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A. Partea introductivă 
A. 1.  Diagnosticul Intoxicaţia acută exogenă cu alcool (etanol) la copil 
A. 2. Codul bolii  T 51.0  
A. 3. Utilizatorii Medicii din secţiile de reanimare pediatrică şi toxicologie, secţiile de pediatrie,  

medicina de urgenţă 
A. 4. Scopul protocolului Amplificarea managementului intoxicaţiei exogene acute cu alcool (etanol) la copil 
A. 5. Data elaborării 2013 
A. 6. Data revizuirii   2015 
A7. Definiţie Intoxicaţia acută  cu alcool (etanol) reprezintă ingestia unor cantităţi toxice de alcool (etanol), 

care produc semne ce includ absenţa coordonării, dificultate în articularea vorbirii, pronunţarea  
cuvintelor, ataxie, greață, vărsături, eliminări urinare crescute, vasodilatație, comă, șoc, 
hipoglicemie și convulsii. 

B. Partea generală. Intoxicaţia acută exogenă cu alcool (etanol) la copil 
B.1. Nivel de asistenţă medicală - etapa de prespital 

Descriere  Motive Paşi 
Primul examen 
medical va aprecia 
oportunitatea unor 
manevre care să 
vizeze 
neutralizarea 
toxicului 
 C.1.; 
C.2.1-C.2.11. 

Copil suspect la intoxicaţie 
acută exogenă cu cu alcool 
(etanol). 

 

Măsuri de urgenţă  
· Evaluare/asigurare suport ABCDE 
A-airvay – căi aerine (poziţionare, aspiraţie, la necesitate 
aplicare adjuvanţi respiratorii, IOT) 
B-breathing  - respiraţie (administrare de O2 prin  cateter 
nazal, mască sau IOT cu VAP) 
C-circulation- circulaţie, (acces vascular, PEV, resuscitare 
volemică) 
D-disability: conştienţa – obnubilat, comă. Cauze în urma 

efectului direct al toxicului; prin hipoxie; prin hipoglicemie 
E-exposure: dezbrăcarea completă a victimei pentru depistarea 

eventualelor traumatisme asociate intoxicaţiei cu alcool, 
termometrizare. 

NB! La copil  pot  fi  necesare frecvent   măsuri  de susţinere a  
funcţiilor vitale inclusiv IOT cu VAP (datorită depresiei 
centrului respirator) 
· Iniţiere a PEV pentru profilaxia hipoglicemiei prin 

administrare de Sol. Glucoză 10-15% - ( 0,2 -0,3g/kg/h). 
· Deshidratarea şi hipotensiunea se tratează prin administrare 

de fluide i.v. (sol. Ringher lactat, sol. Clorură de sodiu 
0,9%.) 

· PLS în timpul transportării (risc major de aspiraţie). 
· Monitorizare a indicilor vitali. 
· Transportare la spital. 

B.2. Nivel de asistenţă medicală spitalicească  
Descriere Motive Paşi 

Internarea: 
Departamentul sau 
secţia primire 
urgenţe (SPU), 
secţiile de reanimare 
pediatrică şi 
toxicologie, secţiile 
pediatrie.  
 

Necesită internare copiii: 
· cu  manifestările clinice  

grave a intoxicaţiei acute 
· inconştienţi (cu obnubilare, 

comă alcoolică) 
· cu vîrsta fragedă pînă la 5 

ani 
· intoxicaţii cu alcool/suicid 
· intoxicaţii cu alcool 

asociate cu traumatisme 

· Evaluare/asigurare ABCDE 
· Monitorizare a indicilor vitali 
· Transfer în secţia pediatrie/neurologie 

 

Investigaţiile 
paraclinice 

Stabilirea severiităţii 
intoxicaţiei cu alcool pentru 
determinarea tacticii de 
evaluare secundară. 

Obligator: 
· AGS,  
· ABS+ glicemia;  
· EAB;  

Recomandabil: 
Teste  

· Toxicologice 
Calitative -  
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· SpO2;   
· Evaluare  specialişti 

(neurolog ş.a.) 

Identificarea etanolului este 
posibilă în 50-70%. 

   Conduită 
C.1.; 
C.2.1-C.216. 

Corecţia hipoxemiei prin 
menţinerea unei ventilaţii 
adecvate.  
Repleţie volemică, corecţia 
hipoglicemiei. 
Profilaxia pneumoniei prin 
aspiraţie 

· Suplimentarea oxigenului: mască, izoletă, cateter nazal,  
IOT, la necesitate conectare  VAP;     

· PEV cu Sol. Glucoză 10% (0,2-0,3g/kg/h).  
· Deshidratarea şi hipotensiunea se tratează prin administrare 

de fluide i.v. (sol. Ringher lactat, sol. Clorură de sodiu 
0,9%.) 
 

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi procedurilor 
C.1. Cadru general  

Alcoolul este o substanţă organică din clasa alcoolilor. După datele statistice consumul şi intoxicaţia 
cu alcool predomină la copii cu vîrsta 12-18 ani. Consumul şi intoxicaţia cu alcool poate induce 
traumatisme, suicid, consum de droguri. Etanolul este  un lichid incolor. Se absoarbe rapid începînd 
cu mucoasa cavităţii bucale, iar cea mai mare parte se absoarbe la nivel intestinal  (80%). În 60 
minute se absoarbe în 95% la victimele cu stomac gol şi în 5-6 ore  la victimele cu stomacul plin.  
La femei volumul de distribuţie a etanolului este mai mic (0,6 l/kg), decât la bărbaţi (0,7 l/kg).  
Afecţiuni asociate: ingestia de alcool se asociază uneori cu ingestia de medicamente/substanţe toxice 
multiple, traumatisme ca urmare a comportamentului hazardat. 

C.1.2 Etiologia.  
Cauze: Insuficienţa educaţiei paternale şi supravegherea neadecvată a copilului. 
La copii sub vîrsta de 5 ani de obicei intoxicaţia este ocazională. La copii mai mari intoxicaţia cu 
alcool, este intenţionată, voluntară. De obicei copilul mare foloseşte alcoolul în cazuri situaţii 
stresante, pentru afirmare, uneori imitare a adulţilor.   
Băuturile alcoolice conţin alcool în volum de: 20-50% -lichiorul; 10-14% - vinul; 3-8% - berea. 1% = 
1mg/dl. 
Etanolul se găseşte în preparatele lichide pentru guturai, gura de apă, loţiunea de ras, loţiunile 
medicamentoase pentru aplicaţii externe, unele mixturi externe, apa de colonie, substanţele de curăţat 
geamurile şi dizolvanţii pentru vopsele. 
Genetică: la aproximativ 50% din populaţia asiatică este absentă o anume enzimă (aldehid 
dehidrogenaza-2), care este necesară pentru metabolizarea hepatică a alcoolului. La aceşti indivizi 
simptomele produse de ingestia de alcool durează un timp mai îndelungat decît la ceilalţi. 

C.1.3 Patogenie/fiziopatologie:  
Etanolul are acţiune depresivă asupra SNC, selectivă asupra sistemului reticular activator, inducînd 
depresia sistemului nervos central. De asemenea, alcoolul inhibă activitatea neuronală, creşte 
activitatea inhibitoare a neurotransmiţătorilor, acidul γ-aminobutiric şi glicina. Etanolul are 
capacitatea de a inhiba şi capacitatea de fosforilizare a proteinelor care au capacitatea de semnalizare. 
Lobii frontali sunt sensibili la concentraţii mici de alcool, inducînd modificări ale dispoziţiei şi 
gîndirii. Concentraţiile mari afectează lobul occipital şi cerebelul. 
· Ingestia a 1g/kg determină un nivel sanguin maxim de 100mg/dl (limita legală ce defineşte starea 

de intoxicaţie).  
· Nivelul de 50mg/dl pot produce intoxicaţie la copil.  
· Ingestia letală: >  decît 3g/kg (care corespunde unui nivel seric de aproximativ 300 mg/dL).  
· Ficatul  are  capacitatea de a   epura 7-10 gr  de etanol  pe oră,  atingînd  o  diminuare a  concentraţiei  

plasmatice de 20 mg/kg/h. 
· Doze mai mici pot fi letale la copil datorită interferenţei  cu gliconeogeneza; nivel seric de 75mg/dl. 

C.1.3.1 Metabolizarea etanolului  
Alcoolul difuzează rapid în creier, plămîni, splină, rinichi. Cantitatea acumulată în ficat este dificil de 
apreciat deoarece se produce biotransformarea sub acţiunea alcooldehidrogenazei în acetaldehidă. La 
nivelul mitocondriilor  se transformă în acetat, care în ciclul Krebs este degradat pînă la bioxid de 
carbon şi apă.  
Schema: calea de metabolizare a etanolului. 

 
 
 

 

                         ADH                                                                 ALDH 

etanol                                            acetaldehide                                            acetate 
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C.1.4 Mecanismul de acţiune: 
· acţiune deprimantă a SNC invers proporţională cu vechimea filogenetică 
· iniţial acţiune selectivă pe SRAA 
· neuronii inhibitori foarte sensibili – efecte excitatorii la doze mici 
· deprimare selectivă a SNC – la doze mici 
· deprimare generalizată  a SNC – la doze mari 
Deprimarea SNC:  
· apnee, hipoxie, alterare a judecăţii şi comportament hazardat; 
· vomă;  
· aspiraţie; 
· vasodilataţie: hipotensiune; 
· pierderi urinare crescute: deshidratare;  
· hipoglicemie: convulsii, comă. 

C.1.5. Antidot 
Antidot: specific nu este.  
Tiamina clorhidrat 100 mg i.v. sau i.m., se utilizează la alcoolii cronici, pentru profilaxia 
complicaţiilor neurologice. 

C.2. Diagnosticul se stabileşte în baza anamnezei şi a manifestărilor clinice. 
C.2.1 Anamnestic 

Întrebările ce facilitează precizarea  intoxicaţiei acute cu alcool:  
· dacă în casă există surse de alcool accesibil copiilor? 
· dacă este prezent istoric familial de consum de alcool?  
· cantitatea posibilă ingerată şi momentul ingestiei? 
· alte ingestii concomitente? 
· ingestia a fost intenţionată sau ocazională? 
· afecţiuni medicale subiacente? 
· aport alimentar recent? 
· simptoamele neurologice prezente? 
Întrebări speciale: Au existat în antecedente episoade de ingestie de substanţe? 
NB! De stabilit intenţia pacientului -  intoxicaţie ocazională sau suicidală.  
De concretizat mediul cum a fost găsit pacientul. De aflat numărul de flacoane şi cantitatea de alcool 
ingerată. 
Ocupaţia pacientului, hobby-urile ş.a. 

C.2.2 Diagnostic pozitiv în intoxicaţia cu alcool 
· Anamnestic 
· Halenă – alcool  
· Semne neuropsihice – corespund cu fazele  intoxicaţiei (hiperexitabilitate, vorbire incoerentă, 

comă) 
· Alcoolemie  - severitate a intoxicaţiei 
· Hipoglicemie: inhibiţia gluconeogenezei este direct proporţională cu gravitatea intoxicaţiei 
· Hiatusul anionic:  Na× – (Cl ‾+HCO3‾). Valorile peste 14mEg/l risc major. Pentru a estima 

concentraţia de alcool în mg/dl este necesar să folosim următoarea formulă:  
gap osmolar 10 x factor de corecţie. Greutatea moleculară a etanolului este 46; mOsm/l la 100 
mg/dl este 22; factor de corecţie 4,6.  

Această  estimare este valabilă doar dacă alcoolul este singurul factor nemăsurat care a contribuit la 
formarea osmolarităţii. 
Diagosticul este evocat în funcţie de:  
· Contextul şi anamneza recentă; obiceiuri; semne clinice asociate (halenă) 
· Se vor exclude cu grijă: agitaţia de altă natură; traumatismele; comele de altă geneză. 

C.2.3. Evaluare rapidă şi atitudine terapeutică imediată 
A= (airway) – calea aeriană 
· permeabile 
· poate menţine căi aeriene permeabile prin poziţionare şi aspirare 
· nu poate menţine deschise căile  aeriene fără intervenţie invazivă 
B=(breathing) – respiraţia 
· frecvenţa respiratorie 
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· prezenţa sindromului de detresă respiratorie  
· asigurarea minut-ventilaţiei 
· culoarea tegumentelor 

Atitudine terapeutică imediată 
· Dezobstruare a căilor aeriene 
· Poziţie de siguranţă 
· Aspirare a secreţiilor, îndepărtare a corpilor străini 
· Ventilaţie pe mască şi balon, IOT, ventilaţie mecanică 
C =( circulation) – circulaţia 
AV- tahicardie/bradicardie 
ü puls (central, periferic) 
ü hipotensiune arterială 
ü timpul de reumplere capilară >2-3 sec 
ü temperatura şi culoarea extremităţilor 
ü aspectul tegumentelor – umede/uscate  

D = “disability” disabilităţi 
Cauze de depresie a SNC 
Efect toxic direct, hipoxie şi hipoxemie, hipoglicemie 
E = (exposure) – expunerea pacientului 
Dezbrăcare completă a pacientului pentru a evalua eventualele  traumatisme  asociate intoxicaţiei cu 
alcool, erupţii hemoragice. 
Termometrizare, de obicei este prezentă hipotermia.  

C.2.4.  Căile de acces, distribuţie şi  eliminare a alcoolului  
Calea de pătrundere: 
· digestivă 
· cutanată 
· respiratorie  
Absorbţia  se face la nivel gastrointestinal: în mică măsură la nivel de gură, esofag, în stomac şi în 
intestinul gros mai moderat. De fapt absorbţia maximală are loc în porţiunea proximală a intestinului 
subţire. 
De obicei etanolul se absoarbe 80-90% în 30-60 gr; mai lent pe stomacul anterior plin. 
Distribuţie: în apa totală, trece bariera hematoencefalică, volumul de distribuţie 0,6 l/kg. 
Eliminare: nemodificat - pulmonar şi renal, 5-10% din doza ingerată, 85-90% metabolizare hepatică, 
cu un ritm de 100 mg/kg/h – prin 3 sisteme: 
· alcoolhidrogenaza (la nivel celular alcooldehidriogenaza în citosol, cu cofactorul acetaldehidă, 

care este metabolizat prin aldehid-dehidrogenază) 
· oxidare microzomială (este semnificativă şi are o activitate sporită la expunerea repetată la etanol) 
· peroxidază-catalază 

C.2.5.  Examenul clinic toxicologic.  
Toxicodroame: 
· Sedativ-hipnotic -  depresie respiratorie, tahicardie, hTA, midriază, hipotermie  
· Sevraj –  hTA, AV↑, insomnie, episoade de căscat, halucinaţii 
· Deprimare a SNC – în deosebi la copilul  adolescent  
· Hipoglicemie - la copilul mic şi sugar 

C.2.6. Examenul obiectiv 
· FCC: tahicardie   
· FR: tahi- bradipnee, uneori stop respirator   
· TA: Hipotensiune arterială;  Hipertensiunea arterială în sevrajul etanolic 
· Temperatura: hipotermie  
· Semne neurologice: ataxie, delir şi/sau psihoze, comă alcoolică, sindrom de sevraj  
· Semne oculare - pupilele: mioză   
· Semne cutanate: tegumente roz-roşii 
· Halenă de alcool  

C.2.7. Investigaţiile paraclinice şi de laborator obligatorii 
· AGS 
· ABS (electroliţii serici, transaminaze, glicemia, ureea, creatinin)  
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· EAB: se poate observa o acidoză lactică uşoară. (acidoza severă nu trebuie să fie atribuită 
intoxicaţiei cu alcool – de precăutat o altă cauză) 

· osmolaritatea serică 
· nevelul seric de etanol 

C.2.8. Manifestările clinice 
În intoxicaţia uşoară sau moderată cu alcool nu este necesar aprecierea alcoolemiei.  
Din cauza fenomenului de toleranţă, există o corelaţie slabă între nivelul alcoolemiei şi gradul de 
intoxicaţie. Se deosebesc următoarele faze în intoxicaţia cu alcool: 

· Ffaza de excitaţie 
· Ffaza de incoordonare şi instabilitate 
· Faza de comă alcoolică 

C.2.8.1 Faza de excitaţie: 
Nivelul alcoolemiei > 200mg/dL. 
Manifestări clinice: 

· Pierderea controlului funcţiilor superioare; 
· Alterarea funcţiilor intelectuale; 
· Eliberarea instinctelor; 
· Modificarea umorului, comportament dezinhibat, vorbire neclară.  

Abordare terapeutică:  
· Menţinere a funcţiilor vitale,  
· Control al glicemiei cu corecţia ulterioară. 

C.2.8.2. Faza de incoordonare şi instabilitate 
Nivelul alcoolemiei  > 300mg/dL. 
Manifestări clinice:  

· Analgezie; 
· Tulburări cerebeloase (ataxie) 
· Somnolenţă; 
· Tulburări ale vorbirii 

Abordare terapeutică:  
· Menţinere a funcţiilor vitale  
· Control al glicemiei cu corecţia hipovolemiei  
· La necesitate sedare – fenobarbital 5-10 mg/kg. 

C.2.8.3. Faza de comă alcoolică 
Nivelul alcoolemiei  > 400mg/dL. 
Manifestări clinice:  

· adesea comă foarte profundă, care duce la deces prin IR, insuficienţă cardiocirculatorie; 
· absenţă totală a reactivităţii; abolire a reflexelor ostiotendinoase; 
· pupile normale sau midriatice, uneori anizocorie; 
· tulburări respiratorii;  
· stop cardiorespirator; 
· trezirea din comă este urmată de cefalee, clinica gastritei acute. 

Abordare terapeutică:  
· IOT cu VAP.  
· Profilaxia şi tratamentul convulsiilor. 
· PEVcu scop de dezintoxicaţie cu dializă renală acută. 

C.2.9.                         Nivelul seric al etanolului v.s. manifestări clinice                         Tabelul nr.1 
Nivelul seric al  etanolului Tabloul clinic 

100 - 150 mg/dl euforie, logoree, comportament necontrolat,  capacitate fizică 
şi intelectuală diminuată, vasodilataţie cu senzaţia de căldură; 
creşte aciditatea gastrică; creşte diureza. 

150 - 200 mg/dl confuzie, idei confuze, incoerente, diminuare a sensibilităţii, 
tulburări de vedere, auz.  

200 - 300 mg/dl  stupoare şi confuzie: tulburări de echilibru, tulburări de 
comportament, greţuri, vomă. 

300 - 500 mg/dl comă iar ulterior deces; anestezie generală cu abolire a 
tuturor reflexelor; pupile midriatice. 
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C.2.10. Sindromul de abstinenţă. Simptome:  
· tremor,  
· anxietate,  
· hiperreactivitate a sistemului nervos vegetativ,  
· tahicardie atrială,  
· convulsii,  
· halucinaţii. 

Abordare terapeutică:  
· Repleţie volemică;  
· Sedare – diazepam 0,3-0,5mg/kg; fenobarbital 5-10 mg/kg;  
· Corecţie a hipoglicemiei (sol. Glucoză 0,2-0,3g/kg). 

C.2.11. Complicaţii: unele efecte ale intoxicaţiei  cu alcool pot avea potenţial letal.  
Deprimare SNC:  

· apnee, hipoxie, alterare a judecăţii şi comportament hazardat; 
· pneumonie prin aspiraţie 
· vasodilataţie: hipotensiune; 
· pierderi urinare crescute: deshidratare;  
· hipoglicemie: convulsii, comă. 
· AVC 
· necroză musculară sau mioglobinurie; 
· pancreatită acută; 
· necroză hialină hepatică; 
· risc la encefalopatie etilică acută. 

C.2.12. Decontaminare intestinală 
Cărbunele activat nu este util în intoxicaţia cu alcool. Numai dacă se suspectează ingestia şi de alte 
substanţe. Capacitatea de adsorbţie a cărbunelui pentru alcool este redusă. 
Enterosgel (enterosorbent) – doze: <1 an 5 g/zi; 1-7 ani 15 g/zi; 7-12 ani 30 g/zi; >12 ani 45 g/zi. 
Grad de recomandare C4. 

C.2.13. Tratament simptomatic 
· Susţinere a funcţiilor vitale 
· Administrare de sol.Glucoză 10% - 15% - 40%  (0,2-0,3 g/kg) - accelerează metabolizarea şi 

previne hipoglicemia frecvent la copil 
Grad de recomandare C.4. 

C.2.14. Metode extracorporeale de dezintoxicare 
· Hemodializă  

- creşte cleareance-ul etanolului de 3-4 ori 
-  este indicată în insuficienţa renală şi hepatică. 

C. 2.15. Monitoringul în SPU şi secţie reanimare şi toxicologie 
· Sistemul respirator: frecvenţa şi ritmul respirator, efortul respirator, tusea, cianoza, apneea, 
· Sistemul cardiac: FCC -  tahicardie cu  hT/A, perfuzia periferică - TRC> 3 sec, SpO2 
· Evaluarea neurologică (scala AVPU i scala Glasgow) 
· Greutatea corpului (balanţa hidrică), diureza, t˚C corpului 
Majoritatea parametrilor se măsoară continuu. 

C.2.16. Gesturi şi riscuri în intoxicaţia cu alcool 
· Diureza forţată este inutilă, deoarece alcoolul în 90%  se metabolizează în ficat şi doar 10% în 

rinichi 
· Nerecunoaşterea unei intoxicaţii asociate 
· Nerecunoaşterea unui traumatism asociat 
· Profilaxia hipoglicemiei 
· Profilaxia comei 
· Profilaxia hipotermiei 

C.2.17. Prognostic: 
 Niveluri sangvine mai mici de 300mg/dl: 
· supraveţuirea este posibilă dacă se aplică tratamentul.  
Niveluri sangvine mai mari de 500 mg/dl: 
· risc extrem de mare de deces chiar şi în prezenţa terapiei. 
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C.2.18. Profilaxia intoxicaţiei cu alcool la copii 
· educaţie în familie, vigilenţa părinţilor 
· aplicarea unui capac de siguranţă pe recipientele ce conţin alcool, medicamente (pentru a evita 

contactul copilului) 
· încuierea dulapurilor şi a barurilor ce conţin băuturi alcoolice 
· evitarea cumpărării medicamentelor ce conţin alcool pentru tratarea copiilor 
· aplicarea primelor  măsuri în caz de intoxicaţie 

   Abrevierile folosite în document 
AVPU Scala – alert, wake, pain, unresponsive PLS  Poziţie laterală de siguranţă 
ABC Aer, respiraţie, circulaţie PIP Presiune maximală la inspiraţie 
ABCDE Calea aeriană, respiraţia, circulaţia, 

disabilităţi, expunere 
PEEP Presiune pozitivă la sfîrşitul expirului 

BAB Balanţă acido-bazică RCP Resuscitare cardio-pulmonară 
ECG Electrocardiografie SaO2 Saturaţie cu oxigen 
SPU Secţie primire urgentă VAP Ventilare artificială a pulmonilor 
PP Puls periferic PEV Perfuzie endovenoasă continue 
FC Frecvenţă cardiacă FR Frecvenţă respiraţie 
IOT Intubaţie oro-traheală TRC Timp de reumplere capilară  
PO Per os i.o. Intraosos 
 
 

Tabelul nr.2 

Nivele de evidenţă  şi grade de recomandare 

Grad de 
recomandare 

Nivel de 
evidenţă 

Tipul dovezii 

          A 1a Reviu sistematic a studiilor clinice randomizate 
1b Cel puţin un studiu clinic randomizat riguros 

 
B 

2a Reviu sistematic al SCR sau studii clinice randomizate cu risc mare de erori 
2b Reviu sistematic a studiilor caz-control sau  de cohortă de calitate inaltă 
3a Studii caz-control sau de cohortă de o calitate inaltă 
3b Studii caz-control sau de cohortă cu un risc mare de erori 

C 4 Studii neanalitice, descriptive (serie de cazuri, raport de cazuri) 
D 5 Opinia experților  nebazată pe studii de calitate 

 

Notă -  * semn al preparatelor care nu sunt înregistrate în Nomenclatorul de Stat al medicamentelor din R.Moldova 
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Algoritmul de conduită în intoxicaţia acută cu alcool la copil 

 

                                                                                     DA 

                                                      DA                                                                NU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                     DA                                                                           NU  
 

 

 

 

 

 

                                                                   DA                                            NU 

                             DA 

 

 

 

 

 

 

Suspecţie la intoxicaţie acută cu alcool? 
 

prezente/ adecvate? 
· Respiraţia 
· Ventilaţia 
· Conştiinţa 

· Reflexul faringian 

· Evaluaţi/asiguraţi suportul ABC 
· O2 prin mască/cateter nazal 
· PLS, risc de aspiraţie 
· Monitorizaţi Ps, TA, FCC, TRC, SpO2, 

conştienţa; 
· Transportaţi la spital  

· Evaluaţi/asiguraţi suportul ABCDE+O2 prin mască/cateter nazal  
· PLS, risc de aspiraţie. În detresă respiratorie - IOT cu VAP  
· Monitorizaţi Ps, TA, FCC, TRC, SpO2, conştienţa  
· Profilaxia hipoglicemiei, hipovolemiei, hipotermiei 
· Abord venos 
· PEV cu sol.Glucoză 10%, 50-70 ml/h  şi Sol. Clorură de sodiu 0,9%  
· Transportaţi la spital  

Internare în SPU sau secţia ATI  
· Evaluaţi/asiguraţi ABCDE  
· La necesitate IOT cu VAP 
· Acces vascular central  
· PEV sol. Glucoza 10% (0,2-0,3 g/kg) şi Sol Clorură de sodiu 0,9% 
· Consultul  neurologului 

Ameliorare? 

Transfer în secţia 
pediatrie/neurologie 

· Evaluare neurologică 
· Tratament simptomatic 
· Recuperare neurologică 
· Consiliere psihoneurologică 

 
Ameliorare? 

 

Transfer în secţia de reanimare pediatrică şi toxicologie 
· Evaluare/asigurare ABCDE  
· Oxigen, la necesitate IOT cu VAP 
· Excludere a unui traumatism asociat, a unei intoxicaţii asociate cu 

medicamente 
· ECG, cardiomonitoring permanent 
· EAB  
· Tratament simptomatic: PEV sol Glucoza 10-15%  - 40% (sub 

monitorizarea nivelului glicemiei)! 
 

Ameliorare? 

· Transfer la domiciliu 
· Evidenţă a medicului de familie 
· Evidenţă a asistentului  social 

Metode extracorporeale de dezintoxicare 
· Hemodializă  

- creşte cleareance-ul etanolului de 3-4 ori 
-  este indicată în insuficienţa renală şi hepatică 

 
Ameliorare? 

 

· Respiraţia 
· Ventilaţia 
· Conştiinţa 

· Reflexul faringian  
prezente/ adecvate? 
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