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A. Partea introductivă 
A.1.  Denumire Alimentaţia parenterală la nou-născut 
A.3. Utilizatorii Medicii din secţiile de reanimare  şi terapie intensivă neonatală 
A.4. Scopul  

protocolului 
Sporirea calitatii managementului copiilor cu diferite stări patologice, internaţi în 
sectiile de Reanimare şi Terapie intensivă. 

A.5. Elaborat 2014 
A.6. Revizuire   2018 
A.7. Definiţie 

 
Alimentaţia parenterală (AP) sau Alimentatia parenterală totală (APT) - reprezintă 
perfuzia intravenoasă a unor sau a tuturor substantelor nutritive necesare menţinerii 
metabolismului tisular, pentru a promova creşterea nou-născuţilor în cazul în care 
aceştea nu pot tolera parţial sau total alimentaţia enterală. 

B. Partea generală 
Nivel de asistenţă medicală spitalicească 

Descriere Motive Paşi 
B.1. Internarea 
În secţia de reanimare şi terapie 
intensivă neonatală 

Imposibilitatea alimentaţiei enterale 
în volum deplin C.1. 

· Transfer în secţia de reanimare şi 
terapie intensivă neonatală 

· Linie venoasă centrală/periferică 
(confirmare radiologică)  

· Iniţiere a perfuziei endovenoase 
· Calculare individuală zilnică a 

necesităţilor fiziologice 
· Preîntîmpinare a complicaţiilor 

B.2. Planul alimetaţiei parenterale 
Necesităţile în: 
· Lichide 
· Calorii 
· Proteine 
· Carbohidraţi 
· Lipide 
· Minerale 

Elaborarea programului individual al 
alimentaţiei parenterale 
 

Calcularea alimentaţie parenterale se 
face pentru fiecare nou-născut 
individual, în dependenţă de: 
· patologia de bază,  
· masa corporală,  
· parametrii vitali, 
· ziua de viaţă 

B.3. Monitoringul 
C.11. Aprecierea eficacităţii APT · Monitorizarea clinică 

· Monitorizarea biochimică 
B.4. Întreruperea alimentaţiei parenterale 
C.13. Posibilitatea compensării necesităţilor 

fiziologice prin alimentaţia enterală 
Trecerea de la alimentaţia parenterală 
la alimentaţia enterală totală 

C. Descrierea metodelor,tehnicilor şi procedurilor 
C.1. Indicaţii : 
 · Copiii cu greutate extrem de mică la naştere (m <1000 g.) 

· Copiii cu greutate foarte mică la naştere (m <1500 g.) 
· Copiii instabili clinic, indiferent de masa corporală (CAP larg, sepsis, SDR, asfixie ect.) 
· Copiii cu suport inotrop 
· Copiii cu enterocolită ulcero-necrotică 
· Copiii cu intoleranţă alimentara temporară 
· Copiii cu patologii chirugicale ale TGI (fistulăa traheo-esofagală, atrezie intestinală, gastroschizis, 

ocluzie intestinală (ilius meconial), omfalocel larg, malrotaţie, sindrom al intestinului gros scurt) 

 



C.2. Căile de administrare: 
 AP poate fi realizată prin vena periferică şi/sau centrală. Prin vena periferică se realizează AP de scurtă 

durată, iar prin cea centrală de lungă durată.  
· Vena periferică -  cateterul de silastic introdus percutan prin vena periferică tolerează osmolaritatea 

solutiilor de la 700 la 1000 mOsm/l. Concentraţia maximă a glucozei ce poate fi administrată pe vena 
periferică este de 12,5%, iar pe vena centrală 25%. 

· Vena centrală (confirmare radiologică): prin cateter de silastic radioopac cu diametrul de 1,3 mm plasat 
în vena cavă superioară, plasat chirurgical prin jugulara internă sau externă; 

· cateter ombilical venos; 
· cateter ombilical arterial – nu este folosit în general pentru AP, ocazional pentru nou-născutul <750g. 

C.3. Componentele AP: 
 • Fluide 

• Aminoacizi1 gproteine = 3,57 kcal = 14,9 kj 
• Carbohidrati      sursă calorică     1 g glucoza = 3,76 kcal = 15,7 kj   
• Lipide1 g lipide = 9 kcal = 37 kj 
• Microelemente 
• Vitamine 

C.4. Fluidele: 
 
 

§ Cantitatea de lichide în organism: Organizmul copiilor conţine o cantitate mai mare de fluide 
comparativ cu adulţii: adulţii conţin 60% lichide (20% lichid extracelular şi 40% lichid intracelular), 
iar orgaismul copiilor contine 75% lichide (40% lichid extracelular şi 35% lichid intracelular). Copiii 
prematuri au o proporţie şi mai mare de lichide în organism, această cantitate de lichide este indirect 
proportională cu termenul de gestatie [organismul fetuşilor < 22 s.g. conţin 95% lichide; organismul 
copilului la 23 s.g. contine 90% lichide (60% lichid extracelular şi 30% lichid intracelular), iar la 34 
s.g. contin 80% lichide]. 

§ Pierderea lichidelor. In primele 24-48 ore de viaţă, echilibrul  hidric se află în faza prediuretică, care 
este caracterizata prin producţie minimă de urină. Din ziua a doua pîna în ziua a treia copilul intră în 
faza diuretică cînd are loc o creştere a diurezei  cu pierderea naturală a lichidelor care nu are  legatură 
cu modificările în aportul lor. Aproximativ la ziua  a 4-5 de viaţă, copiii intră în faza postdiuretică, 
cînd pierderea de lichide este proporţională cu aportul lor. 

Deosebim urmatoarele tipuri de pierde a lichidelor: 
· Pierderea insensibilă (care nu poate fi masurată): evaporarea lichidelor prin piele (2/3) şi 

prin tractul respirator (1/3). Din cauza particularitatilor anatomofiziologice (suprafaţa mare a 
corpului în raport cu greutatea, imaturitatea pielii etc.) pierderile insensibile sunt cu atît mai 
mari, cu cît copiii sunt mai prematuri. 

· Pierderea sensibilă (care poate fi masurată): urină, scaun şi tubul endogastric.  
Copiii născuţi la terment pierd spre sfirşitul primei săptămini de viaţă 5-10% din masa corporală 
(preponderente pe baza lichidelor), iar copiii prematuri 10-15%.  
§ Suplinirea cu lichide – se face în functie de masa corporală la naştere, pierderele sensebile şi 

insensibile de lichide, respectînd următoarea schemă: 
 

Nou-născuţi Iniţierea Avansarea Scop 
prematuri 80-100 ml/kg/zi 10-20 ml/kg/zi 130-180  ml/kg/zi 
la termen 60-70 ml/kg/zi 10-20 ml/kg/zi 130-150 ml/kg/zi 

Cntitatea de lichide se calculează în funcţie de masa de la naştere pâna când aceasta nu se 
restabileşte, iar ulterior lichidele se calculează în funcţie de masa la zi. 

Copiii care se afla la fototerapie sau suport respirator, au pierderi insensibile mai mari de lichide 
de aceea ei necesită un supliment de 10-20 ml/kg/zi de lichide la volumul total. 

C.5. Aminoacizii: 
 Aminoacizii reprezintă materialul plastic necesar creşterii şi dezvoltarii organismului. Aportul 

proteic intrauterin este cu atît mai mare, cu cît termenul de gestaţie este mai mic (eg. la 24-25 s.g. aportul 
proteic constitue 4 g/kg/zi, la 27-28 s.g. aportul proteic scade pînă la 3,6 g/kg/zi, iar la 30-32 s.g. 
constitue 3,3 g/kg/zi). Aportul proteic postnatal trebuie să constituie 3,5-4,0 g/kg/zi. Această cantitate 
reiese din necesităţile şi pierderile zilnice ale organismului, după cum urmează: 0,3 g/kg/zi pentru a imita 

  



schimbările intrauterine în compoziţia corpului + 2,2-2,5 g/kg/zi pentru creştere normală + obligator 1 
g/kg/zi pentru pierderile urinare şi dermale.  

Solutiile administrate trebuie să conţină aminoacizi esentiali (valina, leucina, izoleucina, metionina, 
fenilalanina, treonina, lizina si histidina) şi condiţionat esenţiali (cisteina, tirozina, glutamina, arginina, 
prolina, glicina si taurina). Administrarea prcoce şi agresivă de aminoacizi nu duce la dezvoltarea 
azotemiei, hiperamonemiei sau acidozei metabolice. 

Nou-născuţi  Iniţierea Avansarea Scop 
prematuri 2-3 g/kg/zi 0,5-1 g/kg/zi 3,5-4 g/kg/zi 
la termen 2-3 g/kg/zi 1 g/kg/zi 3 g/kg/zi 

 

C.6. Carbohidratii: 
 Glucoza este principala sursa energetica pentru tesutul nervos şi este extrem de importantă pentru 

copilul prematur, care are rezerve limitate de glicogen şi activitate metabolică tisulară intensă. Producţia 
endogenă a glucozei se modifică în funcţie de termenul de gestaţie: la copiii la termen – 8 mg/kg/min, iar 
la cei prematuri – 6 mg/kg/min. Această producţie endogenă reprezintă nivelul de start al administrării 
exogene de glucoză. Limita maximă de administrare a glucozei este de 12 mg/kg/min şi reiesă din 
capacitatea maximă de oxidare a ei pentru producerea energiei şi glicogenogenezei. Administrarea în 
exces a glucozei (> 12 mg/kg/min) duce la transformarea ei în lipide prin lipogenezî. Insă acest proces nu 
este efectiv din cauza creşterii necesităţilor energetice pentru lipogeneză şi poate avea repercursiuni 
negative clinice din cauza creşterii producţiei de CO2 cu acutizarea patologiilor pulmonare.  

Suplinirea exogenă cu glucoză are scopul de a menţine glicemia între 2,5 - 12,2 mmol/l, fiindcă 
hiperglicemia este asociată cu creşterea: mortalităţii, duratei de spitalizare, incidenţei HIV gr. III-IV şi 
debut tardiv al sepsisului bacterian şi fungic. 

Nou-născuţi Iniţierea Avansarea Scop 
prematuri 4-6 mg/kg/min 1-3 mg/kg/min 12 mg/kg/min 
la termen 8 mg/kg/min 1-3 mg/kg/min 12 mg/kg/min 

 

C.7. Lipidele: 
 Lipidele reprezintă un component important al AP fiindcă conţin o cantitate mare de energie per 

unitate volum şi au o osmolaritate mică, în plus joacă rolul principal în suportul gluconeogenezei la 
prematurii cu AP. Administrarea inadecvată de lipide determină o subnutriţie calorică insoţită de 
proteoliză. Este crucială furnizarea a minimum 0,5-1,0 g/kg/zi de lipide pentru a preveni deficienţa de 
acizi graşi esenţiali, care se poate dezvolta la prematuri în timpul primei săptămâni de viaţă (chiar din a 
doua zi). Acizii graşi esenţiali (ex: ac. linoleic, ac. alfalinoleic) nu pot fi sintetizaţi pe cale endogenă, însă 
ei au un rol critic în dezvoltarea postnatală a creerului. Deficienţa de acizi graşi esenţiali este asociată cu 
creştere mică, leziuni ale pielii, tulburări neurologice şi vizuale.  

O meta-analiză Cochrane a aratat ca nu creste riscul de EUN, sepsis, trombocitopenie, icter 
semnificativ sau durata prelungita de ventilare la copiii cu administrare precoce de lipide (< 12 ore) vis a 
vi de introducerea tardivă a lor  (> 6 zile). 

Nou-născuţi Iniţierea Avansarea Scop 
prematuri 2-3 g/kg/zi 0,5-1 g/kg/zi 3-3,5 g/kg/zi 
la termen 2-3 g/kg/zi 0,5-1 g/kg/zi 3-3,5 g/kg/zi 

Cînd rata de infuzie a lipidelor depaşeşte rata lor de hidroliză, cresc trigliceridele plasmatice şi 
acizii grasi liberi. 

Infuzia lipidelor trebuie sa fie < 0,15 g/kg/h. Utilizarea solutiei de lipide de 20% este preferabila 
celei de 10% fiindcă scade riscul dezvoltarii hipertrigliceridemiei, hipercolesterolemiei şi 
hiperfosfolipidemiei.  

Notă:Cînd lipidele sunt expuse la lumină se formează hidroperoxidaze potential toxice, de 
aceea seringa şi sistemele de perfuzie cu lipide trebuie acoperite cu folie de aluminiu. 

C.8. Necesarul energetic (caloriile): 
 Necesarul exact de energie ale unui nou-nascut depinde de mai mulţi factori:  

· vîrsta gestatională,  
· vîrsta postnatală,  
· masa corporală,  
· tipul aportului de energie (AP sau AE),  
· rata de creştere,  



· activitatea, 
· mediul termic.  

Copiii care sunt bolnavi sau care trec prin situaţii de stres au cerinţe mai mari de energie. 
Proteinele nu sunt o sursa ideala de energie, ele mai degrabă au rol plastic. În cazul în care sunt furnizate 
adecvat caloriile nonproteice şi echilibrul azotat este pozitiv, atunci proteinele administrate sunt utilizate 
pentru constructia tesuturilor noi. Prin urmare, chiar dacă aportul din energia proteică este inclusă în 
calculul total de energie, nu toate caloriile derivate din proteine sunt disponibile pentru consumul de 
energie.  
Cerintele energetice în perioada neonatală sunt: 

• Necesarul  total de energie 120-130 ckal/kg/zi (la sfirsitul primei săptămîni) 
Cheltuielile energetice 

• metabolismul  bazal 40-60 kcal/kg/zi 
• activitatea 0-5 kcal/kg/zi 
• termolegularea 0-5 kcal/kg/zi 
• sinteza 15 kcal/kg/zi 
• excreţiea 15 kcal/kg/zi 
• energia stocată 20-30 kcal/kg/zi 

Distribuţia ideală a caloriilor trebuie să fie după cum urmează:  
· Carbohidrati 50-55%,  
· Proteine 10-15% şi  
· Lipide 30-35% 

C.9. Microelementele: 
C.9.1. Sodiul: 
 Sodiul esteelectrolitulprincipal dinlichidul extracelular,  care  joacă un  rol   important în 

multefuncţii ale organismului (determinăpresiuneaosmoticăextracelulară, careregleazăechilibrul hidric 
alorganismului, iar împreună cupotasiul şi calciulparticipă laconducerea impulsurilornervoase). 
Tulburărileechilibrului sodiuluisunt asociatecusechele neurologice, inclusiv letargie, slăbiciune 
musculară, mioclonii şi convulsii. Fiziologic,imediatdupănaştere echilibrul sodiului este negativ. Acest 
echilibruaparentnegativ (< 135-145mEq/l)este datoratexcesului total de apă în organism. In timpul fazei 
diuretice echilibrul sodiului esteconsiderabilnegativdatorită creşteriidiurezei şi pierderilorsimultane de 
sodiuprinurină. Înfaza postdiureticaechilibrulsodiuluiincepe săse normalizeze. 
Suplinireaprecocecusodiuesteinutilăşi, eventual, dăunătoare. Ea trebuie evitatăpânăla 
stabilizareadiurezei. In majoritatea cazuriloraceastaare locîn a treia zideviaţă. In faza post diuretică, când 
echilibrul sodiului incepe să se normalizeze, 2-4 mmol//kg/zi de Na sunt suficiente pentru a menţine 
nivelul seric normal al sodiului (135-145mmol/l). 

C.9.2. Potasiul: 
 Potasiul este cationul intracelular principal care are rol determinant asupra potenţialului 

membranar al celulei. Raportul dintre potasiul intracelular şi cel extracelular este factorul cheie în 
determinarea potenţialului membranar de repaos, care este esenţial pentru conducerea impulsului nervos, 
ritmul cardiac, contracţia muşchilor netezi şi scheletali. Concentraţia serică a potasiului creşte în primele 
24-72 ore datorită eliminării potasiului intracelular în spaţiul extracelular. Prin urmare, suplinirea cu 
potasiutrebuie evitatăînprimele ziledupă naştere. Pentru  menţinerea nivelului seric normal al potasiului 
(3,5-4,5 mmol/l) este suficientă administrarea a 1-2 mmol/kg/zi.  

C.9.3. Calciul si fosfaţii: 
 Calciul -intrauterin depozitarea calciului şi fosfaţilor începe în ultimele şase săptămâni de 

gestaţie. Calciul şi fosfaţii sunt necesari pentru dezvoltarea oaselor şi dinţilor. Calciul de asemenea este 
cofactor în coagularea sângelui şi este necesar pentru secreţia hormonilor şi funcţionarea receptorilor 
celulari. Hipocalcemia este deseori asimptomatică, însă simptomele pot fi: tremor, iritabilitate, spasme 
musculare şi convulsii. Simptomele hipercalcemiei sunt specifice şi includ constipaţia, poliuria şi 
bradicardia. 

Fosfaţii se găsesc mai ales în oase, dar şi în interiorul celulelor oferind energie pentru contracţia 
musculară. Hipofosfatemia se dezvoltă rar şi de obicei apare numai la nou-nascuţii care primesc cantităţi 
insuficiente de fosfor prin AP. Cu toate acestea, poate fi observată dezvoltarea insuficienţei respiratorii şi 
scăderea funcţiei miocardice. Hiperfosfatemiei este de obicei cauzată de aportul sporit de fosfor prin AP. 
Aceasta poate provoca calcificări metastatice şi hipocalcemie. 

Copiii prematuri au risc de a dezvolta patologii osoase metabolice, dacă furnizarea enterală sau 



parenterală de calciu este inadecvată. Calciul gluconat scade disocierea calciului în soluţiile parenterale. 
Ca rezultat riscul formării precipitatului de calciu şi fosfor este mai mic decît în cazul folosirii clorurei de 
calciu. In mod ideal copiii ar trebui să primească 2,5-4 mEq/kg/zi de calciu gluconat şi 1-2mmol/kg/zi de 
fosfat. Nivelul de referinţă pentru calciul plasmatic este 8.0 - 11 mg/dl la copiii la termen şi 7-11 mg/dl la 
prematuri. Aproape jumătate din tot calciul plasmatic este legat de albumină, iar cealaltă jumătate este 
ionizată. Nivelul calciului ionizat este cel mai bun indicator a nivelului de calciu sanguin. Nivelul normal 
al calciului ionizat este între 4.4-5.6 mg/dl (1,1-1,4 mmol/l) pâna la 72 ore de viata şi 4.8-6.0 mg/dl (1,2-
1,5 mmol/l) pentru copiii mai mari de 72 de ore. 

C.9.4. Clorul: 
 Clorul este un anion abundent în lichidul extracelular, care este implicat în menţinerea presiunii 

osmotice, hidratarea şi neutralitatea ionică. Hipercloremia este asociată cu acidoza metabolică. La copiii 
prematuri acidoza este asociată cu rezultate neurologice negative. Hipocloremia este asociată cu alcaloză 
metabolică, hipokaliemie şi deficienţe de creştere. Cantitatea de Clor recomandată în prima săptămînă de 
viaţă pentru a menţine cloremia în limitele 97-110 mmol/l este de 2-4 mmol/kg/zi. 

C.9.5. Magneziul: 
 Magneziul este un catalizator pentru activarea adenozintrifosfatului în contractilitatea 

miocardului şi muşchilor scheletici. De asemenea, are un rol inportant în sinteza proteinelor, 
metabolismul vitaminei D, funcţia glandei paratiroide şi homeostazia calciului. Hipomagneziemia este, 
de obicei, tranzitorie şi asimptomatică, însă atunci când este prezentă este de obicei secundară 
malabsorbţiei. Aceasta poate provoca hiperexcitabilitate pâna la convulsii. Hipermagnezemia poate fi 
observată la copiii a căror mame au fost tratate cu Sulfat de magneziu în timpul travaliului. Nivelul seric 
al magneziului trebuie monitorizat, iar atunci când el se normalizează (0,5-1,0 mmol/l) trebuie iniţiată 
suplinirea. 

C.9.6. Necesarul zilnic în macroelemente:: 
 1. Sodiu 2-5 mmol/kg/zi 

2. Potasiu 2-3 mmol/kg/zi 
3. Calciu 60-80 mg/kg/zi 
4. Fosfati: 45-50 mg/kg/zi 
5. Clor 2-7 mmol/kg/zi 
6. Magneziu 4-7 mg/kg/zi 

 

C.10. Vitaminele: 
C.10.1. Vitamina A: 
 Vitamina A este esenţială pentru creşterea şi diferenţierea celulelor epiteliale, inclusiv a celor 

pulmonare. Prematurii au la naştere rezerve mici de vitamina A, deasemenea şi copiii cu patologii 
pulmonare au niveluri plasmatice mai mici de vitamina A comparativ cu cei care nu au patologii 
pulmonare. Din cauza deficientilor legate de absorbţia din tractul gastro-intestinal, suplimentele de 
vitamina A au fost administrate prin injectare intramusculară. În ciuda eficacităţii sale, suplimentele de 
vitamina A nu a devenit o practica standard, din cauza necesităţii de injectare intramusculară repetată. 
Administrarea vitaminei  A şi a altor vitamine liposolubile  în emulsia de lipide oferă o alternativă pentru 
injectarea intramusculară.  

C.10.2. Vitamina D: 
 Vitamina D este esentială pentru dezvoltarea adecvată a oaselor. Organismul copiilor, mai ales a 

celor prematuri, are rezerve mici de vitamina D la naştere. Aportul de vitamina D recomandat pentru 
nou-născuţi rămâne controversată. Aportul enteral a 200 UI/zi de vitamina D (indiferent de greutate) este 
recomandat de Academia Americană de Pediatrie, însă alţi autori recomandă doze mai mari.  

C.10.3. Vitamina E: 
 Vitamina E este antioxidantul natural cel mai important al organismului. Acesta protejează 

membranele celulare împotriva stresului oxidativ şi se presupune că joacă rol important în prevenirea 
toxicităţii oxigenului în perioada neonatală. Administrarea enterală a 6-12 UI/kg/zi de Vitamina E, se 
consideră a fi suficientă pentru a compensa variaţiile absorbţiei şi distribuţiei, precum şi pentru a evita 
posibilele efecte toxice asociate consumului excesiv al acesteia. 

C.10.4. Vitamina K: 
 Vitamina K este esentială pentru profilaxia hemoragiilor în primele săptămâni de viaţă. O doză 

unică de vitamina K în mod obişnuit este administrata la naştere. Suplinirea ulterioară cu vitamina K este 
necesară mai ales copiilor care primesc antibiotice cu spectru larg, deoarece se reduce sinteza vitaminei 
K de catre bacteriile intestinale. 



C.10.5. Vitaminele hidrosolubile sunt necesare pentru recuperarea şi creşterea adecvata a copiilor. 
C.10.6. Necesarul zilnic în vitamine şi micronutrienţi: 
 Vitamina A 700-1500 UI/kg/zi 

Vitamina D 40-160 UI/kg/zi 
Vitamina E 2,8 UI/kg/zi 
Vitamina K 10 mcg/kg/zi 
Vitamina C 15-25 mg/kg/zi 
Tiamina (Vitamina B1) 200-350 mcg/kg/zi 
Riboflavina (Vitamina B2) 150-200 mcg/kg/zi 
Niacina (Vitamina B3) 4,0-6,8 mg/kg/zi 
Piridoxina (Vitamina B6) 150-200 mcg/kg/zi 
Ciancobolamina(Vitamina B12) 0,3 mcg/kg/zi 
Acidul folic (Vitamina B9) 56 mcg/kg/zi 
Acidul pantotenic (Vitamina B5) 1-2 mg/kg/zi 
Biotina (Vitamina B7 sau H) 5-8 mcg/kg/zi 
Taurina 1,9-3,8 mg/kg/zi 
Carnitina 3 mg/kg/zi 
Inositolul  (Vitamina B8) 54 mg/kg/zi 
Colina 14-28 mg/kg/zi 

 

 

C.11. Monitorizare: 
 Frecvenţa Parametrul 

Zilnic 

· Aportul real de lichide  
· Diureza 
· Caloriile 
· Glicemia 
· Glucozuria 
· Masa corporala  

De 2 ori pe săptămână 

· Electroliţii în urină 
· Electroliţii serici 
· Urea 
· Creatinina 
· Albumina 

Săptămânal 

· Lungimea 
· Perimetrul cranian 
· Trigliceridele serice 
· Magnezemia 

 

C.12. Complicaţiile: 
 · Legate de cateter : 

- malpozitie 
- extravazare, pâna la necroză 
- tromboflebită 
- sepsis 

· Metabolice: 
- acidoză/alcaloză metabolică 
- hipoglicemie/ hiperglicemie 
- hiponatriemie/hiperatriemie 
- hipokaliemie/hiperkaliemie 
- hipocalciemie/hipercalciemie 

C.13. Întreruperea alimentaţiei parenterale: 
 Alimentaţia parenterală va fi înlocuită treptat cu alimentaţia enterală pe măsură ce funcţia digestivă se 

maturizează. 
· Când volumul de lapte este de 70 ml/kg (< 1500g) sau 90 ml/kg (< 1000g) se iniţiează micşorarea 

cantităţii de lipide şi aminoacizi cu 0,5 gr/kg/zi unimomentan 
· La volumul de 70 ml/kg enteral se adminisrează preparate de Fier 3 mg/kg şi vitamina D3  



· La volumul de 80 ml/kg enteral se initiează adminisrarea de fortificator. 
C.14. Informatie utila: 
 · Osmolaritatea solutiilor (mOsm/L) = ([AA (g/l) x 8] + [Glucoza (g/l) x 7]+[Na (mmol/l) x 2] + [fosfor 

(mg/l) x 0,2] - 50) 
· Osmolaritatea serica = 2 (Na + K) + glucoza + ureea (norma 285-295 mOs/kg) 
· NaCl 0,9% 1 mmol = 6,5 ml 
· KCl 4% 1 mmol = 2 ml 
· Ca gluconat 10% 0,225 mmol = 1 ml 

Abrevierile folosite în document 
AP Alimentaţie parenterală CAP Canal arterial persistent 
APT Alimentaţie parenterală totală SDR Sindromul de detresă respiratorie 
AE Alimentaţie enterală HIV Hemoragie intraventriculară 
  EUN Enterocolită ulcero-necrotică 

Aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.788 din 08 august 2014 
„Cu privire la aprobarea Protocoalelor clinice standardizate pentru 
 medicii neonatologi din secţiile de reanimare şi terapie intensivă neonatală” 
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