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A. Partea introductivă 
A. 1. Diagnosticul Intoxicaţia acută exogenă cu ciuperci la copil 
A. 2. Codul bolii T.62.0. 
A. 3. Utilizatorii Medici din secţiile de reanimare pediatrică şi toxicologie, secţiile de 

pediatrie, medici medicina de urgenţă 
A. 4. Scopul protocolului Amplificarea managementului intoxicaţiei cu ciuperci la copil,  

diminuarea invalidităţii şi mortalităţii infantile. 
A. 5. Elaborat 2014 
A. 6. Revizuire 2016  
A.7. Definiţia Intoxicaţia acută cu ciuperci la copil reprezintă totalitatea simptoamelor 

caracteristice intoxicaţiei induse de ingestia de ciuperci necomestibile Amanita 
pantherina, Amanita muscaria, Inocybe, Agaricus xanthodermus, Boletus satanas, 
Entoloma lividum, Clavaria, Russula emetica, Hypholomyces. 

B. Partea generală 
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.10. 

Copil cu suspecţie la 
intoxicaţie acută cu 
ciuperci. 

 

· Evaluare/asigurare suport ABCDE  
A - căi aeriene: poziţionare, aspirare, 
asigurare a permeabilităţii căilor 
respiratorii;   
B - respiraţie: administrare O2 prin mască,
cateter nazal. La necesitate IOT cu VAP;  
C - circulaţie: acces vascular, PEV,
resuscitare volemică, terapie simptomatică; 
D – disability: conştienţa – obnubilată, comă. 
E – exposure: dezbrăcarea completă a victimei, 
termometrizare. 
Lavaj gastric - cu SF, 10-15 ml/kg, efectuat în 
30-60 minute de la ingestie. Este 
contraindicată inducerea emezei la copii cu 
dereglarea conştienţei! 
· Administrare cărbune activat  - 0,5-1 gr/kg.  
· Iniţiere a PEV pentru profilaxia hipoglicemiei 

prin administrare de sol. Glucoză 10-15%, 
0,2-0,3 g/kg/h 

· Deshidratarea se tratează prin administrare de 
fluide i.v. (sol. Ringher lactat, sol. Clorură de 
sodiu 0,9%, sol Glucoză 10%) 

· Tratament antitoxic: Benzilpenicilina 
procainică *  1mln/kgcorp/zi  

· 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.  

Factorii de risc: 
· orice copil care a 

consumat ciuperci şi  
manifestă simptoame 
gastrointestinale post 
ingestie  

· Evaluare/asigurare suport ABCDE  
· Diagnosticul şi resuscitarea volemică se 

efectuează simultan! 
· Administrarea antidotului (C.5) 
· Monitorizare a indicilor vitali 

 
 

Investigaţiile 
paraclinice 
 
C.11. 

Stabilirea severiităţii 
procesului pentru 
determinarea tacticii de 
evaluare secundară şi 

Obligatorii: 
· AGS, EAB,  
· ABS: ALAT, ASAT, Bi, ureea, creatinina, 

coagulograma. 
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tratament · ECG; SpO2 
· Evaluare secundară 

Conduita  
C.1. - C.15. 

Corecţia hipoxemiei prin 
menţinerea unei ventilaţii 
adecvate.  
Corecţia hipovolemiei prin 
menţinerea circulaţiei 
adecvate. 

· Suplimentarea O2 la necesitate: mască, 
izoletă, cateter nazal sau IOT, la necesitate 
conectare la VAP; 

· Acces vascular central, PEV, cu scop de 
susţinere volemică (terapie antişoc),  
dezintoxicaţie; resuscitare volemică şi 
reechilibrare hidroelectrolitică. 

· Tratament antitoxic: Benzilpenicilina 
procainică * 1mln/kgcorp/zi  < 20 mln/zi; 
Silimarină 25-50 mg/kg; 

· Monitorizare a indicilor vitali. 
C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi a procedurilor 

C.1. Cadru general 
Sunt cunoscute peste 5000 specii de ciuperci. Fiind consumate, 100 dintre ele pot desfăşura 
clinica intoxicaţiei acute, iar 15-20 specii de ciuperci duc la un sfârşit letal.  
Se raportează frecvent cazuri de anafilaxie legate de consumul de ciuperci. Cele mai 
otrăvitoare ciuperci seamănă cu ciupercile comestibile într-o anumită fază a dezvoltării lor. 
Fierberea poate inactiva unele toxine, dar nu toate.  Copiii de vârstă mică, cu antecedente 
preexistente de sănătate, pot manifesta simptomatologie furtunoasă cu sfârşit letal.  
La copii intoxicaţiile cu ciuperci necomestibile se datorează: confuziilor făcute de adulţi în 
momentul culegerii ciupercilor,  consumului accidental de către copii a ciupercilor crude 
culese în timpul plimbărilor în păduri şi parcuri, mult mai rar, consumului de ciuperci 
halucinogene de către adolescenţi. 
Gravitatea intoxicaţiilor cu ciuperci este mult mai mare în populaţia pediatrică datorită 
particularităţilor metabolice ale copilului. 

C.2. Epidemiologie 
Intoxicaţia acută cu ciuperci are un caracter sezonier şi coincide cu recoltarea ciupercilor de 
pe colinele ţării în perioada de primăvară şi toamnă. De obicei, intoxicaţia cu ciuperci este 
sporadică, familială. Tipurile de ciuperci care pot provoca intoxicaţii sunt: Amanita 
pantherina, Amanita muscaria, Inocybe, Agaricus xanthodermus, Boletus satanas, Entoloma 
lividum, Clavaria, Russula emetica, Hypholomyces ş.a. 

C.3. Antidot 
· cărbunele activat administrat rapid, la sfârşitul lavajului gastric, enterosorbenţi  
· sindromul colinergic - sol. Atropină sulfat 0,1% 1,0 (se indică 0,5 mg, i.m., s.c., iar în 

cazuri grave până la 1 mg) 
· sindromul giromitrian - vitamina B6, pentru simptoamele neurologie 
· sindromul faloidian - Benzilpenicilina procainică* 
· sindromul panterian - Fizostigmina* 

C.4. Clasificarea intoxicaţiilor cu ciuperci: 
I. Intoxicaţii cu perioadă scurtă de incubaţie 

II. Intoxicaţii cu perioadă lungă de incubaţie  
C.5. Manifestările clinice 

Instalarea manifestărilor clinice este invers proporţională cu gravitatea intoxicaţiei cu 
ciuperci. 

C.5.1. Manifestările clinice în intoxicaţiile cu perioadă scurtă de incubaţie apar după câteva 
minute până la 3 – 6 ore). 

Acest tablou clinic apare în intoxicaţia cu:  Clitocybes,  Amanita muscaria, Agaricus, 
Bolet satan, Entoloma livida, Clavaria, Russula emetica, Hypholomyces. 

· Sindromul muscarinic: debut brusc, de la 1-3 ore după ingestie, cu apariţie a 
dereglărilor gastrointestinale, favorizând evacuarea rapidă a unei părţi din ciupercile 
ingerate, ulterior urmate de tulburări nervoase: delir, pacient vesel sau furios, halucinaţii. 
Intoxicaţiile nu sunt letale. Toxinele - muscarina, muscaridina ş.a. 

· Sindromul resinoidian: sindrom gastrointestinal persistent, dizenteric, cel mai frecvent 
diagnosticat în evoluţie. Toxinele – compuşi chimici instabili, ce produc iritaţii ale 
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mucoasei tractului digestiv. Toxinele acestora nu sunt identificate. Simptomele apar între 
30 minute şi 3 ore: greţuri, vome incoercibile, dureri abdominale, diaree, stări de 
depresie psihică şi tulburări ale funcţiilor cardiace, se produc pierderi însemnate de apă 
şi electroliţi. 

· Sindromul colinergic (sudoral):  ciupercile ce conţin muscarină, blocaţi atropină. 
Perioada de incubaţie - de la câteva minute, până la 3 ore de la ingestie: greţuri, vome, 
diaree, dureri abdominale, transpiraţii profuze, hipersalivaţie, hipersecreţie bronşică, 
mioză, tulburări de acomodare, bradicardie sinuzală, parestezii, tremurături intense, 
hipotensiune arterială cu tendinţă de a realiza sincope şi colaps. 

· Sindromul mycoatropian (panterinian) -  toxinele  care  se  distrug  prin  fierbere  sunt  
isoxazoli, care acţionează la nivelul SNC inducând efecte de tip atropinic. Simptomele 
apar între 30 minute şi 3 ore după ingestie şi constau în: sete, mucoase uscate, tegumente 
roşii, midriază, tahicardie, delir, halucinaţii vizuale şi auditive, convulsii, comă şi rar 
tulburări digestive: greaţă şi vome. Tulburările neurologice sunt cele care domină 
simptomatologia. 

· Sindromul coprinian - toxina responsabilă e coprina. Semnele clinice apar între 30 
minute până la 1 oră de la ingestie, fiind favorizată de ingestia de alcool: vasodilataţie 
periferică, mai ales la nivelul feţei, transpiraţii, senzaţie de căldură, cefalee, tahicardie şi 
adesea hipotensiune. 

· Sindromul narcotidian - toxinele responsabile sunt psilocina şi psilocybina. Semnele 
caracteristice sunt efectul narcotic, beţia, tremurăturile şi amnezia momentană. În 
anumite doze produc efecte halucinante. 

C.5.2. Manifestările clinice în intoxicaţiile cu perioadă lungă de incubaţie apar de la 6 pînă la 24 
ore. 
· Sindromul giromitrian: de obicei produs de Gyromitra esculenta, care produce 

gyromitrina. Perioada de incubaţie este de 10-25 ore, manifestată prin: greţuri, vome, 
dureri abdominale, uneori diaree.  Urmate de semne concludente pentru o hemoliză 
intravasculară acută, icter, hemoglobinurie, stare de şoc, anurie. Semne clinice de 
citoliză hepatică, tulburări neuropsihice, de tip delir, agitaţie psihomotorie, comă, 
convulsii. Letalitatea variază între 10-15% cazuri.  

·  Sindromul  helvetian:  intoxicaţie a căilor respiratorii, ce rezultă din inhalarea bruscă a 
sporilor de la ciupercile gasteromycete. 

· Sindromul  orelanian: orelinacea derivă din fotodescompunerea orelaninei, a speciei de 
ciuperci cortinarius. Simptomatica apare după 2-17 zile de la ingestia de ciuperci şi se 
caracterizează prin: greaţă, vome, dureri abdominale, sete, frisoane. Rapid se instalează 
insuficienţa renală acută.  

· Sindromul faloidian: este unul din cele mai grave sindroame. Efectele intoxicaţiei apar 
după 8-12 ore, cu debut brusc, dureri  stomacale, frisoane, vomă şi diaree apoasă. Se 
constată tulburări nervoase, edem cerebral, apoi apar sincope, răcire a extremităţilor, 
slăbire a pulsului. Decesul survine după 24 ore, în funcţie de cantitatea de ciuperci 
consumate  şi  de  rezistenţa  organismului.  În  cazuri  mai  puţin  grave  pacientul  se  
restabileşte treptat, dar persistă mult timp simptoame de boală. 
Acest sindrom evoluează în 4 faze: 
1. Faza de latenţă (6-12 ore) este de obicei asimptomatică. 
2. Faza de agresiune (de la 6 la 24 ore) se caracterizează prin debut brusc, semne de 

gastroenterită, dureri abdominale sub formă de arsuri, diaree apoasă, deshidratare 
marcată, hipotensiune arterială, tahicardie, şoc, anurie. 

3. Faza de acalmie (24-48 ore) se caracterizează prin restabilire aparentă, cu o durată de 
3-5 zile. 

4. Faza parenchimatoasă sau de agravare (2-5 zile) - reapariţie a dereglărilor digestive, 
asociate cu disfuncţie hepatică, insuficienţă renală; apar semne clinice de miocardită, 
ulterior poate surveni decesul. 

C.5.2.1 Formele insuficienţei hepatocelulare 
În funcţie de intensitatea insuficienţei hepatocelulare, al cărei debut se instalează între 24-36 
ore, se disting  trei forme clinice: 

· Forme benigne 
· Forme severe 
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· Forme grave 
Formele benigne: sunt determinate prin absenţa semnelor de insuficienţă hepatocelulară şi 
evoluţie spre vindecare completă în 10-15 zile.  
Manifestările clinice dominante sunt:  

- sindromul gastroenteritic, care durează 2-5 zile;  
- astenia de intensitate şi durată variabilă; 
- rareori subicterul conjunctival; hepatomegalia persistentă, maxim 3-5 zile. 

Formele severe: sunt determinate de diminuarea activităţii protrombinice între 80-50% şi 
vindecare completă în 1-3 săptămâni.  
Manifestările clinice şi biologice dominante sunt:  

- gastroenteritele cu durată de 3-7 zile;  
- astenia marcată şi prelungită (2-3 săptămâni);  
- citoliza hepatică severă cu valori ale transaminazelor de 1000-2000 U/I; 
- rareori  subicterul şi hepatomegalia;  
- excepţional hemoragia digestivă. 

Formele grave: sunt determinate de apariţia semnelor de hepatită citolitică toxică între 24 şi 
36 ore; valori ale activităţii protrombinice sub 50% , dar fără encefalopatie; evoluţie spre 
vindecare  completă în  4-8  săptămâni  sau  deces  ce  survine  între  a  7-a  zi  şi  a  12-a  zi  de  la  
intoxicaţie, datorat unei insuficienţe hepatice grave ireversibile.  
Semnele clinice şi biologice:  

- asociază gastroenterită prelungită (4-10 zile); 
- creştere importantă a valorilor transaminazelor şi semnelor clinice de hepatită 

toxică.  
În unele cazuri predomină semne de tubulo-nefrită, cu evoluţie benignă, care se vindecă în 
câteva zile. Leziunile renale sunt secundare hipovolemiei şi hipotensiunii arteriale. 

C.5.2.2 Hepatita toxica în intoxicaţia acută cu ciuperci la copil 
 
Hepatită citolitică cu debut între 24 şi 36 ore. Evoluţie cea mai gravă între a 4-a şi a 5-a zi şi 
cea mai importantă creştere a transaminazelor între a 3-a şi a 5-a zi (citoliza nu are valoare 
prognostică). 
În evoluţia hepatitei toxice pot exista două stadii de gravitate: 
· Insuficienţă hepatică severă - definită de scăderea factorului V sub 50%, dar fără semne 

clinice de encefalopatie, fără icter. 
· Insuficienţă hepatică gravă - scădere a factorilor de coagulare, asociată cu semne clinice 

de encefalopatie. 
Apariţia encefalopatiei este un semn de prognostic rezervat. Evoluţia de la un stadiu la altul 
este foarte brutală la copil. 

Insuficienţa renală este iniţial funcţională prin deshidratare acută, tip prerenal. Acţiunea 
amanitinelor determinând apoi necroză tubulară acută, începând din a 5-a zi de evoluţie, şi 
insuficienţă renală acută organică. 

Testele biologice se modifică abia după primele 36 ore, cu creşterea valorilor 
transaminazelor.  La 48 ore se determină scăderea factorilor complexului protrombinic, 
uneori asociat cu SCID. 
 
Factorii consideraţi indici de prognostic sever: 
ü valori ale transaminazelor de peste 9000 U/I şi 
ü un nivel de protrombină sub 3%. 

Evoluţia hepatitei toxice: 
ü evoluţie nefavorabilă, moartea survine între a 7 - 12-a zi; 
ü evoluţia este regresivă în 2-4 săptămâni. 
ü evoluţie spre ciroză (rar). 

Trebuie menţionată gravitatea particulară a intoxicaţiei faloidiene la copil (sensibilitatea 
particulară a copilului pare a fi explicată de raportul între cantitatea de toxină şi greutate). 

C.6. Abordarea generală a pacientului intoxicat cu ciuperci 
· Se va spitaliza orice copil cu suspecţie la intoxicaţie cu  ciuperci. 
· Se va considera întotdeauna intoxicaţie, în cazul apariţiei simptomelor digestive după 

consumul ciupercilor. 
· Evaluare clinică rapidă cu efectuarea lavajului gastric + administrarea cărbunelui activat, 
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chiar dacă copilul a avut vome (tehnica lavajului gastric vezi PCS Intoxicaţii exogene 
acute la copil). 

· PEV cu scop  de rehidratare şi echilibrare hidroelectrolitică. 
· Decontaminare gastroenterală. 
· Tratament simptomatic. 

C.7. Anamneza 
În precizarea şi confirmarea diagnosticului de intoxicaţie cu  ciuperci este necesar de 
identificat următoarele: 
· când au fost ingerate ciupercile; 
· cantitatea ingerată; 
· modul de preparare a ciupercilor (coapte, fierte, prăjite, crude); 
· de unde au fost colectate (achiziţionate) ciupercile; 
· ziua, ora ingestiei; 
· când au apărut primele semne de intoxicaţie (indigestie, greaţă, vome ş.a.); 
· dacă a fost tentativă de suicid sau act criminal? 

C.8. Atitudinea terapeutică imediată v.s. spitalizarea obligatorie v.s. sindromul instalat 
 

Dacă internarea se produce până la 6 ore după ingestie: 
· Emeză (doar la copil mare, conştient) sau lavaj gastric, cu adăugarea de cărbune 

activat de tipul dializă gastrointestinală (repetarea dozelor 1 g/kg, la 4-6 ore), pentru a 
inhiba ciclul enterohepatic. 

· Supraveghere clinică şi biologică. 
· Reechilibrare hidroelectrolitică în funcţie de necesităţile fiziologice după vârstă şi de 

pierderile digestive prin vome, diaree ş.a. 
· Tratament „antitoxinic”: Benzilpenicilină procainică* 1 milion UI/kgcorp/zi (fără a 

depăşi la copil 20 milioane/zi), administrarea fiind continuă. Rezultatele experimentale 
explică acţiunea prin competiţia de transport între penicilină şi amatoxine, 
împiedicându-se fixarea amatoxinelor pe hepatocite; 

· Al doilea tratament antitoxinic poate fi  Silimarină* 25-50 mg/kgcorp/zi,  cu 
administrare intr-o ora. 

· Pentru diminuarea potenţei toxice din tractul gastrointestinal se indică enterosorbenţi 
1-2 gr/kg, per os. 

Sunt eficace hemocarboperfuzia, hemofiltrarea în primele 48-72 ore.  
Grad de recomandare B3b 
 

· Monitorizare clinică şi biologică - la fiecare 6 ore: 
ü bilanţ renal şi hidroelectrolitic (EAB, ionograma, ureea); 
ü ALT, AST; bilirubuna, ureea, creatinina, amoniemia; 
ü coagulograma, factorul V de coagulare. 

 
Dacă internarea se produce după 6 ore de la ingestie: 

Factorii agravanţi: 
ü semne de insuficienţă renală funcţională, 
ü insuficienţă hepatică, 
ü semne de deshidratare acută, 
ü semne de encefalopatie. 

· în hipertensiunea intracraniană – sol. Manitol 0,25 – 0,5 g/kgcorp, în bolus timp de 15 
minute; 

· în insuficienţa renală - hemofiltrare continuă; 
· nu există nici un tratament specific pentru insuficienţa hepatică acută; 
 

Timpul de latenţă este de 6-24 ore. 

· în sindromul giromitrian - tratament simptomatic. 
· în sindromul orelanian – tratament ţintit asupra insuficienţei renale acute şi insuficienţei 

hepatice.  
· rehidratare dirijată (lichid fiziologic  cu compensarea pierderilor pe cale digestivă); 
· insuficienţa renală acută va fi tratată prin epurare extrarenală. 
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C.9. Stabilizarea pacientului  cu  menţinerea în continuare a funcţiilor vitale şi corectarea 
imediată a tulburărilor cu risc vital pe tot parcursul tratamentului şi evaluării secundare. 
A – airway. Căile aeriene. Poziţionare a căilor respiratorii, mască laringiană, 
B – breathing. Frecvenţa respiraţiei (tahi- , bradipnee, apnee ). Se iniţiază ventilaţia pe 
mască şi balon, la necesitate IOT cu VAP. 
C  - circulation. AV, TA, TRC. Acces vascular sau intraosos cu iniţierea terapiei infuzionale 
în scop de rehidratare, resuscitare volemică, terapie antişoc cu sol. Clorură de sodiu 0,9% 
sau Ringher lactat. Tratamentul tulburărilor de ritm cardiac. 
D - disability. Evaluarea gradului dereglării conştiinţei. Tratamentul convulsiilor. 
E – exposure: dezbrăcarea completă a victimei, termometrizare. 

C.9.1 Accesul vascular 
Este necesar să se asigure imediat accesul vascular al venelor magistrale: femurale, 
subclaviculare, jugulare sau abord intraosos (IO).  

C.9.2 Tratament simptomatic 
ü tratamentul insuficienţei hepatice şi renale; 
ü corecţia acidozei metabolice (sol. Bicabonat de sodiu 4,2%, în doză de  1 

mmoli/kg); 
ü corecţia hipoglicemiei (sol. Glucoză 15%, 0,2-0,3 g/kg/h); 
ü corecţia coagulopatiei – administrare de plasmă proaspăt congelată; 
ü corecţia deshidratării - prin administrare de fluide i.v. (sol. Ringher lactat, sol. 

Clorură de sodiu 0,9%, sol. Glucoză 10%) 
ü tratamentul edemului cerebral (Furosemid, Manitol/ 0,25 – 0,5 g/kgcorp, în bolus 

timp de15 min.) 
ü administrarea de antiacide  
ü hepatoprotectori (Essenţiale, Arginină, Ornitină*, Acid glutamic*) 

C.10. Gesturi şi manopere inutile în intoxicaţia acută cu ciuperci  la copil 
NU este util lavajul gastric în debutul tardiv al intoxicaţiei cu ciuperci! 

C.11. Investigaţiile paraclinice 
· Analiza generală a sângelui, timpul de sângerare, trombocitele, grupul sanguin şi Rh 

factorul 
· Analiza biochimică a sângelui: ALAT, ASAT, Bi, ureea, creatinina, Na, K, Ca, glicemia 
· Coagulograma desfăşurată 
· Analiza generală a urinei 
· Examenul toxicologic specific 
· ECG 
· Ecocardiografia organelor interne (abdominală, tractului urinar) 
Intervalul de monitorizare: unii parametri (ALAT, ASAT, Bi, ureea, creatinina, Na, K, Ca, 
glicemia, coagulograma) se măsoară de 4-2 ori în 24 h. 

C. 12. Monitoringul în SPU şi reanimare pediatrică şi toxicologie 
· Sistemul GI: prezenţa vomei, greţurilor, semnelor de deshidratare,  pierderilor în masă 

corporală. 
· Sistemul respirator: frecvenţa şi ritmul respirator, efortul respirator, tusea, apneea. 
· Sistemul cardiac: frecvenţa cardiacă, T/A, perfuzia periferică -TRC, SpO2. 
· Evaluarea neurologică (scala AVPU şi Glasgow). 
· Greutatea corpului (balanţa hidrică), diureza, t˚C corpului. 

Majoritatea parametrilor se măsoară continuu. 
C.13. Hemoperfuzie. Hemodializă 

În intoxicaţia acută cu ciuperci hemoperfuzia înlătură toxicul legat de proteinele plasmatice, 
dar această manoperă necesită cartuşe cu sorbenţi (enterosgel, SUMS*, CYKC* ș.a) 

C.14. Programe de reabilitare 
ü supravegherea gastroenterologului, hepatologului cu administrare de 

hepatoprotectori; 
ü programe de reabilitare sanatoriale. 

Testele de funcţionalitate hepatică rămân uneori modificate 1-2 luni. 
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C.15. Principii de profilaxie 
ü a nu oferi ciuperci spre consum copiilor mai mici de 5 ani 
ü procurarea şi consumul ciupercilor numai din puncte autorizate. 

Abrevierile folosite în document 
AVPU Scala – alert, wake, pain, unresponsive i.o. intraosos 
ABCDE calea aer, respiraţia, circulaţia, disabilităţi, 

expunere 
i.v. intravenos 

BAB Balanţa acido-bazică RCP Resuscitare cardio-pulmonară 
ECG Electrocardiografia SaO2 Saturaţia cu oxigen 
PP Puls periferic TRC Timpul de reumplere capilară 
FC Frecvenţa cardiacă VAP Ventilare artificială a pulmonilor 
FR Frecvenţa respiraţiei SPU Unitatea primire urgentă 
IOT Intubaţie oro-traheală   
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Algoritmul de conduită în intoxicaţia acută  

cu ciuperci la copil 
  

 

                                                                   DA 
                                      
                                   NU                                                                      DA 
                         

 

 

 

 

 

 

 

                             DA                                                                         NU 
 

DA                                                     

 

                                                           

                   

 

                                                  DA 

                                                                                                         NU 

                                                             

                     

                                                        DA 

 

                 DA 

 

 

Suspecţie la intoxicaţie acută post ingestie ciuperci ? 
 

· Tulburări gastrointestinale? 
· Tulburări neuropsihice? 

· Evaluare/asigurare suport ABCDE 
· Acces vascular 
· PEV cu scop de rehidratate  
· Tratament antitoxic: Benzilpenicilina procainică *  

1mln/kgcorp/zi 
· Administrare de cărbune activat 0,5-1 g/kgcorp 
· Transportare la spital 

· Evaluare/asigurare suport ABC 
· Monitorizare: Ps, TA, FCC, TRC, SpO2, 

conştienţă 
· Copil conştient- lavaj gastric cu SF, 10-15 

ml/kg 
· Transportare la spital  
 

Internare în SPU sau secţia ATI 

· Evaluare/asigurare suport ABCDE 
·  Examen paraclinic,  biochimic (ALT, AST, Bi, coagulograma, ureea, creatinina) 

Rezultate în norma? 
 

· Transfer în secţia de 
gastrologie/pediatrie 

· Evaluare generală, 24-72 h  
· PEV  
· Tratament simptomatic 
· Examinări:  

ALT, AST, bilirubina, 
coagulograma, creatinina, 
ureea 

 
Rezultate în norma? 

 

· Transfer în secţia de reanimare pediatrică şi toxicologie/ATI 
· Evaluare/asigurare suport ABCDE, la necesitate IOT cu VAP  
· Acces vascular central 
· Cardiomonitoring continuu  
· Monitorizare clinică şi biochimică la fiecare 4-2 ore: AGS, EAB, 

timpul de coagulare, trombocitele, transaminazele, bilirubina,  
ureea, creatinina, coagulograma, Ca, Na, K, glucoza      

· PEV  - reechilibrare hidroelectrolitică  
· Decontaminare  gastrointestinală (cărbune activat 0,5-1g/kgcorp) 
· Tratament antitoxic: Benzilpenicilina procainică * 1mln/kgcorp/zi  

< 20 mln/zi; Silimarină 25-50 mg/kg. 
Ameliorare? 

 

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

· Evaluare clinică şi biochimică: stare generală, 
AGS, AST, ALT, bilirubina, coagulograma  

· Tratament: continue reechlibrarea 
hidroelectrolitică +  

· Metode exracorporeale de dezintoxicare: 
plasmofereză, hemosorbţie,  hemodializă 

Ameliorare? 
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Tabelul  nr.1 

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 experţilor  nebazată pe studii de calitate 

 

Notă  -  * preparate care la moment nu sunt înregistrate în Nomenclatorul de Stat al medicamentelor din 
Republica Moldova. 
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