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Referințe



Reanimarea neonatală

• Reanimarea nou-născutului = procedură în trepte care 

se aplică tuturor nou-născuților la naștere pentru a 

asigura supraviețuirea în cele mai bune condiții. 

• Prematurii = categorie aparte de nou-născuți, 

neomogenă, cu caracteristici definite major de VG și GN 

și care necesită ajustarea manevrelor de resuscitare 

neonatală pentru obținerea celor mai bune prognostice 

pe termen scurt și lung. 



Reanimarea prematurului

– profilaxia antenatală cu corticosteroizi

– administrarea de surfactant și, mai recent, 

– terapia cu sulfat de magneziu 

au redus dramatic severitatea și mortalitatea asociate SDRDS la 

prematuri DAR ratele de oxigeno-dependență la 36 săptămâni 

VPM sau de displazie bronho-pulmonară (DBP) nu s-au modificat 

semnificativ de aceea, pentru minimalizarea injuriei pulmonare, se 

recomandă aplicarea de strategii de ventilație blânde chiar de la 

naștere.

• La fel ca și în cazul nou-născutului la termen, pasul esențial în 

reanimarea prematurului este susținerea respirației . 

Stoicescu SM, Năstase L, Broscăuncianu D, și colab. Reanimarea neonatală,2020

Wyckoff MH, Aziz K, Escobedo MB, et al. Part 13: neonatal resuscitation: 2015 American Heart Association Guidelines 

Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2015

O’Donnell CPF, Schmölzer GM.. Clin Perinatol 2012



Reanimarea prematurului

• Din punct de vedere al dezvoltării și funcționalității sistemului 

respirator prematurul are însă câteva particularități importante de 

care trebuie ținut cont încă din primele secunde de viață în vederea 

optimizării prognosticului neuro-dezvoltării:

– imaturitate centrală a controlului respirației

– imaturitatea structurală pulmonară (cu atât mai mare cu cât VG 

este mai mică)

– deficitul de surfactant (de asemenea dependent de VG) și

– complianța toracică crescută.



Reanimarea prematurului

Kajekar R. Environmental factors and developmental outcomes in the lung. Pharmacol Ther 2007



Reanimarea prematurului

Eugenio Baraldi, Marco Filippone, Chronic Lung



Reanimarea prematurului

• Suportul respirator oferit prematurilor la naștere trebuie să amelioreze 

complianța pulmonară prin:

– obținerea unei minut-ventilații eficiente

– scăderea efortului respirator și 

– oferirea de ventilație asistată atunci când este necesar. 

• În afara stabilirii unei CRF adecvate, la prematuri suportul respirator 

trebuie să fie ajustat pentru a preveni atelectazia dar și hiperinflația 

pulmonară, în scopul evitării leziunilor pulmonare

• În tranziția de la viața fetală la cea neonatală, adaptarea 

hemodinamică și cardio-respiratorie sunt dependente de stabilirea unei 

CRF optime care să permită un schimb gazos eficient



Reanimarea prematurului

• Adaptarea la viața extrauterină cuprinde procese complexe: 

– aerarea plămânului plin cu lichid și eliminarea lichidului pulmonar

– inițierea schimburilor gazoase alveolare

– trecerea de la circulația fetală la cea de tip adult și închiderea shunt-urilor fetale

– trecerea la un metabolism cu mai mult oxigen

– menținerea temperaturii corpului. 

• Toate aceste procese au loc în primele câteva minute de viață la orice 

nou-născut. 

• Prematurii au nevoie deseori de intervenții care să le permită să se 

adapteze acestor schimbări majore. 

• Cu cât gradul de prematuritate este mai mare cu atât cresc riscul 

pentru dificultăți de stabilizare și nevoia de intervenție. 

• Intervenția personalului instruit în această perioadă critică:

– ameliorează șansa de supraviețuire 

– reduce riscul de morbiditate pe termen lung 

Vento M, Lista G. Paediatr Respir Rev 2015; 

Vento M, Cheung PY, Aguar M. 2009; 



Reanimarea prematurului

• Resuscitarea prematurilor, mai ales a celor extrem de mici (cu VG sub 

28 s), poate fi o provocare în ciuda progreselor semnificative 

înregistrate în medicina perinatală

• Resuscitarea și stabilizarea prematurilor este un complex de decizii și 

acțiuni luate de echipa de resuscitare individualizat, urmărind 

protocolul de reanimare neonatală

• Dovezile existente în acest moment susțin o abordare mai blândă 

în reanimarea prematurilor și în stabilizarea de la SN, scopul 

principal fiind diminuarea complicațiilor pe termen scurt și lung. 

• Aproximativ 85% din prematurii foarte mici au nevoie de intervenții pe 

durata tranziției la naștere și deseori supraviețuirea și prognosticul lor 

depind de îngrijirile primite în sala de naștere. 

• Procentul prematurilor care nu reușesc să respire spontan în primele 

10-30 de secunde de la naștere crește cu scăderea VG.

Castrodale V, Rinehart S. Adv Neonatal Care 2014; 

Maya-Enero S, Botet-Mussons F, Figueras-Aloy J, et al. BMC Pediatrics 2018; 

Perlman J. JAMA 2019; 



Algoritmul reanimării neonatale 

NRP 2021
Prematur?

Respirație ineficientă?
Tonus muscular diminuat?

Da

Uscare, asigurarea căldurii, 
curățarea căilor aeriene, 

stimulare

Nu

Uscare, asigurarea căldurii, 
curățarea căilor aeriene, 

stimulare

Nou-născutul rămâne cu 
mama

EVALUARE ACȚIUNE

CĂI AERIENE/RESPIRAȚIE
Nu respiră? Gasp? Monitorizare SpO2 + VPP

Monitorizare SpO2
Ia în considerare CPAP dacă 

persistă cianoză/efort respirator

CIRCULAȚIE
Frecvența cardiacă?

Îngrijiri post-resuscitare

Ajustarea ventilației
Ia în considerare intubația

Ia în considerare intubația
Compresiuni totacice

Ia în considerare adrenalina

Da

100-60/minContinuă resuscitarea până când se 
rezolvă situația sau se întrerup 

eforturile de resuscitare



NRP Ed 7Aspecte prenatale



Anterior nașterii premature

• Conform legislației actuale, gravidele cu iminență de naștere 

prematură trebuie îndrumate pentru naștere către centrele regionale 

de nivel II și III în funcție de gradul prematurității și complicațiile 

asociate ale sarcinii. 

• De asemenea, ori de câte ori este posibil, în cazul iminenței nașterii 

premature se recomandă:

– administrarea de tocolitice pentru a facilita profilaxia antenatală 

cu corticosteroizi și 

– administrarea de antibiotice în cazul ruperii membranelor 

amniotice (întârzie nașterea prematură și scade mortalitatea 

neonatală). 

• În cazul iminenței nașterii premature înainte de 32 s administrarea 

prenatală de MgSO4 poate reduce riscul de paralizie cerebrală. 

Stoicescu SM, Năstase L, Broscăuncianu D, și colab. Reanimarea neonatală, 2020

Ordinul MSF nr. 910 Monitorul Oficial, 18.11.2002

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019; 

Jarde A, Lutsiv O, Beyene J, McDonald SD.. BJOG. 2019;



Anterior nașterii premature

• Profilaxia antenatală cu corticosteroizi = intervenție prenatală cu 

potențial major de prevenire a morbidității și mortalității prematurilor

– o cură profilactică de CSX ar trebui administrată tuturor 

gravidelor cu risc de naștere prematură din momentul în care 

sarcina este considerată potențial viabilă și până la vârsta de 34 

s, ideal cu minim 24 de ore înainte de naștere. 

– durata optimă de timp între administrarea profilaxiei cu CSX și 

naștere este de minim 24 de ore și maxim 7 zile, efectele 

benefice fiind semnalate chiar din primele ore după 

administrarea primei doze. 

– corticoprofilaxia antenatală reduce riscul și severitatea SDRDS 

și riscul pentru complicații majore ale prematurității precum EUN 

și HIV fără efecte secundare semnificative pentru mamă și făt.

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019; 

Roberts D, Brown J, Medley N, Dalziel SR. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 



Anterior nașterii premature

Pregătirea pentru naștere presupune:

• cunoașterea istoricului matern (general și obstetrical)

• cunoașterea evoluției și complicațiilor sarcinii

• cunoașterea evoluției travaliului 

• cunoașterea medicației administrate pe durata travaliului

• evaluarea riscului pentru reanimare și complicații

• formarea echipei complexe de reanimare 

• repartizarea sarcinilor în cadrul echipei 

• pregătirea și verificarea funcționării întregului echipament necesar 

pentru RN avansată, conform ghidului de reanimare neonatală. 

Stoicescu SM, Năstase L, Broscăuncianu D, și colab. Reanimarea neonatală, 2020



Algoritmul reanimării neonatale 

NRP 2021
Prematur?

Respirație ineficientă?
Tonus muscular diminuat?

Da

Uscare, asigurarea căldurii, 
curățarea căilor aeriene, 

stimulare

Nu

Uscare, asigurarea căldurii, 
curățarea căilor aeriene, 

stimulare

Nou-născutul rămâne cu 
mama

EVALUARE ACȚIUNE



Clamparea cordonului ombilical



Clamparea cordonului ombilical

• Momentul clampării CO = pas important în tranziția la mediul 

extrauterin

• Clamparea CO înainte de inițierea respirației determină: 

– scăderea acută tranzitorie a umplerii atriului stâng și, secundar, 

– scăderea abruptă a debitului ventricului stâng 

• Întârzierea clampării CO după aerarea pulmonară asigură:

– tranziție mai blândă

– risc mai mic de bradicardie 

– risc diminuat de reducere a fluxurilor sangvine cerebrale, 

coronar, renal, intestinal și 

– reducere semnificativă a mortalității spitalicești la prematuri. 

Polglase GR, Dawson JA, Kluckow M, et al. PLoS One 2015; 

Fogarty M, Osborn DA, Askie L, et al. Am J Obstet Gynecol 2018; 



Clamparea cordonului ombilical

Clamparea imediată a CO se 

asociază cu:

• presarcină și postsarcină 

semnificativ mai mici

• rezistență vasculară pulmonară 

mai mare

• persistența shunt-urilor fetale și 

• fluctuații ale presiunii sangvine 

cerebrale și fluxului sangvin 

cerebral

= factori de risc pentru ischemie și 
hemoragie cerebrală

Clamparea întârziată a CO la 

prematuri se asociază:

• cu nevoie redusă de transfuzii

• stabilitate circulatorie mai bună

• reducerea riscului de HIV de 

toate gradele

• risc redus de EUN

Blank DA, Polglase GR, Kluckow M, et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2017; 

Banerjee J, Asamoah FK, Singhvi D, et al. BMC Med 2015; 



Clamparea cordonului ombilical

• Hb la naștere >12 g/dL se asociază cu risc redus de mortalitate și 

ameliorarea morbidității comparativ cu un nivel <12 g/dL la prematurii 

mai mici de 32 s VG.

• Mulgerea CO poate fi luată în considerare în situații de urgență dar:

– studiile pe animale au arătat că mulgerea CO se asociază cu 

tulburări hemodinamice importante 

– studii mai recente au arătat o creștere de 4 ori a riscului de HIV la 

prematuri 

• În cazul în care se decide clamparea întârziată a CO întârzierea 

recomandată de este minim 60 secunde. 

• Este recomandat să existe echipamente speciale pentru menținerea 

temperaturii prematurului în condițiile resuscitării inițiate cu CO intact

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019; 

Banerjee J, Asamoah FK, Singhvi D, et al. BMC Med 2015; 

Katheria AC, Reister F, Hummler H, et al.. Am J Obstet Gynecol 2019; 



Clamparea cordonului ombilical
Clamparea CO la 0-30 sec vs peste 30 sec (majoritatea peste 60 

sec) - SR + meta-analiză

• 18 RCT, 2834 prematuri

– CTCO - reducerea mortalității intraspitalicești – RR 0,68 (CI95% 0,52-0,90), NNT 

33

– CTCO reduce riscul de HIV – RR 0,87 (Ci 95% 0,75-1,00)

• 3 RCT, 996 prematuri ≤28 s

– CTCO - reducerea mortalității spitalicești – RR 0,70 (CI 95% 0,51-0,95), NNT 20

– CTCO nu a influențat scorul Apgar la 5 min, nevoia de IOT pentru RN, 

temperatura la internare, nevoia de VM, rata HIV, DBP, PCA, EUN, sepsis tardiv,. 

ROP

• CTCO – crește Ht maxim cu 2,73 puncte procentuale, reduce % de 

prematuri ce au nevoie de transfuzie cu 10% (p < 0,00001). 

• riscuri potențiale ale CTCO – policitemie, hiperbilirubinemie

Fogarty M, Osborn DA, Askie L, Seidler AL, Hunter K, Lui K, Simes J, Tarnow-Mordi W. Delayed vs early umbilical cord clamping for 

preterm infants: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2018 



Clamparea cordonului ombilical
• Resuscitarea prematurilor cu CO intact



Clamparea cordonului ombilical
Clamparea fiziologică a CO (CFO) = aerare, respirație, apoi clamparea CO

• studiu de fezabilitate – echipament standard pentru stabilizare; clamparea CO – criterii 
de stabilitate – FC >100b/min, respirații spontane pe CPAP, Vt >4 ml/kgc, SpO2 ≥P25, 
FiO2 <40%

– 37 prematuri, VG medie 30,9±2,4 s, GN 1580±519 g

– intervenție cu succes – 89,2% (33/37)

– interval median de clampare a CO – 4 min 32 sec

– fără evenimete adverse materne-fetale
Fogarty M, Osborn DA, Askie L, Seidler AL, Hunter K, Lui K, Simes J, Tarnow-Mordi W. Delayed vs early umbilical 

cord clamping for preterm infants: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2018 

• studiu de eficiență – RCT de noninferioritate – 37 prematuri cu VG <32 s (VG medie 29 
s), CFO vs CTCO standard (30-60sec), echipament standard pentru RN cu CO intact; 
aceleași criterii de stabilitate ca mai sus pt CFO; prognostic primar – stabilitatea 
respiratorie; 

– intervale mediii de clampare: 5:49 ± 2:37 min CFO (20) vs 1:02 ± 0:30 min (CTCO)

– CFO – atingere mai rapidă a stabilității respiratorii 5:54 ± 2:27 min vs 7:07 ± 2:54 
min)

– fără diferențe semnificative privind pierderea maternă de sânge, hemoragii 
postpartum, temperatura n.n. la internare, prognostice neonatale pe termen scurt

Knol R, Brouwer E, van den Akker T, DeKoninck P, van Geloven N, Polglase GR, Lopriore E, Herkert E, Reiss IKM, 
Hooper SB, Te Pas AB. Physiological-based cord clamping in very preterm infants - Randomised controlled trial on 

effectiveness of stabilisation. Resuscitation. 2020



Menținerea temperaturii corporale

• Pe toată durata reanimării și stabilizării prematurului temperatura 

corporală a prematurului trebuie menținută în limite normale – între 

36,5 și 37,50C. 

• Menținerea temperaturii normale a corpului se poate obține prin:

– învelirea prematurului în pungi de polietilenă transparente și 

– plasarea sub radiant termic  sau, ulterior, în incubatoare cu 

servocontrol și senzor cutanat termic setat la 36,50C și cu 

umiditate relativă mare, adaptată VG, căciuliță

– folosirea de incubatoare pre-încălzite pentru transport. 

• Nu este necesară ștergerea tegumentelor cu scutece calde, uscate 

în cazul plasării prematurului în pungi de polietilenă pe durata RN. 

• În cazul nașterilor extrem de premature este recomandată încălzirea 

anterioară a sălilor de naștere la 25-260C 

Stoicescu SM, Năstase L, Broscăuncianu D, și colab. Reanimarea neonatală,2020

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019; 



Menținerea temperaturii corporale

Mathew B, Lakshminrusimha S, Sengupta S, Carrion V. Am J Perinatol 2013

Radiant termic

Radiație

Convecție

Evaporare



Menținerea temperaturii corporale

Mathew B, Lakshminrusimha S, Sengupta S, Carrion V. Am J Perinatol 2013

Convecție

Radiație

Radiant termic

Radiație –
pungă 

transparentă 
de plastic

Evaporare-
umiditate crescută 
în punga de plastic



Menținerea temperaturii corporale

Mathew B, Lakshminrusimha S, Sengupta S, Carrion V. Am J Perinatol 2013

Convecție

Radiație

Radiant termic

Evaporare

Conducție – saltea termică



Menținerea temperaturii corporale
RS - 25 RCT

– bariere împotriva pierderii de căldură (pungi/folii de plastic)

– surse externe de căldură

– combinații de bariere și surse externe

• pungile/foliile: 
– eficiente vs îngrijirea standard (temperatură centrală mai mare la internarea în TIN)(NNT4), 

există un risc de hipertemie la prematuri (m.a. VG >28 s)(NNT25)

– nu reduc mortalitatea

– la VG 24-28 s – reduc riscul de hemoragie pulmonară, fără efect semnificativ asupra altor 
morbidități

• surse externe
– îngrijirea piele-la piele eficientă la prematurii cu GN 1200-2199 g (NNT2)

– saltele exoterme reduc riscul de hipotermie la internarea în TIN (NNT3)

• saltele exoterme vs pungi/folii de plastic – fără diferențe semnificative 
privind riscul de hipotermie/hipertemie la intrarea în TIN (2 studii)

• saltele exoterme + pungi de plastic la prematuri <31 s vs doar pungi 
– temperatură mai bună la ternarea în TINN (m.a. <28 s)

– risc crescut de hipertermie (NNT 6 la prematurii cu VG <31 s)

McCall EM, Alderdice F, Halliday HL, et al. Vohra S, Johnston L. Interventions to prevent hypothermia at birth in preterm and/or 

low birth weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018



Eliberarea căilor respiratorii



Eliberarea căilor respiratorii

• Eliberarea căilor respiratorii de secreții poate ajuta la inițierea 

respirației și se efectuează după poziționarea capului în ușoară 

extensie (poziție de adulmecare) pentru favorizarea intrării fluxului 

de aer spre căile respiratorii inferioare 

• În funcție de consistența secrețiilor, presiunea de aspirație trebuie 

ajustată până la un maxim de – 100 mHg pentru a evita lezarea 

mucoaselor 

• Durata aspirației trebuie să nu depășească 5 secunde pentru a evita 

apariția apneei și bradicardiei prin reflex vagal. 

• Aspirarea secrețiilor la nașterea prematurului mai mare de 35 s nu 

este obligatorie, ștergerea nasului și a gurii cu o compresă sterilă 

are eficiență similară cu aspirația orofaringiană

Stoicescu SM, Năstase L, Broscăuncianu D, și colab. Reanimarea neonatală,2020

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019;

Gomella TL. Neonatology: Management, Procedures, On-call Problems, Disease, and Drugs. Lange, 8th Ed 2020; 

Wyckoff MH, Aziz K, Escobedo MB, et al.. Circulation. 2015; 



Stimularea respirației

• Stimularea respirației

– ștergerea tegumentelor (prin tamponare cu un scutec cald) sau 

– masarea blândă a toracelui posterior și a tălpilor

pe durata stabilizării la naștere ajută la stabilirea unei respirații 

regulate la prematurul care respiră spontan la naștere 

Stoicescu SM, Năstase L, Broscăuncianu D, și colab. Reanimarea neonatală,2020

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019;



Stimularea respirației
Intervenție Metodă Efect asupra efortului respirator Studii

Aplicarea stimulării 

tactile

Modificarea stării de trezire

Stimularea proprioceptorilor

Activarea mecanoreceptorilor 

somatici/viscerali

Crește FR

Stimulări tactile repetate duc la oxigenare 

mai bună, reducerea nevoii de O2, creștere 

nesemnificativă a efortului respirator

Șobolani prematuri

Prematuri umani

Administrarea de FiO2

inițial de 100%

Crește presiunea parțială a O2 ceea ce 

reduce depresia respiratorie indusă de 

hipoxie

Model respirator mai stabil, reduce apneea

efort respirator crescut, oxigenare mai bună, 

durată mai scurtă a VPP

Iepuri prematuri

Prematuri umani

Administrarea de 

cafeină

Reduce depresia respiratorie indusă de 

adenozină

Efort respirator crescut, efect dependent de 

VG

Nu scade SpO2 după clamparea CO în 

administrarea prenatală de cafeină (scădere

ce apare fără cafeină)

Miei prematuri

Prematuri umani

Clamparea întârziată 

a CO după aerarea 

pulmonară

Crește fluxul sangvin pulmonar iar 

aerarea înlocuiește returul venos ceea 

ce duce la creșterea raportului 

ventilație/perfuzie și creșterea oxigenării

Scade riscul de depresie respiratorie 

indusă de hipoxie cât timp schimbul de 

gaze placentar este intact

Nu au fost evaluate/în curs de evaluare –

Aplicarea presiunii 

pozitive continue în 

căile aeriene

Crește gradientul de presiune pentru a 

crește suprafața de schimb gazos

Ameliorarea oxigenării

Efort respirator redus

Miei prematuri

Prematuri umani

Administrarea minim 

invazivă de surfactant

cu sedare minimă

Evită intubarea și riscul de VM,

disconfort redus

Desaturări mai frecvente cu nevoie de CPAP 

nazal intermitent, fără a crește riscul de 

intubație

Prematuri umani

Dekker, J., van Kaam, A.H., Roehr, C.C. et al. Stimulating and maintaining spontaneous breathing 

during transition of preterm infants. Pediatr Res (2019)



Stimularea respirației

Zgomot
Zgomotul și manevrarea pot stimula centrul 
respirator prin inducerea trezirii

Lumina și căldura
Lumina și temperatura pot stimula efortul 
respirator prin inducerea trezirii

Masarea toracelui sau a spatelui pot stimula 
centrul respirator prin activarea mecano-
receptorilor somatici sau viscerali  din 
regiunea toracică

Schimbarea poziției tălpilor și picioarelor sau 
masarea tălpilor poate reduce pauzele 
respiratorii și crește FR prin activarea 
proprioceptorilor sau a receptorilor somatici

Stimularea tactilă

Stimularea tactilă

Dekker, J., van Kaam, A.H., Roehr, C.C. et al. Stimulating and maintaining spontaneous breathing 

during transition of preterm infants. Pediatr Res (2019)



Evaluarea pe durata reanimării

evaluare

decizieacțiune



Evaluarea pe durata reanimării

• Și în cazul prematurilor acțiunile sunt precedate și urmate de 

evaluări ale consecințelor acestor acțiuni. 

• La fel ca și în cazul nou-născuților la termen sunt evaluate:

– respirația

– frecvența cardiacă și 

– saturația periferică în oxigen

și, în funcție de aceste evaluări sunt deciși în continuare pașii de 

urmat ai reanimării, conform algoritmului 

• În cazul prematurilor care nu respiră după primi pași ai RN este 

indicată nu numai evaluarea prin pulsoximetrie ci și monitorizarea 

EKG a frecvenței cardiace 

Stoicescu SM, Năstase L, Broscăuncianu D, și colab. Reanimarea neonatală

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019;

Wyckoff MH, Aziz K, Escobedo MB, et al.. Circulation. 2015; 



Algoritmul reanimării neonatale 

NRP 2021
Prematur?

Respirație ineficientă?
Tonus muscular diminuat?

Da

Uscare, asigurarea căldurii, 
curățarea căilor aeriene, 

stimulare

Nu

Uscare, asigurarea căldurii, 
curățarea căilor aeriene, 

stimulare

Nou-născutul rămâne cu 
mama

EVALUARE ACȚIUNE

CĂI AERIENE/RESPIRAȚIE
Nu respiră? Gasp? Monitorizare SpO2 + VPP

Monitorizare SpO2
Ia în considerare CPAP dacă 

persistă cianoză/efort respirator

CIRCULAȚIE
Frecvența cardiacă?

Îngrijiri post-resuscitare

Da



Oxigenul și oxigenarea prematurilor 

în sala de naștere



Oxigenul și oxigenarea prematurilor 

în sala de naștere
Scopurile oxigenoterapiei:

• asigurarea de oxigen suficient pentru țesuturi și pentru evitarea 

metabolismului anaerob

• prevenirea vasoconstricției pulmonare hipoxice

• promovarea creșterii cerebrale și somatice

• minimalizarea efectelor adverse

Veli M et a, Can J Physiol Pharmacol 2018

Saugstad OD et al, Pediatr Res, 2019



Oxigenoterapia

Prea mult oxigen:

- stress oxidativ

- leziuni și boală pulmonară

- DBP

- ROP

- leziuni cerebrale  și afectarea dezvoltării creierului

- leziuni cardiace, renale și ale altor organe vitale

Kulkarni AC, et al; Antiox Redox Signal, 2007, Saugstad OD, J Perinatol, 2004, Mach WJ, et al, Nurs Res Pract 

2001, Sola A, J perinatol 2008, Vento M et al, Am J Respir Crit Care Med 2005



Oxigenoterapia

Lakshminrusimha, S., Saugstad, O. The fetal circulation, pathophysiology of hypoxemic respiratory 

failure and pulmonary hypertension in neonates, and the role of oxygen therapy. J Perinatol, 2016

Vasoconstricție și 
inflamație cerebrală
Crește riscul de EHI

Crește reactivitatea 
vasculară pulmonară

Se reduce relaxarea sec. 
NO

Leziuni miocardice
Leziuni acute renale

Mortalitate crescută

Leucemie 
în copilărie

radicali liberi de 
oxigen la FiO2 100%

radicali liberi de 
oxigen la FiO2 21%



Oxigenul și oxigenarea prematurilor 

în sala de naștere
• Prematurii au rezerve anti-oxidante deficitare și, ca urmare, prezintă 

riscuri mari de toxicitate a oxigenului și pentru afecțiuni secundare 

radicalilor liberi de oxigen

• La prematuri, sunt cruciale evitarea nu doar a hipoxemiei ci și a 

hiperoxemiei . 

• Resuscitarea cu FiO2 de 21% se soldează cu întârzierea corectării 

bradicardiei și creșterea mortalității 

• Bradicardia sub 100 bătăi/minut asociată cu SpO2 sub 80% în 

primele 5 minute de viață se asociază cu deces sau hemoragie 

cerebrală 

Pooja N Patel, Jayanta Banerjee, Sunit V Godambe. World J Clin Pediatr 2016

Lamberska T, Luksova M, Smisek J, et al.. Acta Paediatr 2016; 

Oei JL, Finer NN, Saugstad OD, et al.. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2018; 



Oxigenoterapia

Saugstad, O.D., Oei, JL., Lakshminrusimha, S. et al. Oxygen therapy of the newborn from molecular 

understanding to clinical practice. Pediatr Res, 2019

SpO2 și FC 
reduse la 5 min 
= risc de HIV și 

deces

glota și epiglota 
închise

plămâni imaturi, 
plini cu lichid, în 

stadiu canalicular

deficit de 
surfactant

pierderi la mască nevoie de presiuni mai mari 
datorită complianței proaste

interfață aer-capilar 
insuficient dezvoltată

PAO2 alveolar 
redus

mușchiul neted vascular 
pulmonar – mai puțin 
responsiv la O2, NO 

endogen și alte 
vasodilatatoare

tranziție vasculară pulmonară deficitară și insuficiență 
respiratorie

PaO2 redus



Oxigenoterapia

Dekker J, HOOPer SB, Croughan MK, et al, Front Pediatr; 2019

Saugstad OD, Lakshminrusimha S, Vento M. J Pediatr. 2020

Prematuri 24-29 s (52)

Înregistrări de la 
44 prematuri

grup cu 30% 
O2 grup cu 100% O2

Minut volum mai mic
Durată mai mare a ventilației pe mască

Oxigenare mai redusă la 5 minute
Durată prelungită a hipoxemiei

Expunere la FiO2 mai mic în primele 5 
minute

Minut volum mai mare
Durată mai mică a ventilației pe mască

Oxigenare mai mare la 5 minute
Durată mai scurtă a hipoxemiei

Expunere la FiO2 mai mare în primele 5 
minute

Nici o diferență privind
-durata hiperoxemiei

-markerii de stress oxidativ



Oxigenoterapia

• RCT – FiO2 30 sau 90%; ELBW

• ținta: SpO2 la 10 minute = 75% la

5 min. și 85% la 10 min.

• scop: reducerea efectelor adverse 

ale O2

• rezultate: Cu FiO2 30% - durată 

mai redusă de oxigenoterapie și 

VM și incidență redusă a DBP (p

<0,05); markeri de stress oxidativ 

crescuți în grupul cu FiO2 90%

• concluzie: resuscitarea ELBW cu 

FiO2 30% produce mai puțin 

stress oxidativ, inflamație, reduce 

nevoia de oxigen și riscul de DBP

Vento M, Moro M, Escrig R, et al: Pediatrics. 2009



Oxigenarea

• scop: evaluarea asocierii dintre SpO2 la 5 min și prognosticul 

prematurilor cu VG sub 32 s

• Design: RV + meta-analiză: 768 prematuri din 8 RCT cu FiO2 

≤30% vs FiO2 ≥60% la RN

• Analiza: individuală a pacienților

• Prognostic: relația dintre SpO2 la 5 min și deces și HIV grad 3,4

• Rezultate: șansa de a atinge ținta de SpO2 80% scade dacă RN 

este inițiată cu FiO2 <30%; SpO2 <80% s-a asociat cu FC mai mici 

(p<0,05) și cu HIV (OR 2,04, CI95% 1,01-4,11, p<0,05); 

bradicardia la 5 min crește riscul de deces (OR 4.57, CI95% 1,62-

13,98, p<0,05). 

• De clarificat dacă aceste rezultate se datorează severității bolii 

prematurilor sau cantității de O2 administrată la RN

Oei JL, Finer NN, Saugstad OD, et al. Arch Dis Child Fetal 

Neonatal Ed. 2018 



Oxigenul și oxigenarea prematurilor 

în sala de naștere
• Majoritatea prematurilor au nevoie în primele 10 minute de viață de 

FiO2 între 30 și 40%, de aceea recomandările curente sunt de inițiere a 

suportului respirator la prematuri cu FiO2 de:

– 30% la prematurii mai mici de 28 s VG

– 21-30% la prematurii de 28-31 s VG și 

– 21% la cei mai mari de 32 s VG, 

titrând ulterior concentrația de oxigen administrată în funcție de SpO2  

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019;

Welsford M, Nishiyama C, Shortt C, et al. International Liaison 

Committee on Resuscitation Neonatal Life Support Task Force. 

Pediatrics 2019



Oxigenul și oxigenarea prematurilor 

în sala de naștere

• Pentru titrarea administrării de 

oxigen se recomandă ca 

amestecul de gaze să fie 

administrat cu ajutorul blenderelor 

de aer-oxigen

• Pentru evitarea hipoxemiei și 

hiperoxiei se recomandă titrarea 

FiO2 administrate cu ajutorul 

pulsoximetriei continue, țintind 

SpO2 ≥80% și FC >100 bătăi/min 

doar la 5 minute de la naștere. 

Minutul de viață Ținta saturației în 

oxigen (preductal)

1 minut 60-65%

2 minute 65-70%

3 minute 70-75%

4 minute 75-80%

5 minute 80-85%

10 minute 85-90%

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019;



Oxigenul și oxigenarea prematurilor 

în sala de naștere
• Valorile SpO2 sub 60-70% au 

acuratețe redusă datorită 

tehnologiei incorporate acestor 

aparate. 

• După primele 10 minute de viață 

se recomandă menținerea unor 

SpO2 între 90 și 94% la prematurii 

care necesită oxigenoterapie. 

• Valori mai mici ale SpO2 (85-89%) 

scad riscul de ROP dar cresc riscul 

de deces și EUN în timp ce valori 

țintă mai mari se asociază cu risc 

crescut de forme severe de ROP.

Lakshminrusimha, S., Saugstad, O. The fetal circulation, 
pathophysiology of hypoxemic respiratory failure and pulmonary 

hypertension in neonates, and the role of oxygen therapy. J 
Perinatol, 2016

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019;

Saugstad OD. Neonatology. 2015

Manley BJ, Kuschel CA, Elder JE, et al. J Pediatr. 2016;

Inflamație Stress 
oxidativ

Apărare 
antioxidantă 

deficitară
Oxigen 

restrictiv
Oxigen 
liberal



Oxigenarea

• scop: evaluarea efectelor RN 

cu FiO2 21 sau 100% la 

prematurii <32 s

• RCT – 21 vs 100% O2 la 

naștere cu titrare țintind SpO2

65-95% la 5 min și 85-95% 

până la internarea în TIN

• rezultate: 292 recrutați, VG 

medie 29,8 s; ELBW cu RN cu 

aer – mortalitate mai mare RR 

3,9 [CI95% 1,1-13,4]; p = 0,01)

m.a prin insuficiență respiratorie 

comparativ cu RN cu 100% 

oxigen
A – tot lotul, B - prematuri <28 s. C – prematuri 28-31 s

Oei JL, Saugstad OD, Lui K, et al. (TORPIDO Trial). 

Pediatrics. 2017



Oxigenarea

Oei JL, Saugstad OD, Lui K, et al. (TORPIDO Trial). 

Pediatrics. 2017



Oxigenarea

Lui K, Jones LJ, Foster JP, et al.; Cochrane Library Cochrane Database of Systematic Reviews Lower versus higher oxygen 

concentrations titrated to target oxygen saturations during resuscitation of preterm infants at birth; 2018



Oxigenarea
• scop – evaluarea efectului clampării 

întârziate a CO (CTCO), (≥180 s) 

versus precoce (CPCO) (≤60 s) 

asupra oxigenării sângelui periferic la 

n.n. la termen și prematuri târzii

• Metodă: RCT, 1500 nașteri vaginale 

cu risc redus și VG ≥33 weeks

• Rezultate: 

– SpO2 a fost cu 18% mai mare la 1 

min, 13% mai mare la 5 min și 

10% mai mare la 10 min în grupul 

CTCO vs CPCO (p < 0.001)

– FC a fost cu 9 b/min la 1 min și cu 

3 b/min la 5 min în grupul CTCO 

vs CPCO (p < 0.001). 

– prima respirație a apărut mai 

repede în grupul CTCO
KC, A., Singhal, N., Gautam, J. et al. Matern health, neonatol

and perinatol 2019



Oxigenarea

Concluzii privind oxigenoterapia în sala de naștere

• FiO2 inițial se decide după evaluarea imediată a adaptării postnatale

• Nașterea e definită ca expulzia completă a fătului

• Ajustările FiO2 se fac în funcție de atingerea ținei de SpO2 și FC

• FC trebuie să fie peste 100b/min după 2 minute

Lara-Cantón I, Solaz A, Parra-Llorca A, et al. Oxygen Supplementation During Preterm Stabilization and the Relevance of 

the First 5 min After Birth. Front Pediatr. 2020

VG (s) FiO2 inițial (%) Ținta SpO2 la 5
minute (%)

> 37 21 85-90

33-36 21 85

29-32 21-30 80-85

<28 30 80

<26 30-40 80



Oxigenarea

Concluzii

• pe viitor – oxigenoterapie în 

funcție de VG, tipul nașterii, 

sex, CPAP, clamparea CO ...

• clarificări privind ținta SpO2 și 

corelații prognostice

• care este ținta optimă a SpO2 

care duce la reducerea 

mortalității/disabilităților la 

prematuri?

Saugstad OD, Lakshminrusimha S, Vento M. J Pediatr. 2020

Obținerea 
țintelor de 

SpO2 
preductal și a 
FC la 5 minute 

Prevenirea 
depresiei 
cerebrale 

stimulează 
respirația 
spontană

Facilitarea 
deschiderii 

glotei

Inducerea 
vasodilatației 

pulmonare

Evitarea leziunilor 
induse de stresul 

oxidativ

Eliminarea 
lichidului 

pulmonar și 
eliberarea de 

surfactant

Principiile suplimentării cu oxigen pe durata 
reanimării prematurilor extrem de mici



Susținerea respirației

• În cazul prematurului cu hipoxie-asfixie la naștere se recomandă 

urmarea strictă a recomandărilor ghidului de reanimare neonatală, 

acești prematuri având nevoie urgentă de manevre de deschidere a 

căilor aeriene, inflație pulmonară și stabilirea debitului cardiac. 

• De obicei prematurii cu SDR încearcă să respire singuri pe durata 

tranziției de la viața intrauterină la cea extrauterină dar fac eforturi 

pentru a menține o bună aerare alveolară

• Cele mai recente ghiduri europene și pentru prematurul cu SDRDS 

recomandă mai degrabă susținerea tranziției, inclusiv a 

respirației, decât resuscitarea prematurilor cu SDRDS 

Stoicescu SM, Năstase L, Broscăuncianu D, și colab. Reanimarea neonatală 2020

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019;

Wyllie J, Bruinenberg J, Roehr CC, et al. Resuscitation 2015



Susținerea respirației

• Se recomandă facilitarea unei tranziții blânde la viața 

extrauterină și expunerea la un minim de intervenții care pot 

produce leziuni. 

• La prematurii care respiră spontan se recomandă folosirea 

PEEP/CPAP pentru a reduce riscul de DBP 

• La prematuri, suportul respirator de tip CPAP ajută la:

– recrutarea alveolară cu riscuri reduse de baro- și volum-traumă

– stabilirea și menținerea CRF

– ameliorarea hemodinamicii pulmonare și suferinței respiratorii 

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019;

Saugstad OD. Neonatology. 2015; 

Pooja N Patel, Jayanta Banerjee, Sunit V Godambe. World J Clin Pediatr 2016; 



Susținerea respirației

Suport respirator non-invaziv/CPAP – de la naștere

• CPAP precoce + surfactant selectiv vs IOT de rutină și surfactant 

profilactic/precoce (stabilirea CRF)

– rate mai reduse de deces/DBP

– reducerea duratei VM

– reducerea nevoii de corticosteroizi postnatal

• individualizarea îngrijirii prematurilor

2014



Susținerea respirației - De ce NIV/CPAP?

plămân fetal

naștere prematură

plămân neonatal

restricția 
de 

creștere

stress
cronic

corioamniotita

predispoziția 
genetică

hiperoxia 
expunerea 

la O2

VM

infecția 
postnatală

nutriția 
deficitară

alte terapii 
postnatale

steroizi 
prenatal

surfactant

CPAP

nutriția 
adecvată

Yoder BA; NeoReviews, 2008 

îngrijirea la 
naștere



Suport respirator non-invaziv la sala de naștere

• NCPAP – eficient pt. stabilirea CRF

– studiul COIN – NCPAP (8 cmH2O) vs IOT (610 ELBW cu respirație 

spontană și SDR, randomizați la 5 minute de viață – fără diferențe 

privind decesul/DBP; risc mai mare de pneumotorax pe NCPAP

– studiul SUPPORT (1316 ELBW) NCPAP vs IOT + surfactant – rate 

similare de mortalitate și DBP

Morley CJ, et al, NEMJ, 2008, Finner NN, et al, NEMJ, 2010

– 7 RCT cu NCPAP la SN în total (inclusiv CURPAP, VON DRM)

• rata de eșec (nevoia de IOT și VM) – de la 31 la 83%

• fără diferențe în ceea ce privește rata DBP

– SR + M acestor studii – beneficiu mic dar semnificativ privind riscul 

de deces sau DBP în cazul NCPAP (NNT 25)

– beneficiul redus – posibil inabilitatea CPAP de a recruta plămânii, 

presiuni inadecvate, pierderi de aer la interfețe, etc.

Schmoltzer GM, et al, BMJ, 2013

Susținerea respirației



Susținerea respirației

• Nu este recomandată aspirația de rutină a căilor respiratorii înainte 

de aplicarea sistemului CPAP 

• În prezent nu este cunoscut nivelul ideal al PEEP pe CPAP la 

naștere, se recomandă însă aplicarea unei presiuni minime de 6 

cmH2O și maxime de 9 cm H2O 

– aceste presiuni deschid căile aeriene, mențin expansiunea 

pulmonară și previn colapsul alveolar 

– presiuni sub 5 cmH20 nu sunt eficiente iar cele de peste 9 

cmH2O ameliorează în continuare oxigenarea dar cu riscul 

potențial de apariție a SPA

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019;



Susținerea respirației

• Pentru inițierea respirației, la prematurii cu respirație ineficientă, 

apnee sau bradicardie se recomandă aplicarea unor presiuni 

pozitive de inflație (PIP) de 20-25 cmH2O, de dorit cu ajutorul 

resuscitatorului cu piesă în T, timp de maxim 10-15 secunde pentru 

evitarea intubației 

• Scopul VPP este crearea CRF, oferirea de volume tidal adecvate și 

stimularea respirației cu minimalizarea traumei pulmonare 

• Studiile sunt neconcludente în ceea ce privește efectele benefice 

ale inflațiilor susținute pentru o durată mai mare de timp, unele studii 

demonstrând o creștere a ratei mortalității ca atare se recomandă să 

fie utilizate doar în cadrul studiilor clinice 

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019;

O’Donnell CPF, Schmölzer GM. Clin Perinatol 2012; 



Susținerea respirației

• Se recomandă ca resuscitarea prematurilor să se efectueze cu 

ajutorul resuscitatorului cu piesă în T (care oferă presiuni mai 

constante și mai bine controlate comparativ cu ventilația cu balon) și 

NU prin VPP cu balon (care nu oferă posibilitatea folosirii PEEP în 

absența unei valve speciale de PEEP).

• Dacă nu există posibilitatea utilizării unui resuscitator cu piesă în T 

atunci ar trebui folosit un balon de reanimare cu manometru pentru 

a putea monitoriza presiunile de inflație și pentru a evita volum-

trauma și apariția sindroamelor de pierdere de aer 

Stoicescu SM, Năstase L, Broscăuncianu D, și colab. Reanimarea neonatală 2020

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019;

Wyllie J, Bruinenberg J, Roehr CC, et al. Resuscitation 2015

Wyckoff MH, Aziz K, Escobedo MB, et al. Circulation. 2015

Oei JL, Vento M, Rabi Y, et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2016; 



Suport respirator non-invaziv

Presiune aeriană constantă Presiune aeriană variabilă

Canule 

nazale
CPAP

CPAP cu flux 

constant

CPAP cu flux 

variabil

CPAP 

convențional

Bubble 

CPAP

CN cu debit 

redus
HFNC

NIPPV

SNIPPV
NHFV

Bi-PAP

Mahmoud et al, Ped. Resp Rev, 2011



Susținerea respirației

• Interfețele recomandate sunt canulele nazale scurte și masca facială 

• Măștile faciale sunt ușor de folosit pentru CPAP și VPP pe nas și 

gură dar prezintă unele dezavantaje: obstruare frecventă, pierderi 

prin etanșeizare incorectă pe față, pierderea presiunii când masca 

este ridicată de pe față pentru evaluare, risc de presiune excesivă 

pe capul prematurului pentru obținerea unei bune etanșeități.

• Masca laringiană – limitată de dimensiuni care nu sunt potrivite 

prematurilor foarte mici și extrem de mici - este rareori utilizată la 

prematuri, de obicei doar în cazul intubației dificile sau imposibile.

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019;



Susținerea respirației

Important!

• alegerea interfeței de dimensiuni adecvate

– pentru CPAP 

• prongs-urile trebuie să se potrivească bine în narine fără a presa 

pe sau ciupi septul nazal (septul nazal nu se albește la fixare)

• masca potrivită nu atinge vârful nasului

– pentru HFNC – prongs-urile ocupă 50% din narine



Susținerea respirației - sumar

Suport respirator non-invaziv/CPAP – de la naștere

Clamparea întârziată a c.o. minim 60 sec

Stabilizare cu CPAP pe mască sau prongs-uri nazale
la prematurii cu respirație spontană

PEEP minim 6 cmH2O; NU inflații susținute

VPP cu PIP 20-25 cmH20 la prematurii cu apnee 
persistentă sau bradicardici

Blender pentru controlul FiO2
FiO2 inițial 30% la VG < 28 s
FiO2 21-30% la VG 28-31 s

FiO2 21% la VG > 32s
Ajustarea FiO2 funcție de SpO2

La prematurii cu VG < 32 s, de dorit SpO2 ≥ 80% și 
FR > 100/min la 5 min de la naștere

IOT dacă prematurii nu răspund la VPP pe mască/CN 
+ surfactant dacă e nevoie de IOT pt. stabilizare



Susținerea respirației

• Se recomandă ca amestecul de gaze folosit pentru susținerea 

respirației prematurilor să fie încălzit și umidifiat pentru prevenirea 

pierderilor de căldură 

• Suportul respirator de tip CPAP are șanse mai mari de a preveni 

intubația la prematuri comparativ cu administrare de flux mare pe 

canule nazale, încălzit și umidifiat (HFNC)

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019;

Roberts CT, Owen LS, Manley BJ, et al. HIPSTER Trial Investigators. N Engl J Med 2016; 



Susținerea respirației

Suport respirator non-invaziv la sala de naștere

• NIPPV – studiu retrospectiv pe VLBW: VPP pe mască vs NIPPV 

– reducerea nevoii de IOT la SN (31 vs 85%) la ELBW

– nevoie redusă de MCE (11 vs 31%)

– nevoie redusă de VM la 24 de ore (38 vs 66%)

– nu există studii comparative CPAP vs NIPPV la SN

Biniwale M, et al; Resuscitation, 2017

• HFNC 

– evaluarea  HFNC pt. stabilizare la SN – studiu pilot, prematuri VG 

sub 30 s; 25/28 stabilizați cu succes cu HFNC; 60% rămași pe 

HFNC la 72 de ore de la naștere

– metodă fezabilă dar mai sunt necesare studii la prematuri

Reynolds P, et al, Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 2016



Susținerea respirației

Suport respirator non-invaziv/CPAP – contraindicații 

• insuficienţă respiratorie progresivă cu PaCO2 > 60 mmHg şi/sau 

incapacitate de a menţine PaO2 > 50 mmHg (pH <7,25)

• malformaţii congenitale ale căilor respiratorii:

– atrezia coanală

– despicături palatine (nu pot fi controlate pierderile)

– fistulă eso-traheală

– hernie diafragmatică congenitală

• instabilitate cardio-vasculară severă (hipotensiune)

• conducere respiratorie deficitară (apnee frecventă cu bradicardie)



Susținerea respirației

Eșecul NIV/CPAP

• definit de nevoie de O2 > 30-60% la CPAP (PEEP) de 7-9-11 

cmH2O şi/sau sindrom funcţional respirator accentuat şi/sau apnei

• cauze frecvent citate:

– aplicarea tardivă 

– prematuri ELBW/VLBW

– SDR sever

– afecţiuni severe asociate (sepsis, hipotensiune)

– shunt-uri extrapulmonare severe



Algoritmul reanimării neonatale 

NRP 2021
Prematur?

Respirație ineficientă?
Tonus muscular diminuat?

Da

Uscare, asigurarea căldurii, 
curățarea căilor aeriene, 

stimulare

Nu

Uscare, asigurarea căldurii, 
curățarea căilor aeriene, 

stimulare

Nou-născutul rămâne cu 
mama

EVALUARE ACȚIUNE

CĂI AERIENE/RESPIRAȚIE
Nu respiră? Gasp? Monitorizare SpO2 + VPP

Monitorizare SpO2
Ia în considerare CPAP dacă 

persistă cianoză/efort respirator

CIRCULAȚIE
Frecvența cardiacă?

Îngrijiri post-resuscitare

Ajustarea ventilației
Ia în considerare intubația

Ia în considerare intubația
Compresiuni totacice

Ia în considerare adrenalina

Da

100-60/min



Susținerea respirației

• Intubația și ventilația asistată sunt recomandate la prematurii care 

nu răspund la VPP pe mască sau canule nazale. 

• Înainte de a trece însă la intubație și ventilație asistată, în cazul unui 

răspuns nesatisfăcător (lipsa ameliorării statusului cardio-respirator 

și/sau expansiune toracică neadecvată) la VPP, se recomandă 

verificarea corectitudinii acestei manevre prin aplicarea pașilor de 

evaluare MR.SOPA



Susținerea respirației

Evaluarea MR.SOPA

• Masca - ajustarea măștii faciale a nou-născutului, reaplicarea măștii 

și ridicarea mandibulei pentru a realiza o etanșeizare mai eficientă; 

• Repoziționarea capului pentru deschiderea căilor aeriene superioare 

– revenirea la poziția de adulmecare sau poziție neutră;

• aspirarea Secrețiilor din orofaringe; 

• (Open Mouth) - deschiderea gurii sub masca facială; 

• Presiunea pozitivă - creșterea presiunii de inflație 

• Alternativă pentru calea aeriană - plasarea măștii laringiane sau a 

unei sonde endotraheale.

Stoicescu SM, Năstase L, Broscăuncianu D, și colab. Reanimarea neonatală 2020

Wyllie J, Bruinenberg J, Roehr CC, et al. Resuscitation 2015

Wyckoff MH, Aziz K, Escobedo MB, et al. Circulation. 2015



Susținerea respirației

• În cazul în care este necesară VM se recomandă alegerea unui mod 

de ventilație cu volum garantat (volum țintit) inițiindu-se ventilația cu 

un volum tidal de 5 ml/kgc (evită atât atelectazia cât și hiperdistensia 

pulmonară, asociindu-se cu incidență redusă a DBP și a SPA)

• Presiunea de inspir (PIP) se ajutează urmărind mișcările cutiei 

toracice și gazele sangvine, ținând cont că presiunile excesive pot 

duce la SPA iar cele prea mici nu pot asigura schimburi gazoase 

eficiente 

• O PEEP optimă permite folosirea unei concentrații minime de oxigen 

pentru obținerea unor gaze sangvine acceptabile și a stabilității 

hemodinamice 

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019;

Klingenberg C, Wheeler KI, McCallion N, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2017



PIP PEEP FR FiO2 Flux/TI

• ridicarea 
toracelui

• SpO2 90-95%
• PCO2 din 

AGS

• retracții
• aspect rx-

expansiunea 
pulmonară

• SpO2 90-95%

• conducerea 
respiratorie

• PCO2 din 
AGS

• SpO2 90-
95%

• PO2 din 
AGS

• de obicei 
fixe

Susținerea respirației



Susținerea respirației

Monitorizarea eficienței suportului respirator se face prin evaluarea 

frecvenței cardiace cu: 

• stetoscopul (acuratețe redusă față de înregistrarea EKG pe durata 

tranziției)

• electrocardiograful cu 3 canale (cu disponibilitate redusă în SN dar 

cu acuratețe maximă)

• pulsoximetrul (deseori semnalul întârzie chiar și 1 minut iar FC 

poate fi ușor subestimată comparativ cu EKG; important, senzorul 

de pulsoximetrie se plasează la mâna sau piciorul drept pentru 

evaluarea oxigenării preductale) 

• fotopletismografic

FC sub 100 bătăi/minut timp de 2 minute se asociază cu creșterea 

mortalității de 4,5 ori 

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019;

Kapadia VS, Oei JL, Saugstad OD, et al. EPAS-2018



Masajul cardiac extern

• Nu există diferențe semnificative între n.n. la termen și cei prematuri 

în ceea ce privește condițiile și tehnica de aplicare a MCE în cadrul 

RN. 

• Când FC nu poate fi susținută peste 60 bătăi/minut în condițiile unei 

bune ventilații (inclusiv după corectarea pașilor de VPP) pe SET 

(sau pe masca laringiană) se trece la MCE concomitent și coordonat 

cu VPP

– ritm de 3:1 (90 compresiuni și 30 inflații pe minut)

– de preferință cu tehnica policelui 

– comprimarea toracelui cu 1/3 din diametrul A-P al toracelui 

– pe 1/3 inferioară a sternului, imediat sub linia intermamelonară. 

• MCE se oprește când FC crește peste 100 bătăi/minut, 

continunându-se însă susținerea respirației 

Stoicescu SM, Năstase L, Broscăuncianu D, și colab. Reanimarea neonatală 2020

Wyllie J, Bruinenberg J, Roehr CC, et al. Resuscitation 2015

Wyckoff MH, Aziz K, Escobedo MB, et al. Circulation. 2015



Medicația

• În condițiile susținerii avansate cardio-respiratorii (ventilație asistată 

plus MCE), reanimatorii trebuie să se gândească deja la 

cateterizarea venei ombilicale sau, dacă acest lucru, nu este posibil, 

la administrarea de adrenalină endotraheal pentru susținerea 

activității cardiace 

• Nu există diferențe de dozare a adrenalinei la prematur față de nou-

născutul la termen 

– 0,01-0,03 mg/kg/doză (0,1-0,3 ml/kg/doză) din soluţia 1:10000 

pe cale venoasă

– 0,05-0,1 mg/kg/doză (0,5-1 ml/kg/doză) din soluţia 1:10000 

endotraheal

• Nu există diferențe privind calea de administrare (vena ombilicală, 

endotraheal) sau momentul repetării dozei, dacă este necesar 

Stoicescu SM, Năstase L, Broscăuncianu D, și colab. Reanimarea neonatală 2020

Wyllie J, Bruinenberg J, Roehr CC, et al. Resuscitation 2015

Wyckoff MH, Aziz K, Escobedo MB, et al. Circulation. 2015



Medicația

• Dacă se suspectează pierderi de volum, se administrează 10 ml/kgc 

SF sau CER OI Rh negativ intravenos lent, în aproximativ 5 minute, 

pe cale osoasă dacă calea venoasă nu este accesibilă

• Inclusiv la prematuri, soluţiile izotonice cristaloide sunt cele mai 

eficiente şi mai lipsite de riscuri în obţinerea expansiunii volemice la 

nou-nǎscut 

• Nu este recomandată administrarea de bicarbonat de sodiu în timpul 

RN, această intervenție asociindu-se la prematuri cu risc crescut de 

HIV 

Stoicescu SM, Năstase L, Broscăuncianu D, și colab. Reanimarea neonatală 2020

Wyllie J, Bruinenberg J, Roehr CC, et al. Resuscitation 2015

Wyckoff MH, Aziz K, Escobedo MB, et al. Circulation. 2015



Algoritmul reanimării neonatale 

NRP 2021
Prematur?

Respirație ineficientă?
Tonus muscular diminuat?

Da

Uscare, asigurarea căldurii, 
curățarea căilor aeriene, 

stimulare

Nu

Uscare, asigurarea căldurii, 
curățarea căilor aeriene, 

stimulare

Nou-născutul rămâne cu 
mama

EVALUARE ACȚIUNE

CĂI AERIENE/RESPIRAȚIE
Nu respiră? Gasp? Monitorizare SpO2 + VPP

Monitorizare SpO2
Ia în considerare CPAP dacă 

persistă cianoză/efort respirator

CIRCULAȚIE
Frecvența cardiacă?

Îngrijiri post-resuscitare

Ajustarea ventilației
Ia în considerare intubația

Ia în considerare intubația
Compresiuni totacice

Ia în considerare adrenalina

Da

100-60/minContinuă resuscitarea până când se 
rezolvă situația sau se întrerup 

eforturile de resuscitare4



Administrarea de surfactant
• Se recomandă ca prematurii care necesită intubație și ventilație 

pentru stabilizarea la naștere să primească și surfactant ca terapie de 

salvare precoce 

• Poziția corectă a sondei de intubație se poate verifica:

– prin auscultație 

– cu ajutorul detectoarelor colorimetrice de CO2 

însă înainte de administrarea de surfactant este recomandată 

verificarea poziției SET prin radiografie 

– în cazul administrării de urgență a surfactantului este acceptată și 

verificarea poziției sondei prin auscultație sau cu detectoare de CO2

• Administrarea precoce de surfactant reduce nevoia și durata VM 

• Administrarea curativă de surfactant duce la scăderea morbidității și 

mortalității prin SDRDS și complicațiile acestuia . 

Stoicescu SM, Năstase L, Broscăuncianu D, și colab. Reanimarea neonatală 2020

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019;

Wyllie J, Bruinenberg J, Roehr CC, et al. Resuscitation 2015

Wyckoff MH, Aziz K, Escobedo MB, et al. Circulation. 2015



Administrarea de surfactant

• După stabilizarea la naștere pe CPAP, nevoia de oxigen (FiO2) de 

peste 30% este un foarte bun indicator al eșecului CPAP care se 

asociază cu prognostice nefavorabile (nevoie prelungită de suport 

respirator și oxigenoterapie, risc crescut de DBP și pneumotorax), 

reprezentând un bun criteriu pentru administrarea de surfactant.

Dargaville PA, Aiyappan A, De Paoli AG, et al. Neonatology. 2013



Administrarea de surfactant

• Se recomandă tehnica non-invazivă LISA (less invasive surfactant 

administration) sau, în lipsa experienței cu această tehnică, metoda 

INSURE (intubație-administrare de surfactant pe sonda 

endotraheală-extubare pe CPAP). 

• Tehnica LISA 

– superioară metodei INSURE

– reduce mai mult nevoia de VM și prognosticul combinat 

deces/risc de DBP 

– reduce tentația de a continua ventilația pe SET după 

administrarea de surfactant 

• Factori de risc pentru eșec INSURE: VG mică, scoruri Apgar mic la 

5 min, FiO2 peste 50% 
Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019;

Aldana-Aguirre JC, Pinto M, Featherstone RM, Kumar M. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2017



Administrarea de surfactant

Meta-analiză – 14 RCT – administrarea de surfactant pe cateter vs 

pe SET - reducere semnificativă a

• decesului sau DBP la 36s VPM - RR 0,59, CI 95% 0,48-0,73; NNT 9 (CI 

95% 7-16), 10 studii, 1324 prematuri

- nevoii de IOT în decurs de 72 ore - RR 0,63, CI 95% 0,54-0,74; NNT 8, CI 

95% 6-12; 12 studii, 1422 prematuri

- IVH severe - RR 0,63, CI 95% 0,42-0,96; NNT 22, CI 95% 12-193; 5 studii, 

857 prematuri

- decesului la prima spitalizare - RR 0,63, CI 95% 0,47-0,84; NNT 20, CI 

95% 12-58; 11 studii, 1424 prematuri

- DBP la supraviețuitori - RR 0,57, CI 95% 0,45-0,74; NNT 13, CI 95% 9-24; 

11 studii, 1567 prematuri

- nu au fost raportate prognostice pe termen lung (disabilități)

Abdel-Latif ME, Davis PG, Wheeler KI, De Paoli AG, Dargaville PA. Surfactant therapy via thin catheter in preterm 

infants with or at risk of respiratory distress syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021.



Abdel-Latif ME and colleagues. Surfactant therapy via thin catheter in preterm infants with or at risk of respiratory 

distress syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015

Administrarea de surfactant pe cateter vs INSURE
Nevoia de intubație în decurs de 72 de ore

Typical RR 0.61 95% CI 0.50 to 0.75;
Typical RD -0.12 95% CI -0.17 to -0.07

Typical RR 0.68 95% CI 0.53 to 0.86;
Typical RD -0.21 95% CI -0.32 to -0.09

Administrarea de surfactant

18 publicații, 2164 prematuri



Typical RR 0.57 95% CI 0.44 to 0.75;
Typical RD -0.07 95% CI -0.11 to -0.04

RR 0.58 95% CI 0.32 to 1.05;
RD -0.11 95% CI -0.22 to 0.01

Administrarea de surfactant
Administrarea de surfactant pe cateter vs INSURE

Efect asupra DBP

Abdel-Latif ME and colleagues. Surfactant therapy via thin catheter in preterm infants with or at risk of respiratory 

distress syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015

18 publicații, 2164 prematuri



Typical RR 0.52 95% CI 0.40 to 0.68;
Typical RD -0.11 95% CI -0.16 to -0.07

Typical RR 0.79 95% CI 0.55 to 1.13;
Typical RD -0.09 95% CI -0.22 to 0.04

Administrarea de surfactant pe cateter vs INSURE
Efect asupra decesului sau DBP

Administrarea de surfactant

Abdel-Latif ME and colleagues. Surfactant therapy via thin catheter in preterm infants with or at risk of respiratory 

distress syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015

18 publicații, 2164 prematuri



Administrarea de surfactant

• Se preferă administrarea de poractant alfa, doza ideală 

recomandată fiind de 200 mg/kgc 

• Diferite protocoale de sedare și/sau analgezie (cu fentanil, propofol, 

midazolam) pot fi utile pentru asigurarea confortului prematurului pe 

durata administrării de surfactant dar în tehnica LISA este necesară 

existența respirației spontane iar sedarea poate crește riscul de 

eșec al metodei, cu risc consecutiv de ventilație asistată 

• Administrarea concomitentă de surfactant și budesonid reduce 

semnificativ incidența DBP dar prognosticul pe termen lung al 

acestei intervenții nu este încă suficient de bine investigat 

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019;

Venkataraman R, Kamaluddeen M, Hasan SU, Robertson HL, Lodha A. Pediatr Pulmonol. 2017



Risc relativ tipic și CI 95%

Tipul studiilor (Nr.)
Diferența de risc tipică

(Ci 95%) 0.5 1.0 2.0 4.00.2
Scăzut CrescutRisc

0.5 1.0 2.0 4.00.2

SURFACTANT PROFILACTIC

• SINTETIC (4) -0.04 (-0.10, 0.01)

• DE ORIGINE ANIMALĂ (7) -0.10 (-0.16, -0.04)

SURFACTANT CURATIV

• SINTETIC (4) -0.08 (-0.11, -0.05)

• DE ORIGINE ANIMALĂ (10) -0.14 (-0.21, -0.07)

Cochrane Library

Canadian Paediatric Society, Fetus and Newborn Committee. Guidelines for surfactant replacement therapy in neonates. 

Paediatr Child Health 2021 26(1):35-41.

Administrarea de surfactant



Alte tehnici:

• pe mască laringiană

• administrare faringiană

• nebulizare

Administrarea de surfactant

Canadian Paediatric Society, Fetus and Newborn Committee. Guidelines for surfactant replacement therapy in neonates. 

Paediatr Child Health 2021 26(1):35-41.



Hipotermia terapeutică

• Hipotermia terapeutică:

– reduce semnificativ injuria cerebrală postasfixică

– crește rata de supravieţuire 

– reduce incidența și severitatea morbidităților neurologice 

postasfixice la nou-născuții cu EHIP

dar nu este recomandată la prematurii ≤ 36 de săptămâni

Stoicescu SM, Năstase L, Broscăuncianu D, și colab. Reanimarea neonatală 2020

Wyllie J, Bruinenberg J, Roehr CC, et al. Resuscitation 2015

Wyckoff MH, Aziz K, Escobedo MB, et al. Circulation. 2015



Considerente etice

• Nevoia de RN poate fi anticipată în cca. 1/2 din cazuri înainte de 

naștere însă în aceste situații se recomandă ca medicii să informeze 

părinții despre secvența pașilor și riscurile RN oferind informații 

relevante, corecte și oneste, în limbaj adecvat despre riscurile și 

beneficiile fiecărei opțiuni terapeutice atât pentru informarea corectă 

a părinților cât și pentru obținerea consimțământului informat 

• Înaintea inițierii fiecărei reanimări trebuie luate în considerare:

– șansele de reușită ale tratamentelor

– riscurile implicate de aplicare și ne-aplicarea tratamentului

– măsura în care reanimarea cu succes prelungește viața 

pacientului, durerea și disconfortul asociate terapiei 

– calitatea anticipată a vieții n.n. cu și fără tratament 

Stoicescu SM, Năstase L, Broscăuncianu D, și colab. Reanimarea neonatală 2020

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019;

Wyllie J, Bruinenberg J, Roehr CC, et al. Resuscitation 2015

Wyckoff MH, Aziz K, Escobedo MB, et al. Circulation. 2015

Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Monitorul Oficial, partea I nr 577/23.06.2004



Considerente etice

• RN nu trebuie inițiată în situații care se soldează cu deces precoce 

sau morbiditate crescută precum:

– VG confirmată/verificată <24 săptămâni și/sau GN <500 g fără 

semne de viabilitate și cu corioamniotită

– anencefalie

– trisomie 13 sau 18 confirmate

întrucât, chiar și în condițiile rare de supraviețuire, morbiditatea 

este foarte mare

• În aceste situații RN se poate efectua doar la dorința părinților 

corect informați în prealabil și cu consimțământul informat al 

acestora

Stoicescu SM, Năstase L, Broscăuncianu D, și colab. Reanimarea neonatală 2020

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019;

Wyllie J, Bruinenberg J, Roehr CC, et al. Resuscitation 2015

Rysavy MA, Li L, Bell EF, et al. N Engl J Med 2015; 

Kasdorf E, Laptook A, Azzopardi D, et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2015



Considerente etice
• În cazul prematurilor cu șanse minime de supraviețuire și/sau rată 

mare a morbidității (ex. VG de 23-25 de săptămâni și GN estimată ≤ 

400 g) trebuie evitată luarea de decizii definitive înainte de naștere 

pentru că estimările anterioare nașterii ale VG și GN pot să se 

dovedească incorecte 

Stoicescu SM, Năstase L, Broscăuncianu D, și colab. Reanimarea neonatală 2020

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019;

Wyllie J, Bruinenberg J, Roehr CC, et al. Resuscitation 2015

Rysavy MA, Li L, Bell EF, et al. N Engl J Med 2015; 



Considerente etice

• Dacă după 10 minute de eforturi concertate de RN nu apar bătăi 

cardiace (asistolie) reanimarea se poate opri, apariția bătăilor 

cardiace după acest interval de timp asociindu-se cu șanse minime 

de supraviețuire sau supraviețuire fără disabilități severe. 

• Continuarea eforturilor de resuscitare poate continua și după 10 

minute de asistolie după evaluarea individualizată a circumstanțelor 

– cunoașterea exactă a momentului insultului hipoxic

– cunoașterea cauzei stopului cardio-respirator

– în funcție de VG

– în funcție de prezența sau absența complicațiilor 

– dorința părinților de a accepta riscurile de morbiditate 

– în funcție de disponibilitatea hipotermiei terapeutice în primele 6 ore de 

viață

Stoicescu SM, Năstase L, Broscăuncianu D, și colab. Reanimarea neonatală 2020

Rysavy MA, Li L, Bell EF, et al. N Engl J Med 2015; 

Kasdorf E, Laptook A, Azzopardi D, et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2015

Weiner GM, Zaichkin J (ed.). Textbook of Neonatal Resuscitation. 7th ed. 2016



Îngrijirile post-resuscitare

• Îngrijirile post-resuscitare ale prematurului vizează prevenirea complicațiilor 

asociate hipoxiei-ischemiei și RN: 

– menținerea termoneutralității și evitarea hipo și hipertemiei

– susținerea respiratorie (utilizând suport respirator individualizat) 

– susținerea cardio-circulatorie (cu atenție la menținerea presiunii arteriale 

normale și evitarea hipotensiunii)

– asigurarea aportului nutrițional (inclusiv alimentație enterală trofică)

– prevenirea hipoglicemiei (prin control adecvat al aportului de glucoză)

– prevenirea enterocolitei-ulcero-necrotice și insuficienței renale tranzitorii

– prevenirea și tratarea infecțiilor

– prevenirea hemoragiei intraventriculare și a leucomalaciei 

periventriculare. 

• Monitorizarea atentă și frecventă clinică și paraclinică are importanță critică 

pentru îngrijirea post-resuscitare a prematurului și prevenirea complicațiilor 

• Investigațiile de laborator, paraclinice și imagistice sunt utile pentru 

diagnosticarea și tratamentul prompt al complicațiilor.



Impactul resuscitării la naștere 

asupra prognosticului prematurilor
• Leziunile cerebro-vasculare – hemoragia și ischemia cerebrală –

reprezintă una din consecințele negative majore ale nașterii 

premature - există factori care contribuie la dezvoltarea acestor 

leziuni chiar din momentul nașterii: 

• Hipotermia, saturațiile cerebrale scăzute pe durata RN și VT mari 

furnizate de suportul respirator se asociază cu fluctuații ale fluxului 

sangvin cerebral și oxigenării regionale cerebrale și cu leziuni 

neurologice severe 

• La prematuri fluxul cerebral este dependent de debitul cardiac, 

vasele de sânge sunt imature și autoreglarea vasculară este 

deficitară 

Viaroli F, Cheung P-Y, O’Reilly M, et al. Front Pediatr 2018; 

Vesoulis ZA, Mathur AM. Front Pediatr 2017; 



Impactul resuscitării la naștere 

asupra prognosticului prematurilor
• Leziunile cerebrale asociate prematurității pot fi minimalizate printr-o 

abordare preventivă:

– alegerea corectă a momentului clampării CO

– menținerea temperaturii comporale

– monitorizarea schimbărilor fiziologice care au loc pe durata 

tranziției la naștere

– suportul respirator adecvat, individualizat nevoilor fiecărui 

prematur în parte.

• Menținerea temperaturii normale este critică, scăderea temperaturii 

corpului cu 10C se asociază cu creșterea mortalității cu aproximativ 

28%, duce la scăderea paO2, acidoză metabolică și crește riscul de 

HIV 

Garcia-Munoz Rodrigo F, Rivero Rodriguez S, Siles Quesada C. An Pediatr 2014



Impactul resuscitării la naștere 

asupra prognosticului prematurilor
• Imediat după naștere, SpO2 pot fi reduse, chiar de 30% dar cresc în 

următoarele 7-10 minute la 85-95% 

• Resuscitarea cu aer la prematurii mai mici de 28 s se asociază cu 

risc de 4 ori mai mare de deces sau HIV comparativ cu resuscitarea 

cu oxigen 100% sugerând că inițierea resuscitării cu concentrații 

mici de oxigen necesită ajustări rapide ale FiO2 pentru a evita atât 

hipoxia cât și hiperoxia și leziunile asociate acestora 

Stoicescu SM, Năstase L, Broscăuncianu D, și colab. Reanimarea neonatală 2020

Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, et al. Neonatology 2019;

Oei JL, Finer NN, Saugstad OD, et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2018

Oei JL, Saugstad OD, Lui K, et al. Pediatrics 2017



Impactul resuscitării la naștere 

asupra prognosticului prematurilor
• Volumul tidal determină leziuni pulmonare în cazul ventilației asistate

• Volume tidal excesive (peste 8 ml/kgc) determină leziuni cerebrale la 

modele animale de prematuritate vs VT mici (5-7 ml/kgc)

• VT excesive determină:

– creșterea instabilității hemodinamice cerebrale

– inflamație cerebrală accentuată

– stress oxidativ crescut 

– extravazare vasculară

– compromiterea barierei hemato-encefalice și creșterea riscului de HIV la 

prematurii ventilați cu VT peste 6 ml/kgc 

• Pe durata VPP la naștere se folosesc adesea VT peste 8 ml/kgc și 

aceste volume variază larg pe durata RN și de la un resuscitator la altul

Klingenberg C, Wheeler KI, McCallion N, Morley CJ, Davis PG. Cochrane Database Syst Rev. 2017

Barton SK, Tolcos M, Miller SL, et al. Neonatology 2016

Polglase GR, Miller SL, Barton SK, et al. PLoS ONE 2012; 

Mian QN, Cheung P-Y, O’Reilly M, et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2018; 

van Vonderen JJ, Hooper SB, Krabbe VB, Siew ML, te Pas AB.. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2015



Impactul resuscitării la naștere 

asupra prognosticului prematurilor
• O conduită suboptimală pe durata tranziției la viața extrauterină 

poate reprezenta un factor de risc pentru apariția de leziuni 

cerebrale la prematuri 

• Ameliorarea managementului prematurilor chiar de la naștere are 

potențialul de a ameliora prognosticele asociate prematurității pe 

termen scurt și lung. 



Aspecte practice și legale
În cazul litigiilor 

• standardul de îngrijire se bazează pe standardele existente la 

momentul îngrijirii

• reclamantul trebuie să demonstreze în baza probabilităților că 

personalul de îngrijire (de obicei medic și asistentă) nu au asigurat un 

nivel adecvat de îngrijire în circumstanțele date

De aceea, privind standardele medicale de îngrijire:

• fiecare practician trebuie să-și îndeplinească sarcinile cu un grad 

rezonabil de abilități și cunoștințe și trebuie să asigure un nivel 

rezonabil de îngrijire

• în cazul specialiștilor este de așteptat un nivel mai înalt de abilități și 

cunoștințe față de cei care nu au o calificare la fel de bună

Experții chemați să analizeze situația

• trebuie să ofere opinii inteligibile, convingătoare, testate

Suresh Thomas – Medicolegal implications of neonatal practice – ”A global perspective”



Aspecte practice și legale
Reducerea riscurilor

• documentarea

– documentarea tuturor îngrijirilor (nu scrie, nu s-a făcut)

– documentarea conversațiilor cu alte persoane (răspunsuri, 

instrucțiuni, ordine) .... dar FO nu e câmp de bătălie

– documentarea lanțului de comandă

• menținerea la zi a cunoștințelor

– informații la zi din literatură, conferințe, etc.

– incorporarea metodelor de diagnostic și tratament noi în practică

– practicarea medicinei bazate pe dovezi - nu este opțională ci etică, 

morală și o responsabilitate legală a practicienilor

Suresh Thomas – Medicolegal implications of neonatal practice – ”A global perspective”



Aspecte practice și legale
Reducerea riscurilor

• confidențialitate

– pentru toate informațiile despre pacient ce pot fi identificate –

scrise, computerizate, vizuale, audio și chiar memorate de 

profesioniști

– orice informație clinică – diagnostic, tratament

– imagini, video, înregistrări audio

– medicul pacientului, locul spitalizării

– orice lucru care poate duce la identificarea directă sau indirectă a 

pacientului

• consimțământul informat = mai mult decât o semnătură pe formular

– natura și scopul tratamentului

– riscuri și beneficii

– alternative

– refuzul informat

Suresh Thomas – Medicolegal implications of neonatal practice – ”A global perspective”



Aspecte practice și legale
Reducerea riscurilor

• abilități de comunicare

– cu pacientul

– despre pacient

– despre medicină și știință

• recunoașterea erorilor și scuze

– obligație etică și legală

Suresh Thomas – Medicolegal implications of neonatal practice – ”A global perspective”



Aspecte practice și legale
Reducerea riscurilor în reanimarea neonatală

• puncte fierbinți

– reanimarea neonatală/intubația: personal insuficient, eșecul 

ventilației adecvate, eșecul administrării adrenalinei (peste 3 

minute, doză, cale de administrare greșite), nerecunoașterea/ne-

tratarea hipovolemiei, lipsa îngrijirilor continue adecvate, 

nerecunoașterea/ne-tratarea convulsiilor, eșecul RN sau RN 

contrar dorinței părinților

– eșecul monitorizării – absența transferului în TIN, lipsa de vigilență 

privind convulsiile, hipoglicemia, infecția

– disfuncții de echipament

– întârzierea diagnosticului

– prematuritate

Suresh Thomas – Medicolegal implications of neonatal practice – ”A global perspective”



Aspecte practice și legale
Reducerea riscurilor în reanimarea neonatală

• ce ar trebui făcut – documentare

– momentul sosirii la RN

– îngrijiri/RN efectuate de alții anterior sosirii

– descrierea semnelor vitale (nu doar scorul Apgar)

– momentul inițierii VPP

– momentul IOT, comentarii privind ușurința/dificultăți

– momentul MCE, medicației

– confirmarea plasării SET

– mișcările cutiei toracice și auscultația ca urmare a VPP

– secvența modificărilor în timp ale FC, respirației spontane, 

colorației

– nevoia de re-intubare - motivul

Suresh Thomas – Medicolegal implications of neonatal practice – ”A global perspective”



Aspecte practice și legale
Reducerea riscurilor în reanimarea neonatală

• situații cu risc de litigiu

– VPP/RN

– scoruri Apgar mici

– prematurul târziu

– nașteri dificile

– mama care primește opioide, MgSO4

– mamă excesiv de somnolentă

– RCIU/LGA/n.n. din mamă cu DZ

– asfixia

Suresh Thomas – Medicolegal implications of neonatal practice – ”A global perspective”



Aspecte practice și legale
Reducerea riscurilor în reanimarea neonatală

• asfixia – antenatal vs intrapartum – scenariu de tip ou-găină

– mai frecvent antepartum

– corelații clinice cu boala maternă, RCIU, hemoargii antepartum, 

teste anormale ale stării de bine fetale

– depresie fetală

– EHIP

Suresh Thomas – Medicolegal implications of neonatal practice – ”A global perspective”



Aspecte practice și legale

Reducerea riscurilor în 
reanimarea neonatală

• ghiduri și protocoale

• managementul riscurilor și 

revizuirea cazurilor

• dezvoltare profesională 

continuă

• simulări și teste
– performanțe individuale

– performanța echipei

– performanța instituțională/sisteme

• revizuire și atenție la 

procesele de acreditare 

instituțională

Mesaje finale

• practicarea medicinei bazate 
pe dovezi nu este opțională

• menținerea abilităților și 
cunoștințelor la zi

• profesionalism, compasiune, 
responsivitate

• documentare completă și 
clară

• comunicare cu ehipa și 
familia

• colaborare cu colegii

• dubii – a doua opinie

Suresh Thomas – Medicolegal implications of neonatal practice – ”A global perspective”



Mulțumesc


