nivele apropriate ale leziunei, interventie chirurgicala trebuie sa fie indeplinita prin 

intr-un abord( daca dintre vertebrele afectate se afla =<3 vertebrele neafectate 

2) Daca dintre vertebrele afectate se afla 4 sau mai multi vertebre intacte atunci abord citre 

fiecare vertebra afectata trebuie sa fie efectuat prin inciziile diferite, evitind conexiune 

plagilor. In cazul infectarii plagii, aceasta ajuta sa evita supurarea altei.   

3) Daca are loc leziunea totala a maduvei spinarii la diferite nivele ( bazind la datele clinice, 

sau CT sau RMN), trebuie sa fie operate ambii nivele, si trebuie sa fie efectuata 

decompresie totala a canalului vertebral la fiecare din ei, restabilirea licvorodinamicii ( 

in caz de leziune durei mater trebuie sa fie indeplinita plastie ei), si interventie 

chirurgicala trebuie sa fie terminata ci fixarea transpedunculara ( sau in combinatie cu 

fixarea laminara). Stabilizarea trebuie sa fie complinita cu spondilodeza anterioara. 

 

 

C.2.8.4. Terapia fizico-recuperatorie 

Tabelul 6. Terapia fizio-recuperatorie în TVM 

Metode Descrierea 

Fiziochinetoterapia  Scopurile tratamentului recuperator în TVM:  

1. Întreţinerea şi sporirea sferei mişcării  

2. Facilitarea stabilirii posturale  

3. Previnerea contracţiilor şi atrofiilor musculare permanente  

4. Menţinerea şi încurajarea purtării propriei greutăţi. 

 Riscurile sedentarismului 

 Datorită handicapurilor pe care le au pacienţii cu TVM, 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. 

Terapia 

ocupaţională  
 (Ergoterapia) poate ajuta persoanele cu TVM 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 TVM 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 adjuvante 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 TVM,  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 TVM; 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 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 6. Terapia psihosocială la pacienţi cu TVM 

 Cei care îngrijesc bolnavul cu TVM 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.  

 TVM 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 TVM, evoluează spre o 

viaţă mai conştientă, bazându-se pe valori fundamentale.  

C.2.9. Pronosticul 

Caseta 7. Pronosticul pentru  Pacienţii cu TVM 

10% din Pacienţii cu TVM decedează în staţionar. 

 La pacienţii cu traumatisme vertebromedulare izolate,  de regulă rata de supravieţuire este 

mult mai înaltă; 

 Rata recuperării funcţionale este mai înaltă după TVM acut (în caz de supravieţuire). 

 Calitatea vieţii la supravieţuitori:  

 50 – 70%  funcţional independenţi; 

 15 – 30%   prezintă divers grad de dizabilitate. 

C.2.10. Criterii de externare  

Caseta 8. Criterii de externare 

 Stabilizarea sindroamelor radiculare si regresia deficitului motor  pe durata ultimilor 72 ore. 

 Lipsa semnelor de complicaţii neurologice şi non neurologice. 

 Dinamica neurologică pozitivă. 

C.2.11. Supravegherea pacienţilor  

Caseta 9. Supravegherea pacienţilor  

Faza acută: 

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

neurologic: la toţi |Pacienţii cu TVM 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 TVM 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. 

 

Complicatiile si metodele de profilaxie si de tratament la pacienti cu TVM acut 

 

Complicatiile care apar la tratament pacientilor cu TVM acut, agravez starea generala, majorez 

timpul aflarii la spital si uneori conduc la moartea pacientului. Complicatiile de diferite tipuri la 

tratare pacientilor cu TVM apar in 54-82% de cazuri. Toate coplicatiile pot fi difizate la 2 grupe:  

1) Legate cu particularitatile traumatismului vertebro-medular  ( obiective) 

2) Legate cu interventie chirurgicala, tehnicii si tacticii chirurgicale ( tehnice) 

 

Cunoasterea complicatiilor si metodele de profilaxie si tratament indeplinite , pot micsora 

cantitea lor in 2-3 ori. 

 

Complicatiile Metodele de profilaxie si tratament 

Uroinfectie         1    Catetrezirea vezicii urinare 4-6 ori pe zi cu spalarea cavitatii lui 1 

data pe zi cu Sol. Dioxidini 0.01%  200ml ( se introduce lent incalzit pina la 

temperatura corpului si in parcursul de 20 minut se efectueaza expozitie lui 

in vezica urinara). Respectarea regurilor de antiseptice la instalarea 

cateterului urinar. La disponibilitatea cateterului permanent, el trebuie sa fie 

schimbat fiecare 5 zile. Cateter trebuie sa fie deschis in parcurs de 20 minute 

5 ori pe zi minimum.  

2 Uroseptice:  palin, 5-NOC, furadonin si altele 10-15 zile cu 

schimbarea preparatului ulterior 

3 Electrostimularea vezicii urinare 

            4   Electroforez in regiunea vezicii urinare cu Prozerina 

Pneumonie 1 Terapie antibacteriala 

2 Gimnastica respiratorie: activa si pasiva 

3 Vibromasaj cutiei toracice 

4 Bronhoscopie cu scop de sanare 

5 Fizioterapie si masaj de la 2 zi postoperator 

    6   Activizare precoce a pacientului 

Escare    1 Folosirea unui matras antiescare 

   2 Rotirea pacientului in pat fiecare 1.5 de ore 

   3 Masaj regiunii sacrale, in proectie trochanterului major, in regiunea 

plantara, in regiunea scapulara cu spirt camforic 

   4 Activizare precoce a pacientului 

   5 Fizioterapie si masaj 

   6 Metodele de tratament activ: necroectomie 

Pareza 

intestinala 

1 Alimentatie precoce bogata in fibra 

2 Efectuarea oxigenarii hiperbarice 

3 Stimularea medicamentoasa a motoricii intestinale 

4 Clister efacuatorie minimum 1 data in 3 zile 

Infectie plagii 

postoperatorie 

1 Cefalosporine de generatie II sau III intravenos in momentul inciziei 

pielii si dupa 4 ore de la inceputul operatiei cu terapie antibacteriana 

ulterioara pina la inlaturarea suturilor 

2 Suturarea pe straturi minutioasa ( 5-6 straturi de suturi) fara intindere 

3 Drenarea plagii cu aspiratie activa in parcursul de 1-2 zile la abord 

transpleural, la imposibilitatea suturarii durei mater in cazuri de 

traumatizarea ei 

4 In cazuri de infectarea plagii in regiunea fixatorilor- drenarea si 



spalarea cu sol. Lavasept sau Dioxidini 

Sepsis 1 Profilaxie uroinfectiei, pneumoniei, infectarii plagii, escare. 

2 Profilaxie si tratament parezei intestinale 

3 Examinarea statusului imunologic la pacienti din grupa de risc inalt ( 

hepatita, SIDA, sifilis, la pacienti cu traumatism asociat) 

Tromboemboli

e arterei 

pulmonare ( 

optional) 

1 Fraxiparin la pacienti cu deficit motor grav in primele 2 saptamini 

postoperator. Pentru pacienti cu rejim de pat indelungat se recomanda 

trecerea ulterioara la tratament cu anticoagulante indirecte pina la 3 luni. 

Este necesar control de coagulograma 

2 Utilizare de paturi functionale, indicatie de heparina sau combinare de 

metode indicate 

3 Combinare de heparina in dozele mici cu pneumociorapi sau 

electrostimulare 

4 Folosire de dopplerografie duplex, platismografie impendans si venografie 

pentru diagnostic trombozei venelor profunde 1 data in 5 zile. 

5 Tratament profilactic trombozei de venele profunde si tromboemboliei 

arterei pulmonare timp de 3 luni. 

6 Instalarea cava- filtrului la pacienti toleranti la terapie anticoagulanta sau 

la pacienti cu contraindicatii la tratament anticoagulant si/ sau daca au loc 

altele contraindicatii 

7 Activizarea precoce a pacientului.  

8 Fizioterapie  si masaj membrelor din primele zile postoperator 

Hemoragie 

gastrointestinal

a 

1 Indicare H2- blocantelor sau omeprazol timp pina la 3 saptamini 

2 Glucocorticosteroide numai la necesitate extrema 

3 Control de coagulograma 

Instalarea 

fixatorului 

insuficienta 

1 Indeplinirea exacta tehnicii aplicarii fixatorului 

2 Control intraoperator cu EOC (electro-optic convertor) in 2 proectii  

Cresterea 

deformarii 

kifotice in 

perioada 

tardiva 

1 3D reconstructie axului coloanei vertebrale 

2 Complinire metallofixarii la fracturile instabile ale corpilor vertebrale cu 

spondilodeza anterioara 

Licvoree 1 Plastie durei mater in caz de lezare ei 

2 Suturarea minutioasa durei mater cu suturi izolate 

3 Dupa suturarea durei mater proba Kvekkenstedt 

4 Drenarea plagii 4-9 zile 

5 Punctie lombara cu evacuarea 40-60 ml de LCR sau instalarea drenului 

lombar 

6 Tifon hemostatic Surgicell pe suprafat  durei mater ( sau folosirea de 

Tahocomb) 

Fractura 

surubelor 

1 Complinire fixarii transpedunculare la fracturile corpilor vertebrale cu 

spondilodeza anterioara 

Dislocatie 

barei 

Dupa instalarea sistemului de fixare- tergiversarea surubelor pentru control, 

de dorit cu folosirea dinamometrului 

Pareza 

segmentara a 

muschilor 

abdominale 

1 Cunoasterea anatomiei topografice si particularitatilor abordurilor si 

suturarii plagii 

2 Evitarea patrunderii nervilor in zona de cicatriciu sau suturii 

Hemoragie din 

plaga 

postoperatorie 

1 Hemostaza minutioasa pe fon de normo- sau hipotensie arteriale moderata; 

in cazuri de lezarea vaselor hemostaz trebuie sa fie efectuat numai prin 

suturarea lor 

2 Examinarea preoperatorie si corectie dereglarilor in sistem de coagulare 



3 Suturarea plagii numai sub control vizual total sau cu videoghidarea 

endoscopica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. RESURSE UMANE ŞI MATERIALE NECESARE PENTRU RESPECTAREA 

PREVEDERILOR PROTOCOLULUI 

 

 

 

 

 

 

D1. Instituţiile de 

AMP 

Personal:  
 

 Seful AMP; 

 medici de familie 

 colaboratori AMU, 

 asistenta medicului de familie, 

 asistentă laborator, 

 Infermiere. 

Aparataj, utilaj:  

 tonometru; 

 fonendoscop;  

 electrocardiograf; 

 radiograf; 

 glucometru portabil; 

 microscop optic; 

 laborator clinic standard pentru determinarea: hemoleucogramei, 

urinei sumare, glicemiei. 

Medicamente: 

 antihipertensive; 

 antiagregante; 

 anticoagulante; 

 antiepileptice; 

 diuretice; 

 antiemetice; 

 sedative; 

 analgetice, 

 antidiabetice; 

 vasculare; 

 antiinflamatorii; 

 nootrope; 



 reologice; 

 antibacteriene; 

D2. Instituţiile 

consultativ-

diagnostice 

Personal: 

 medic neurolog; 

 medic internist (cardiolog, endocrinolog); 

 medic oftalmolog; 

 medic funcţionalist; 

 medic imagist; 

 medic laborant; 

 asistente medicale, 

 infermiere. 

Aparataj, utilaj: 

 tonometru; 

 stetofonendoscop;  

 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; 

 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; 

 infermiere 

Aparataj, utilaj: 

 tonometru; 



 fonendoscop;  

 electrocardiograf; 

 radiograf; 

 oftalmoscop; 

 perimetru; 

 echoencefaloscop; 

 electroencefalograf; 

 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; 

 infermiere 

Aparataj, utilaj: 

 monitor al funcţiilor vitale; 

 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; 

 sisteme de resuscitare cardiovasculara 

 sisteme de intubare 

 ace  pentru  punctare lombara 

 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; 

 injector pentru efectuarea angiografiilor; 

 substanţă de contrast. 

Medicamente: 

 fibrinolitice (r-tPA); 

 antihipertensive; 



 antiagregante; 

 anticoagulante; 

 diuretice; 

 antiepileptice; 

 antiemetice; 

 sedative; 

 analgetice, 

 antidiabtice; 

 vasculare; 

 nootrope; 

 reologice; 

 antibacteriene. 
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