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Declarație tip dezvăluire (disclosure)
• deși am citit, studiat, analizat peste 150 de referințe zilnic 

apare ceva nou legat de coronavirus, inclusiv de infecția 
perinatală cu acest germen așa încât unele informații pot fi 
depășite la momentul prezentării

• această prezentare și autoarea ei nu sunt susținute 
financiar de Bill Gates, Soros sau alți magnați ai finanțelor 
și nici de vreo altă entitate, instituție, producător interesat 
în beneficii legate de vaccinuri, cipare, 5G, etc.
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Introducere
• cunoștințele despre COVID-19 apar rapid, pe măsura extinderii 

pandemiei
• îngrijorări legate de consecințele infecției în sarcină și impactul 

asupra fătului și nou-născutului - informațiile sunt încă limitate
• informațiile de până acum sugerează că principala modalitate de 

infectare a nou-născutului este cea orizontală, de la îngrijitori
• îngrijorările legate de nou-născuții din mame suspectate/confirmate 

COVID-19 se referă mai ales la:
– evitarea infecției la/după naștere
– evitarea infectării personalului medical, m.a. la SN
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Aspecte epidemiologice

Wu Z, McGoogan JM; 
JAMA, febr. 2020

Urgență internațională 
de sănătate publică PANDEMIE

peste 20.000 cazuri
peste 1000 decese

?



Aspecte epidemiologice

Wiersinga JW, et al; 
JAMA, iulie 2020



Aspecte epidemiologice – incidența
• Incidența infecției SARS-CoV-2 la copii:

– China - sub 1% la copii mai mici de 10 ani / 72314 cazuri 
– Italia – 1,2% sub 18 ani / 22.512 cazuri
– SUA (CDC) – 1,7% sub 18 ani și 0,3% sub 1 an / 149.760 cazuri

• Incidența la nou-născuți – încă necunoscută
Shalish W, et al; Am J Perinatol, mai 2020



Aspecte epidemiologice – SARS-CoV-2
• = noul coronavirus 2019, nCoV-2019 – final SARS-CoV-2
• ARN-virus monocatenar, familia Coronaviridae, ordinul Nidovirales, 

genul Betacoronavirus (α, β, γ, δ); rezervor tipic – lilieci

Zimmerman P, Curtis N, Pediatr Inf Dis J, martie 2020

Coronavirusuri circulante comune: HCoV 
229E, HKU1, NL63, OC43

sezoniere/ciclice
2-19% din IACR la copii

13% din copii – asimptomatici
11-46% din simptomatici au co-infecții cu 

alte vs. respiratorii

Sindromul acut respirator sever – SARS
apărut în 2012, în China

50-80% copii infectați în familii
2% copii asimptomatici
91-100% copii – febră

rata de fatalitate – 6-17% adulți, 0% copii
Sindromul respirator al Orientului Mijlociu –

MERS
apărut în 2012 în Arabia Saudită

32% copii infectați în familii
42% copii asimptomatici
91-100% copii – febră

rata de fatalitate: 20-40% adulți, 6% copii

COVID-19 – SARS-CoV-2
apărut în 2019, în China

82% copii infectați în familii
10% copii asimptomatici

44-50% copii – febră
rata de fatalitate: 0,9-3% adulți, 0% copii

Coronavirusuri



Aspecte epidemiologice – COVID-19
• zoonoză, boală infecțioasă nouă, întreaga populație fiind susceptibilă 

chiar dacă SARS-CoV-2 are similitudine de 82% a secvenței de 
nucleotide cu SARS (acum SARS-CoV-1)

• foarte contagioasă, Ro (nr. de reproducere de bază) – 2,5-3 
• diferențe - SARS (2002-2003) și MERS (2012 ....)

– rata de fatalitate a cazurilor – circa 2,3%
– frecvent afectarea sarcinii – pierderi de sarcină, RCIU, prematuritate, mortalitate 

maternă crescută (SARS- 25%, MERS – 91% din gravide cu prognostic advers)
– nu se transmit vertical

• aspecte similare
– afectare mai rară a copiilor
– copiii au mai rar simptome, ușoare

Rajewska A, et al; J Perinat Med, iunie 2020
Schwartz A; Arch of Pathol & Lab Med, iulie 2020



Aspecte epidemiologice – transmitere
• căi 

– principal: picături
– fomite
– fecal-oral 
– conjunctiva oculară
– la nou-născut: mai ales orizontal, mai rar vertical

• durata de timp de la infectare la apariția simptomelor – 2-14 zile / 
medie 3-7 zile

• surse de infecție:
– secreții respiratorii / saliva persoanelor infectate, inclusiv asimptomatici
– sânge
– fecale

• viremia se corelează cu severitatea bolii

Rajewska A, et al; J Perinat Med, iunie 2020, Royal College of Obstetrics & 
Gynecology, UK, martie 2020, Kampf G, et al; Journal of Hospital Infection 2020; 

Puopolo KM, et al, AAP, aprilie 2020; WHO-China Joint Mission, febr.2020



Aspecte epidemiologice – transmitere



Aspecte epidemiologice – transmitere

Kampf G, et al; J 
Hosp Inf, febr. 2020



Aspecte epidemiologice – rezistența

Kampf G, et al; J Hosp Inf, febr. 2020
Zimmerman P, Curtis N, Pediatr Inf Dis J, martie 2020

Alcool ≥ 62% Peroxid de H 0,5% Hipoclorit de Na 0,1%

Inactivare la 560C Persistența crește la umiditate mare



Aspecte epidemiologice – aerosolii
• transmiterea prin aerosoli nu a fost dovedită la nou-născut
• risc teoretic de aerosolizare m.a. la intubație și în procedurile de suport 

respirator (dependent de pierderile la nivelul interfeței și circuitelor)
• 2014, OMS – revizuire sistematică a dovezilor de transmitere 

aerogenă a infecțiilor respiratorii și a protecției oferite de EPP
– toate studiile incluse – calitate foarte redusă, nici unul la nou-născuți
– intubația – procedura cu cel mai mare risc 

• după alții: doar intubația și bronhoscopia au risc semnificativ de 
aerosolizare la adult

Shalish W, et al, Am J Perinatol, mai 2020, WHO Guidelines, 2014, 
Thompson KA, et al; PLoS One 2013



Aspecte epidemiologice – aerosolii

Shalish W, et al; Am J Perinatol, mai 
2020; Imagine: Satyan 

Lackshminrusimha

Personal ne-experimentat –
dispersia crește cu 40%

Măsuri:
- nu se evită procedurile cu risc de 

aerosolizare
- folosirea EPP adecvat
- etanșeizarea interfeței

- evitarea circuitelor deschise
- filtre virale/bacteriene (atenție la 

creșterea spațiului mort și pierderile 
de presiune)

- saloane bine ventilate
- personal experimentat/instruit



Aspecte epidemiologice – aerosolii
Proceduri cu risc de aerosolizare 
• intubația (sonde fără balonaș dar cu diametru maxim posibil)
• suportul respirator de tip non-invaziv – orice tip de VPP, CPAP, bi-level 

CPAP, HFNC, NSIMV, NSIPPV, oxigen pe CN cu debit > 2 L/min - riscul 
crește cu creșterea debitului de gaze 

• VM – riscuri similare pt. toate modurile – excepție HFOV cu circuite 
închise – mai sigură; problemă - HFOV cu circuit expirator deschis 
(SensorMedics 3100A)

• aspirarea secrețiilor
• la nou-născut - riscul major este determinat însă de căderea picăturilor 

aerosolizate pe suprafețele din jur (maxim 1 metru)(de unde sunt 
vehiculate) – suprafețele contaminate sunt, de fapt, sursă de infecție  -
importanța măsurilor de igienizare, dezinfecție

Kneiber MCJ, et al, ESPNIC, PEMVECC COVID-19 recommendations, 2020, 
Shalish W, et al; Am J Perinatol, mai 2020; AAP iulie 2020; 

Simonds AK, et al, Health Technol Assess 2010, Hui DS, et al, Chest 2009 



Aspecte epidemiologice – patogenie

12,18, R59,60/18, 
Wiersinga JW, et al; 

JAMA, iulie 2020



Aspecte epidemiologice – patogenie

Wiersinga JW, et al; 
JAMA, iulie 2020
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Infecția maternă cu SARS-CoV-2

Institutul Național de Sănătate Publică România, iulie 2020



Infecția maternă cu SARS-CoV-2
Institutul Național de Sănătate Publică România, iulie 2020
• definiții de caz COVID-19 asociat actului medical
• definiția de caz COVID-19 transmis comunitar
• definirea contactului apropiat, inclusiv pentru personalul medical raportat la purtarea EPP
• definirea decesului COVID-19
• criterii de prioritizare la testare și proceduri

• actualizare periodică la: http://www.cnscbt.ro/index.php/ncov



Infecția maternă cu SARS-CoV-2
Diagnostic
- istoric de expunere
- manifestări clinice
- rezultate de laborator
- imagistica toracică
- testare RT-PCR – din secreții 

CRS/CRI
- dozare de anticorpi specifici

Revizuire sistematică
• 33 studii
• 385 gravide 

– 95,6% - forme ușoare
– 3,6% - forme severe
– 0,8% forme critice (6/17 au 

necesitat VM)
– 69,4% - cezariene
– 256 nou-născuți 

• 4 nou-născuți RT-PCR +
• 2 decese intrauterine
• 1 deces neonatal

Rajewska A, et al; J Perinat Med, iunie 2020

Elshafeey F, et al, Int J Gynaecol Obstet 2020

Riscuri- suferință fetală
- greutate mică
- RPM, prematuritate (i.iatrogen)
- pierderea sarcinii
- decese perinatale

Rajewska A, et al; J Perinat Med, iunie 2020; 
Hedemann G, et al, MedRxiv, BMJ Yale, mai 2020, 

Zimmerman P, Curtis N, Pediatr Infect Dis J 2020
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Infecția neonatală cu SARS-CoV-2
• caz confirmat – orice caz confirmat prin testare RT-PCR
• caz suspectat 

– orice n.n. trimis pentru suspiciune sau confirmare COVID-19
– contact cu caz suspectat/confirmat cu 14 zile în urmă
– n.n. din mamă suspectată/confirmată COVID-19

• caz clinic suspect: 
– detresă respiratorie, scurtarea respirației, tahipnee, strănut
– secreții/obstrucție nazală
– tuse
– febră



Infecția neonatală cu SARS-CoV-2
Manifestări clinice
• nespecifice

– instabilitate termică
– probleme respiratorii: detresă respiratorie, tahipnee, pneumonie, 

tuse, scurtarea respirației, obstrucție nazală
– disfuncții gastro-intestinale: intoleranță alimentară, deshidratare, 

vărsături, diaree
– disfuncții cardio-vasculare: cianoză, tahicardie
– altele: erupții cutanate, marmorare, letargie, episoade paroxistice 

(?)
• în 76% din cazuri nu apar alte simptome în evoluție

Chandrasekharan P, et al; Am J Perinatol, april. 2020, 
De Rose DU, et al, Italian Journal of Pediatrics 2020; 

De Bernardo G, et al; Journal of Perinatology iulie 2020



Infecția neonatală cu SARS-CoV-2

Chandrasekharan P, et al; Am J Perinatol, 
april. 2020; Bi Q, et al, medRxiv 2020, 

Imagine: Satyan Lackshminrusimha

Forme clinice:
1. precoce – prima săptămână 

2. tardivă – 7-28 zile

Risc de transmitere orizontală 
de la contacți – minim 15% în 

absența barierelor



Infecția neonatală cu SARS-CoV-2 
Diagnostic paraclinic
- laborator: Le N/  , Ly  , trb.   ușor, enzime – CPK (MB), FAS, TGO, 

TGP, LDH – cresc variabil, CRP și PCT – de obicei normale
- imagistică – opacități de tip sticlă mată, infiltrate discrete, 

consolidări lobare/segmentare, bilaterale, mai ales periferice,etc.
- standard de aur – RT-PCR 

- de preferat ExNF (prelevat cu EPP)
- VPP 100%, Sp 100%, NPV 81%, Se 70-91% (Ref 13/34) – testul negativ 

ar trebui repetat dacă există suspiciune clinică sau pentru confirmarea 
negativării

- Ac specifici antiSARS-CoV-2 – IgM nu trec prin placentă, testarea 
are frecvent rezultate fals +/- iar cinetica IgM specifici diferă față 
de alte infecții congenitale

Kallem VR, Sharma D, The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, apr. 2020; 
Ng PC, Neonatology, iunie 2020, Kimberlin DW, Stagno S, JAMA, martie 2020; 

Chandrasekharan P, et al; Am J Perinatol, april. 2020, De Rose DU, et al, Italian Journal of Pediatrics 2020; 
Xu W, et al, Chin J Lab Med. 2020



Infecția neonatală cu SARS-CoV-2 
Tratament
• nu există încă un tratament antiviral specific eficient
• la nou-născut

– simptomatic
– suportiv
– al afecțiunilor neonatale asociate
– evitarea antibioterapiei ne-necesare, mai ales a atb. cu spectru larg

• nu există informații despre efectele +/-
– antiviralelor la nou-născut (remdesivir, lopinavir/ritonavir)
– antiinflamatoarelor destinate terapiei furtunii de citokine (tocilizumab)

De Rose DU, et al, Italian Journal of Pediatrics 2020; 
Erdeve O, et al; Turk Pediatri Ars 2020; 

De Bernardo G, et al; Journal of Perinatology iulie 2020



Infecția neonatală cu SARS-CoV-2
Revizuiri sistematice – nou-născuții din mame COVID-19 pozitive 
• China: 333 copii (inclusiv n.n.) – 67 nou-născuți din care 3 RT-PCR + în 

zilele 2-4 de viață și 1 cu Ac IgM la naștere în condiții de strictă separare 
de mamă 

Zimmerman P, Curtis P, Pediatr Infect Dis J, 2020
• 49 studii din China, SUA, Europa, Honduras, Korea, Australia, Peru, 

Canada, Marea Britanie, Iran (dec-5 mai 2020)
• 655 mame, 666 nou-născuți
• 4% infecții confirmate postnatal (28/666 RT-PCR +)
• infecția este rareori simptomatică
• nici 1 caz cu transmitere verticală
Registru SUA – 1500 n.n. – 2-5% n.n. pozitivi la 24-96 h de viață

Walker KF, et al; BJOG, iunie 2020

AAP, 22 iulie 2020



Infecția neonatală cu SARS-CoV-2
Revizuire sistematică – nou-născuți COVID-19 + – 18 studii
• 25 n.n. RT-PCR + (ex.NF, OF, fecale, plasmă, urină, salivă)
• vârsta la debut 8,2 ± 8,5 zile (1-25 zile)
• dg. lab. 3,1 ± 3,4 zile de la internare (1-15 zile)
• 4/25 asimptomatici
• 32% internați în TIN
• 20% au necesitat VM
• cele mai frecvente simptome la debut: febră, tuse, scurtarea respirației
• complicații majore: 

– pneumonie – 12%
– detresă respiratorie – 8%
– sepsis sau pneumotorax – 4%

• nici un deces
• negativarea testelor – 10,3 ± 4,5 zile (6-17 zile)
• durata de spitalizare 15,8 ± 10,8 zile (5-40 zile)

Di Bernardo G, et al; J of Perinatol, iulie 2020



Infecția neonatală cu SARS-CoV-2
Particularități la nou-născut și mai ales la copii
• număr redus de n.n. infectați raportați
• diferențele legate de sistemul imun - rol vital în eliminarea virusului (CD4, CD8, Ac, etc) iar 

copiii au:
– răspunsuri imune înnăscute mai puternice
– % mai mare de Ly, nr. absolut mai mare de LyT și B
– răspunsuri mai slabe de citokine pro-inflamatorii (nu pot produce ”furtuna de citokine”)

• prevalență mai mică a co-morbidităților 
• circulație crescută a coronavirusurilor la copii – imunitate încrucișată?
• colonizare mai mare cu bacterii și virusuri – interacțiuni și competiție?
• sursa infecției este de obicei adultul – infecții cu vs de generația 2, 3 (patogenitate redusă la 

SARS-CoV-1 și MERS)
• receptori ACE-2 mai puțini, cu afinitate mai redusă, posibil influență genetică, posibil e nevoie 

de un co-receptor/enzimă?
• infecțiile trec adesea neobservate, neraportate – asimptomatici/simptome minore

Shah MD, Saugstad OD, J. Perinat. Med. 2020; 
Zimmerman P, Curtis P, Pediatr Infect Dis J, 2020; 

De Rose DU, et al, Italian Journal of Pediatrics 2020; 



Infecția maternă și neonatală cu 
SARS-CoV-2 - clasificare

În cazul infecției COVID-19 materne diagnosticată prenatal sau în decurs de 2-3 săptămâni de la naștere: 
• caz confirmat – dovezi de confirmare absolută
• caz probabil – dovezi puternice dar lipsește dovada absolută
• caz posibil – dovezi sugestive, incomplete 
• caz improbabil – dovezi slabe dar infecția nu este exclusă
• neinfectat – dovezi certe de absență a infecției

Shah POS, et al; Acta Obstet Gynecol Scand, 2020
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aogs.13870



Infecția maternă și neonatală cu 
SARS-CoV-2 - clasificare

Shah POS, et al; Acta Obstet Gynecol Scand, 2020
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aogs.13870



Infecția maternă și neonatală cu 
SARS-CoV-2 - clasificare

Shah POS, et al; Acta Obstet Gynecol Scand, 2020
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aogs.13870
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Infecția intrauterină SARS-CoV-2

Criterii considerate însă insuficiente pentru a proba cu certitudine transmiterea verticală

Shah POS, et al; Acta Obstet Gynecol Scand, 2020
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aogs.13870



Infecția intrauterină SARS-CoV-2
Există deja câteva cazuri simptomatice raportate în lume care aproape 
îndeplinesc criteriile menționate anterior
• Wang et al, Clin Infect Dis, 2020 (China): 1 n.n. RT-PCR + la 36 h, 

placenta neg.
• Zeng L, et al; JAMA Pediatrics, 2020 (China): 3 cazuri (2 n.n. la termen 

și 1 prematur) - febră, pneumonie, teste RT-PCR ex.NF și anal + în 
zilele 2-4 

• Zamaniyan M, et al. Prenat Diagn. 2020 (Iran): 1 prematur  (32 s) cu 
febră, mama cu atelectazie, cezariană, n.n. testat negativ (RT-PCR în 
ex.NF) la naștere dar + la 24 h și în săpt. 2 

• Alzamora MC, et al; Am J Perinatol. 2020 (Peru): 1 prematur (33 s), 
mama cu DZ, insuf. resp., cezariană, n.n. cu dificultăți de respirație, 
tuse sporadică în Z6, RT-PCR ex.NF + 16 și 48 h, Ac neg.



Infecția intrauterină SARS-CoV-2
Există câteva cazuri raportate care îndeplinesc criterii în plus
• Kirtsman M, et al. CMAJ. 2020 (Canada): 1 prematur (35+5 s), mamă 

cu DZ, n.n. cu hipoglicemie și dificultăți de alimentație, RT-PCR + în 
ex.NF (Z1), sânge, fecale, placentă 

• Patane L, et al. Am J Obstet Gynecol MFM. 2020 (Italia) – 2 n.n. 
asimptomatici:
– 37,6 s - RT-PCR + imediat după naștere și după Z7
– 35,1 s, RT-PCR neg. la naștere, + la 7 zile (?)
– DAR: RT-PCR + pe partea fetală a placentei și vizualizarea ARN SARS-

CoV-2 la imun-histochimie la nivelul sincițiotrofoblastului, placentele cu 
semne de inflamație cronică

Semnale pozitive de COVID-19 în interiorul sincițiotrofoblastului vililor 
chorionici – Patane L, et al, Am J Obstet Gynecol MFM, 2020



Infecția intrauterină SARS-CoV-2
• SARS-CoV-2 produce: 

– viremie maternă
– inflamație placentară demonstrată histologic, imun-histochimic
– viremie neonatală

• mama RT-PCR + la 35+3s în sânge, ex.NF, secreții vaginale, MI, cezariană 
după 3 zile pentru ritm cardiac fetal anormal/suferință fetală, lichid amniotic +

• prematur 35+5 s, RT-PCR + din lichid de lavaj bronho-alveolar (primele ore de 
viață, prelevat bronhoscopic), sânge, ex.NF, rectal (la 1 oră după baie); A 4/2/7 
– VPP 5 min. apoi IOT și VM 6 ore; 

• evoluție bună până în Z3: brusc – iritabilitate, dificultăți de alimentație, 
hipertonie, opistotonus – re-evaluare bacteriologică și virusologică, imagistică -
eco, EEG –normale dar RMI – glioză a substanței albe periventriculare 
profunde și subcorticale -, ameliorarea simptomelor în 3 zile, fără tratament 
specific, externat la 18 zile

• placenta +, semne de inflamație acută și cronică, încărcătură virală mai mare 
față de cea din sângele matern și neonatal; excluse alte tipuri de infecții

Vivanti AJ, de Luca D, et al; Nature Communications, 2020 (Franța)



Infecția intrauterină SARS-CoV-2
• mama – DZ, obezitate, sifilis latent (T2 tratat cu 3 doze benzatin-

penicilină); 34 s, istoric de o zi de dureri de spate, febră, diaree – RT-
PCR ex.NF +

• n.n. – LGA (3280 g/34s), născut vaginal după 3 zile, sub PEV cu oxistin 
la 8 ore de la RPM; ușoară acidoză la naștere (A7/9), RPR neg, ex.NF + 
la 24 și 48 de ore de la naștere; hiperbilirubinemie semnificativă cu 
debut înainte de 24 de ore în context de incompatibilitate ABO; 

• Z2 – SDR ușor și febră, oxigen pe CN, dispare până în Z5, externare Z 
21; a primit colostru și LM muls în Z1-3

• placenta – mare pt. VG, inflamație și infarcte, particule virale evidențiate 
cu Ac monoclonali specifici în citoplasma celulelor sincițiotrofoblastului

• nu s-au testat lichidul amniotic, LM, sângele c.o.
• teste și culturi negative pentru alte infecții bacteriene/virale

Sisman J, et al; The Pediatric Infectious Disease Journal 2020 (SUA)
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Managementul gravidelor 
suspectate/confirmate COVID-19

• puține informații legate de evoluția și riscurile sarcinii în T1 și T2
• raportări de risc crescut de prematuritate (inclusiv iatrogenă)

– corticosteroizi prenatal
• teamă de eventualele prognostice mai proaste asociate terapiei cu steroizi 
• produsul, dozele, ritmul corticoterapiei prenatale la gravide ≠ trat. în COVID-19
• nu există dovezi nici pro, nici contra
• raportul risc:beneficiu este în favoarea corticoterapiei prenatale 
• alegeri împreună cu pacienta

– sulfat de magneziu
• scade riscul combinat de deces fetal/neonatal și paralizie cerebrală, m.a. sub 32 s
• temeri: posibilă depresie respiratorie la pacientele cu boală severă
• administrarea corectă nu are efecte adverse 
• pro: MgSO4 are efect pe toți mușchii netezi, fiind și bronhodilatator

• în general: nu se recomandă modificări ale terapiilor fetale
Stefanovic V, J. Perinat. Med. 2020, 

Crowther CA, et al, PLoS Med 2017;
Chandrasekharan P, et al; Am J Perinatol, april. 2020



Managementul gravidelor 
suspectate/confirmate COVID-19

La naștere
• testare RT-PCR și triaj 
• circuite diferite pentru cazurile suspecte (PUI)/confirmate (inclusiv SN, 

SO, saloane, trasee)
• mască de protecție 
• măsuri de protecție

– curățenie, dezinfecție
– igiena mâinilor
– păstrarea distanței, evitarea contactelor fizice (consulturi video, 

telefonice) ori de câte ori e posibil 
– EPP adecvat fiecărei situații 

• alegerile cele mai bune în funcție de situație și circumstanțele locale, 
evaluarea raportului risc/beneficiu 

Stefanovic V, J. Perinat. Med. 2020, 
Crowther CA, et al, PLoS Med 2017;

Chandrasekharan P, et al; Am J Perinatol, april. 2020
Imagine: Trevisanuto D



În România: 
- 20 martie 2020: Asociația de Neonatologie din România - protocol

- 23 martie 2020: Metodologia privind nașterea la gravidele cu infecție 
suspicionată/confirmată cu SARS-CoV-2/COVID-19, preluarea, 
îngrijirea și asistența medicală a nou-născutului, metodologie 
elaborată de Comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii și Adresa 
14274/20.03.2020 a Ministrului Secretar de Stat Prof. Dr. Horatiu 
Moldovan de diseminarea către toți medicii de obstetrică-ginecologie și 
neonatologie și către toate maternitățile din Romania

- 30.03.2020 - revizuire

Managementul gravidelor 
suspectate/confirmate COVID-19
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Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

Shalish W, et al; Am J Perinatol, mai 2020, 
Imagine: Satyan Lakshminrusimha
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• primul ghid - din China, extrem de restrictiv, model pentru 
recomandările din România, model parțial pentru recomandările 
inițiale ale Academiei Americane de Pediatrie

• au urmat recomandări mai laxe:
– OMS, UNICEF
– CDC
– ISUOG – International Society of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology
– Societatea Italiană de Neonatologie și UENPS
– Coreea, Israel, Canada, Turcia, Vietnam, Brazilia, Bulgaria, etc.

• unele bazate pe experiența altor țări, altele bazate pe date 
naționale proprii

Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19



• recomandările actualizate, mai recente – bazate pe studii din ce în 
ce mai ample

• scopuri:
– prevenirea infectării nou-născutului
– obținerea celor mai bune prognostice pentru mamă și copil
– prevenirea infectării personalului

• cel mai recent revizuit ghid: AAP 22 iulie 2020

Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

AAP 22 iulie 2020: https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-
infections/clinical-guidance/faqs-management-of-infants-born-to-covid-19-mothers/



Revizuire sistematică – 42 n.n. pozitivi (n/N/mediana/%)
- sex masculin – 18/31 (58%)
- VG 39 (37-40) s
- GN 3205 (3000-3375) g
- SA 9 (9-10)
- cezariană 19/26 (73%)
- alăptare 7/25 (28%)
- rooming-in 5/22 (23%)
- contact cu mama infectată 16/36 (44%)
- vârsta la dg. 5 (2-17) zile
- vârsta la internare 1 (1-17) zile
- internați de acasă 14/42 (33%)

Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

Trevisanuto D, et al; in print, 2020

New York - 22 martie-4 aprilie32/215 gravide (15%) RT-PCR + SARS-CoV-229/33 (87,9%) infecții asimptomatice
Sutton D, et al, NEMJ, 2020



Revizuire sistematică:
• 49 studii, 655 gravide, 666 n.n. (dec – 5 mai 2020)
• modul nașterii

– 291 nașteri vaginale – 8/292 n.n. pozitivi (2,7%)
– 364 cezariene – 20/374 n.n. pozitivi (5,3%)

• separarea de mamă – 28 de n.n. pozitivi
– 7 izolați de mame (5/666)
– 5 în rooming-in (107/666) 
– 16 – nu există informații

• alimentație – 28 n.n. pozitivi
– 7 alimentați la sân (7/28) și 1 LM muls (1/28)
– 3 formulă (3/28)
– 16 – nu există informații

Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

Walker KF, et al; BJOG, iunie 2020



Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

Chandrasekharan P, et al, Am J of Perinatol, 2020; 
Imagine: Satyan Lakshminrusimha



Important 
• circuite separate pentru gravidele suspectate/confirmate și testarea acestora prin 

simulări de situații – evaluarea logisticii, a fluxului de lucru, RN în siguranță pentru 
mamă și n.n., tranziția spre saloanele postpartum și neonatale

• consulturi prenatale – dacă sunt necesare – de preferat telefonic/video

La internare
• anamneza mamei – contacte infectante / data și VG la momentul expunerii
• afecțiuni pre-existente sarcinii
• complicații în sarcină, etc.
• discutarea aspectelor controversate: contact piele-la-piele, clamparea întârziată a 

c.o., separarea de n.n., alimentația la sân – raportul risc/beneficiu în contextul 
informațiilor limitate despre riscul de infecție la naștere, prin alăptare și acasă și 
despre efectele pe termen lung ale infecției neonatale

Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

de Rose G, et al; Italian J of Pediatrics, 2020
Trevisanuto D, et al; Neonatology, 2020



Modul nașterii
• pentru alegerea nașterii prin cezariană:

– primează indicația obstetricală 
– contează starea clinică a mamei – ex. insuficiență respiratorie
– nașterea vaginală – expunere unui nr. mai redus de personal dar este 

considerată o provocare pt. personal (durată prelungită de contact, 
etc.)

– riscuri: prematuritate iatrogenă, SDR chiar și la n.n. la termen 

• pentru alegerea anesteziei 
– anestezia generală – risc mai mare de aerosolizare, necesară în 

afectarea respiratorie severă/critică care necesită suport prin VM

Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

Stanojevic M, J. Perinat. Med. mai2020, 
Li Y, et al, Arch Gynecol Obstet 2019;

Puopolo KM; et al, AAP, mart.2020, 
Chandrasekharan P, et al, Am J of Perinatol, 2020; 



Persoană însoțitor la naștere
• maxim 1 persoană negativă pt. SARS-CoV-2, cu instrucțiuni stricte 

privind rolul și comportamentul în spital și la SN

Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

Stanojevic M, J. Perinat. Med. mai2020, 
Chandrasekharan P, et al, Am J of Perinatol, 2020; 

de Carvalho WB, et al; Clinics. mai 2020, 
Zangen S, webinar on COVID-19, mai 2020



La sala de naștere / sala de operații – sumar
• camere cu presiune negativă
• gravida poartă mască (limitarea sursei)
• număr limitat de personal OG, anunțarea echipei NN din timp (30-60 minute)
• număr limitat de personal NN (1 persoană experimentată, restul echipei, dacă se 

prevede RN, așteaptă în afara SN), pregătirea echipamentului în prealabil
• EPP complet: mască chirurgicală în cazul gravidelor testate neg, FFP2/3 în cazul 

gravidelor suspectate/confirmate mai ales dacă există risc de proceduri cu 
aerosolizare la mamă/n.n. – precauții de contact, pentru picături și aerosoli

• masa de RN – în sală apropiată /la distanță de min 1,8 metri de mamă/paravan
În discuție, individualizate Neclare
• clamparea întârziată a c.o. - aerosolizarea res. cu piesă T
• contactul precoce piele-la-piele cu mama - cea mai etanșă interfață VPP
• însoțitor al mamei la naștere - masca laringiană – alternativ?

Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

AAP iulie 2020; CDC, 2020; Canadian Pediatric Society, 2020, 
de Rose G, et al, Italian J of Pediatrics, 2020, Trevisanuto D, et al; Neonatology, 2020

Zangen S, Israel, 2020

Chandrasekharan P, et al, Am J of Perinatol, 2020; CDC, 2020; AAP 2020; 
AHA (SUA,Canada) 2020; Canadian Pediatric Society 2020



Clamparea întârziată a c.o.
• clampare imediată de teama transmiterii verticale a vs. (China, Italia)
• alții:

– clamparea întârziată este aceptată inclusiv în HIV
– beneficii > riscuri: 

• cresc Hb, Fe, Ig, celule stem
• adaptare mai bună cardio-respiratorie și circulatorie la naștere
• scade riscul de hemoragie intraventriculatră, EUN la prematuri
• ameliorarea prognosticului neuro-developmental 

– rec.: 60 sec. dacă starea mamei și a n.n. permite, cu n.n. ținut de 
moașă/medic (nu/da pe abdomenul mamei)

– de evitat dacă mama este simptomatică
– NU mulgerea c.o. (nu există dovezi)

Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

Stanojevic M, J. Perinat. Med. mai 2020,
Chandrasekharan P, et al, Am J of Perinatol, 2020; 

World Health Organization, 2012; AAP iulie 2020



Reanimarea neonatală – precauții în plus
• distanță (minim 1,8 m/rezonabilă) de mamă, paravan, contact apropiat 

protejat cu EPP, de cât mai scurtă durată
• respectarea recomandărilor NRP – excepție – aspirația CR
• căi de transport ale n.n. de la SN/SO separate, testate
• alte precauții

– laringoscop de unică folosință
– folosirea videolaringoscopului
– filtre pe circuite, inclusiv pentru VPP
– aspirație în circuit închis

• atenție: ochelarii de vedere nu oferă 
protecție (ochelari speciali de protecție/
viziere)

Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

Trevisanuto D, et al., Neonatology 2020. 
Puopolo KM; et al, AAP 2020 

Imagine Satyan Lakshminrusimha



Contact precoce piele-la-piele
• unii: nu (China, Spania)
• alții: după baie, la decizia mamei, informate în prealabil (OMS, SUA, 

Canada)
– beneficii vs riscuri
– scade riscul de hemoragie în postpartum
– scade riscul de depresie / anxietate maternă
– crește rata de succes a alăptării
– mai bună legătură afectivă mamă-copil

• alt argument: oricum n.n. merge acasă unde deseori există multe 
persoane, posibil infectate, în spații restrânse

Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

Stanojevic M, J. Perinat. Med. mai 2020;
Chandrasekharan P, et al, Am J of Perinatol, 2020; 

Boscia C, Pediatrics, mai 2020



După naștere
• transport cu incubator 

– n.n. asimptomatici în saloane speciale 
neonatale/rooming-in

– n.n. cu probleme/bolnavi – în TIN 
– îngrijiri de rutină cu EPP adecvat procedurii/ 

mască și ochelari de protecție/vizieră pt. 
procedurile cu risc de aerosolizare, restul 
identic: halat, bonetă, mănuși, botoșei

• de dorit îngrijire în camere cu presiune 
negativă/cu sisteme de filtrare a aerului/camere 
single sau, la nevoie, cohortare cu 
distanțare/incubatoare; 1,8 m/incubatoare în TIN

Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

Trevisanuto D, et al., Neonatology 2020. 
Puopolo KM, et al, AAP, 2020

AAP iulie 2020 



Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

Separare mamă-copil
• de ales dacă starea mamei nu 

este bună
• reducerea la minim a expunerii 

n.n. la secrețiile materne
• interferă cu formarea legăturii 

mamă-copil și cu alăptarea
• risc mai redus de expunere a 

personalului NN

Rooming-in
• dacă starea mamei și a n.n. permit
• minimalizarea expunerii n.n. la secrețiile 

materne prin îngrijirea n.n. în incubator 
sau păstrarea unei distanțe de 1,8-2 m 
de copil + paravan; mască de protecție 
a mamei când îngrijește sau alăptează 
n.n.; eventual 1 pers. neg de ajutor, 
măsuri de igienă și precauție adecvate

• promovează legătura mamă-copil și 
alăptarea

• risc mai mare pentru expunerea 
personalului NN 

Stanojevic M, J. Perinat. Med. mai 2020;
Erdeve O, Turk Pediatri Ars 2020; Wang L, et al, 

Working Committee on Perinatal and Neonatal 
Management for the Prevention and Control of the 

2019 Novel Coronavirus Infection , febr. 2020

Royal College of Obstetric & Gynecology, UK, martei 2020; 
Puopolo KM; et al, AAP, 2020; AAP iulie 2020;

Edelson DP et al, Circulation AHA 2020, Tran HT, et al; Acta 
Pediatrica 2020; Trevisanuto D, et al, Neonatology 2020, de 

Carvalho WB, et al; Clinics. mai 2020 



Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

Separare mamă-copil versus rooming-in
Majoritatea societăților și experților recomandă alegerea în funcție 
de:
1. VG n.n.
2. starea clinică a n.n. și afecțiunile sale
3. starea clinică a mamei
4. politica spitalului
5. dorința mamei/familiei



Îngrijirea nou-născutului asimptomatic
• baie cât mai curând după naștere
• monitorizare atentă
• camere cu presiune negativă sau sistem de circulare/filtrare a aerului, 

saloane single / schimbarea aerului la  minim 12 ore + distanță de 1,8 m / 
incubatoare / stratificarea departamentelor: 

– zonă tampon (n.n. din mame suspecte/PUI)
– n.n. carantinați (RT-PCR +)

• nr. minim de personal implicat în îngrijirea n.n. din mame suspectate/ 
confirmate, cu EPP adecvat

• gruparea procedurilor
• igienă strictă a mâinii (chiar dacă se folosesc mănuși!)
• dezinfecție strictă a mediului și echipamentelor

Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

Royal College of Obstetric & Gynecology, UK, martei 2020; Shah MD, Saugstad OD, J. 
Perinat. Med. 2020, Kallem VR, Sharma D, The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal 

Medicine 2020; Shalish  W, et al; Am J Perinatol  2020; 
Chandrasekharan P, et al, Am J of Perinatol, 2020; 



Îngrijirea nou-născutului cu simptome
• monitorizare atentă
• transport în unitate cu incubatorul
• camere cu presiune negativă sau sistem de circulare/filtrare a aerului, 

saloane single / schimbarea aerului la  minim 12 ore + distanță de 1,8 m 
între incubatoare

• nr. minim de personal implicat în îngrijire, cu EPP adecvat
• gruparea procedurilor
• igienă strictă a mâinii (chiar dacă se folosesc mănuși)
• dezinfecție strictă a mediului și echipamentelor
• îngrijire în TIN dacă n.n. necesită îngrijiri intensive – suport respirator (de 

evitat cât se poate VM iar pe NIV debite cât mai mici), suport nutrițional, 
terapia afecțiunilor neonatale co-existente conform protocoalelor

Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

Royal College of Obstetric & Gynecology, UK, martei 2020; Shah MD, Saugstad OD, J. Perinat. Med. 
2020, Kallem VR, Sharma D, The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2020; 

Shalish  W, et al; Am J Perinatol  2020; Puopolo KM; et al, AAP, 2020, AAP iulie 2020;  
Chandrasekharan P, et al, Am J of Perinatol, 2020; de Rose G, et al, Italian J of Pediatrics, 2020



Testarea RT-PCR
• de obicei în/la 24 de ore de la naștere toți n.n. din mame suspectate/ 

confirmate COVID-19
• re-testare variabil 

– la 14 zile de la naștere (și chiar și după externare)
– la 48 de ore 
– conform recomandărilor locale/naționale

• probe: ExNF, variabil OF, rectal, traheal
Alte îngrijiri
• fără modificări: vaccinarea împotriva hepatitei B, vitamina K – la naștere, 

screening-uri neonatale cu EPP adecvat (audiologic, MCC, etc.), 
vaccinare BCG conform protocolului, nemodificat

Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

Stanojevic M, J. Perinat. Med. mai 2020; Chandrasekharan P, et al, Am J of Perinatol, 2020; 
Boscia C, Pediatrics 2020; de Carvalho WB, et al; Clinics. mai 2020; 

AAP iulie 2020; Institutul Național de Sănătate Publică România, 2020; 
Comisia de Obstetrică Ginecologie, Comisia Neonatologie, MS România, 2020

AAP: 24 h (±), 48 h, apoi, dacă testele sunt + re-testare 
la 48-72 h până la 2 teste neg. la interval de minim 24 h

AAP: 1 probă NF, 1 probă 
OF apoi NF sau din 

interiorul narinelor trimise 
și prelucrate ca test unic



Politica de vizitare
• majoritatea interzic vizitele sau este permisă vizita unei singure 

persoane/părinte neg, doar cu mască 
Shah MD, Saugstad OD, J. Perinat. Med. 2020, de Carvalho WB, et al; Clinics. mai 2020

• SUA: criteriu clinic și timp/test: mama poate vizita nou-născutul dacă
– este afebrilă de 24 de ore și
– au trecut 10 (14-20) zile de la debutul simptomelor sau primul test și
– prezintă ameliorarea simptomelor și
– situații speciale: 2 teste negative la interval de minim 24 de ore 
– accent pe importanța protejării personalului specializat din TINN

Chandrasekharan P, et al, Am J of Perinatol, 2020, Zangen S, AAP iulie 2020
• 1 spital din Canada, cu politică de vizitare în TINN fără mască – 1 n.n. + 

în TINN, personal și familii expuse Simon Little, Global News, 17.07.2020

Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19



Alăptare
• datele din literatură (până în mai 2020) - a fost identificat ARN viral în LM 

în 4/24 cazuri dar ... dificil de exclus contaminarea

Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

Wu Y, et al, BJOG. 2020; Chen H, et al, Lancet. 2020; Liu W, et al; Front Med. 2020; Gross R, et al, Lancet. 
2020; Tam PCK, et al; Clin Infect Dis. 2020, Costa S, et al; Clin Microbiol Infect. 2020

Studiu pe 64 de probe de la 18 mame 
de copii de 0-25 luni
- probe prelevate în ziua debutului 

simptomelor, Z 21 și Z 49
- metodă RT-PCR validată pentru LM
- probe de LM infectate cu SARS-

CoV-2- negative după pasteurizare 
Holter

- 1 singură testare RT-PCR +/64 
probe, negativă la cultură virală

- culturi virale negative în toate cele 
10 probe evaluate – nu există virus 
competent de replicare

Studiu pe 120  nou-născuți  din 116 mame + 
(8%)(26% simptomatice) între 22.03.-17.05.2020 NY 
– 44% născuți prin cezariană,  83% născuți la termen
Protocol: la alegere: rooming-in, alăptare direct la 
sân dar cu precauții – mască, spălare mâini, sâni, 
incubator
- nici un n.n. + la 24 h
- 82 n.n. din care 68 (83%) au stat în aceiași 

cameră cu mama și 64 (78%) erau alăptați la 
sân, 79 (96%) re-evaluați la 5-7 zile: 0  pozitivi

- 77 (88%) re-testați la 14 zile: 0 pozitivi
- nici un n.n. nu a prezentat simptome, o parte 

monitorizați prin telemedicină până la 1 lună
Salvatore C, et al, Lancet Child Adolesc Health iulie 2020Chambers CC, et al; medRxiv 2020;



Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

Cheema R, et al; Am J Perinatol, iulie 2020

Probleme/
dileme 

legate de 
alăptare/
separare



Alăptare – 3 abordări
• alăptare la sân cu precauții – mască, igiena mâinilor și a sânilor –

majoritatea acum - acceptarea riscului de transmitere a vs prin contact/LM
• alimentație cu LM muls cu precauții – mască, igiena mâinilor, curățare și 

dezinfecție a pompelor și biberoanelor - limitarea riscului de transmitere a 
vs și încurajarea legăturii mamă-copil 

• formulă/LM donat - reducerea riscului de transmitere a vs, stimularea și 
menținerea lactației prin muls și reluarea alăptării după vindecare

Variantă
• n.n. alimentat de un îngrijitor sănătos, neg.

Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

Stanojevic M, J. Perinat. Med. mai 2020; Rajewska A, et al; J. Perinat. Med. 2020; 
Italian Society of Neonatology & UENPS; 2020; 

AAP iulie 2020; Chandrasekharan P, et al, Am J of Perinatol, 2020 



Puncte cheie:
• LM nu pare să joace un rol semnificativ în transmiterea SARS-CoV-2
• Separarea mamă-copil are consecințe negative emoționale și asupra 

sănătății 
• Mamele suspectate/confirmate COVID-19 pot alăpta direct la sân cu 

precauții adecvate
Atitudinea recomandată
• evaluarea riscului vs beneficiu împreună cu mama

Atenție la medicația specifică a mamei: 
– nu se știe dacă remdesivir trece în lapte (dar fără efecte adverse în Ebola)
– hidroxiclorochina nu crește riscul de defecte congenitale, fără efecte adverse 

în alăptare

Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

Stanojevic M, J. Perinat. Med. mai 2020; Rajewska A, et al; J. Perinat. Med. 2020;
Italian Society of Neonatology & UENPS; 2020; 

AAP iulie 2020; Chandrasekharan P, et al, Am J of Perinatol, 2020 



Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

Cheema R, et al; Am J Perinatol, iulie 2020



Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

Cheema R, et al; Am J Perinatol, iulie 2020



Externarea n.n. pozitiv/tranziția la proceduri standard când spitalizarea 
n.n. este prelungită (ex. prematur, n.n. din TINN, etc.)
- îndeplinirea criteriilor standard de externare – stabilitate cardio-

respiratorie, hemodinamică, termică, alimentație enterală completă, fără 
semne clinice de boală activă

- n.n. +: 2 teste neg. la interval de minim 24 de ore între ele / unii externare 
precoce 24-48 h în cazul asimptomaticilor

- dacă mama este încă bolnavă sau +: n.n. se poate externa 
- fie în grija unei persoane sănătoase, neg.
- fie în familie dar cu precauții de contact, igienă riguroasă, păstrarea unei distanțe de 1,8 

metri de mamă, evită contactul cu alți membri + din familie, mama și cei + poartă mască 
facială de protecție în preajma n.n.

- urmărirea n.n. timp de 14 zile – telefonic, consulturi video, ambulator
- educarea și instruirea familiei (scrisă + verbală) privind eventuale 

simptome care necesită revenirea la spital

Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

Chandrasekharan P, et al, Am J of Perinatol, 2020 
Gupta M, et al; Pediatrics 2020;, de Carvalho WB, et al; Clinics. mai 2020 



Comparații între ghiduri

Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19
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Comparații între ghiduri

Managementul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19



Cuprins
• Introducere
• Aspecte epidemiologice
• Infecția maternă cu SARS-Cov-2
• Infecția neonatală cu SARS-Cov-2
• Infecția congenitală cu SARS-Cov-2
• Recomandări de management în cazul gravidelor 

suspectate/confirmate cu COVID-19
• Recomandări de management al nou-născuților din 

mame suspectate/confirmate cu COVID-19
• Observații finale



• restricționarea transferurilor ne-esențiale
• EPP complet cu FFP2/3 pentru întreaga echipă și mănuși duble
• atenție la procedurile cu risc de aerosolizare 
• transport în incubator/capsule de preferat fără umiditate 
• n.n. în pungă de plastic (cu excepția feței), la fel și incubatorul –

minimalizarea infectării prin reducerea pierderilor de aer
• manevrarea n.n. pe ușile incubatorului 
• minimalizarea deschiderii hublourilor/incubatorului
• coordonare cu unitatea primitoare
• transmiterea electronică a documentelor
• decontaminarea mijlocului de transport și a echipamentului 

folosit/nefolosit

Transportul nou-născuților din mame 
suspectate/confirmate cu COVID-19

van den Berg J, et al; ESPNIC, ESPR, 2020; 



Danemarca
• 31180 n.n./5 ani 12.03-14.04
• pe durata carantinei:

– a scăzut cu 90% rata ELBW (de 
la 2,19 la 0,19/1000 nașteri; p 
<0,001)

– a scăzut rata prematurității (p 
0,004) dar pe seama ELBW față 
de 5 ani anteriori

....Surprize

Hedermann G, et al; medRxiv 2020;
Philip RK, et al; medRxiv  2020

Irlanda – peste 30.000 n.n
• 2001-2019 – rata prem. 

8,18/1000
• ian-apr. 2020 – rata prem. 

2,17/1000; RR 3,77, p 0,022
• reducere cu 73% a ratei VLBW
• practic nu s-a născut nici 1 

ELBWCauze:
• reducerea interacțiunilor fizice/sociale
• concentrarea pe măsuri de igienă (infecție/inflamație)
• modificarea mediului de lucru / lucrul la domiciliu
• reducerea poluării aerului
• posibil – mai mult somn, exerciții adecvate, etc.

VLBW

ELBW



Echipamentul de protecție personală - EPP

Trevisanuto D, et al., Neonatology 2020; 
Puopolo KM; et al, AAP, 2020; AAP iulie 2020;

Imagine Satyan Lakshminrusimha

FFP2/3/N95
purificatoare/concentratoare

Atenție! chiar și un filtru mic, neonatal poate anula presiuneaVM la ELBW

mască procedurală/chirugicalăvizieră/ochelaride protecție



Reguli
• EPP nu exclude spălarea corectă a mâinilor și curățarea/dezinfecția 

corectă și regulată a suprafețelor și echipamentelor 
– inclusiv stetoscop, telefoane (de preferat să nu se poarte pe gât)
– suprafețe mari – clor
– suprafețe mici – sol. alcoolice
– incubatoare, radiante, cântare, lămpi de fototerapie – peroxid de H

• EPP nu exclude distanțarea și limitarea contactelor inclusiv între personal
• EPP nu exclude limitarea traficului uman
• EPP (contact/picături) - complet în rooming-in plus mască FFP2/3 și 

vizieră/ochelari dacă mama și/sau n.n. este SARS-CoV-2 +
• hainele de spital – spălare la minim 600
• NU: piercing-uri, barbă (masca aplicată corect), inele, brățări, unghii 

lăcuite sau false

Echipamentul de protecție personală - EPP

Shah MD, Saugstad OD, J. Perinat. Med. 2020; Ng PC, Neonatology mai 2020; 
Erdeve  O, Turk Pediatri Ars 2020; Academia Coreeană de Boli Infecțioase Pediatrice The 

Korean Society of Pediatric Infectious Disease 2020; CDC 2020



Respectarea strictă a ordinii de îmbrăcare și dezbrăcare a EPP
Echipamentul de protecție personală - EPP

Academia Coreeană de Boli Infecțioase Pediatrice The Korean Society of Pediatric Infectious Disease 2020;



Respectarea strictă a ordinii de îmbrăcare și dezbrăcare a EPP
Echipamentul de protecție personală - EPP

CDC 2020



Respectarea strictă a ordinii de îmbrăcare și dezbrăcare a EPP
Echipamentul de protecție personală - EPP

CDC 2020



Quiz – Ce vă evocă imaginea de mai jos?

1. Corona Fashion Days2. Colectiv de torționari Covid3. Costumații de Corona Party 4. Neonatolog și asistente de neonatologie



• COVID-19 este o afecțiune nouă ce aduce probleme noi, inclusiv etice
• ghidurile actuale se bazează pe studii de calitate metodologică mai 

redusă și pe părerile experților; 
• informații noi apar continuu pe măsură ce pandemia progresează și aduc 

mereu schimbări de concepte/recomandări/protocoale/ghiduri
• registrele locale/naționale dar mai ales internaționale pot aduce dovezi de 

mai bună calitate (număr mai mare de cazuri, informații sistematizate)
• EPICENTER (ESPNIC Covid pEdiatric Neonatal Registry) – registru 

internațional care studiază
– epidemiologia / evoluția clinică / prognosticul 
– transmiterea prin LM
– beneficiile separării mamă-copil vs rooming-in
– nevoia de suport respirator / îngrijiri intensive
– valoarea testelor clinice, de laborator, imagistice pentru prezicerea 

severității/prognosticului
– cuprinde n.n. + și – din mame SARS-CoV-2 +  

Încheiere

De Luca D et al; European Journal of Pediatrics mai 2020



Mulțumesc

Peyton, 1500 g, 32 s, COVID-19 +


