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Protocol clinic standardizat  

 

Şocul la nou-născut 
 

A. Partea introductivă 
A.1.  Diagnostic Şocul cardiogen; Şocul hipovolemic; Şocul septic. 
A.2. Codul bolii (CIM 10) R57.0 Şoc cardiogen, R57.1 Şoc hipovolemic, R57.8 Şoc septic (toxic) 
A.3. Utilizatorii Medicii din secţiile de reanimare  şi terapie intensivă neonatală 
A.4. Scopul protocolului Sporirea calităţii managementului nou-născuţilor cu şoc în secţiile de reanimare şi 

terapie intensivă neonatală 
A.5. Elaborat 2014 
A.6. Revizuire   2018 
A.7. Definiţia   Şocul septic - o stare acută, complexă de disfuncţie circulatorie ce rezultă în 

transportul insuficient de oxigen şi nutrienţi pentru a satisface necesităţile tisulare 
cauzate de o infecţie severă generalizată sau localizată. 
Şocul hipovolemic -  o  stare  acută,  complexă de disfunctie  circulatorie  ce rezultă în  
transportul insuficient de oxigen şi nutrienţi pentru a satisface necesităţile tisulare 
cauzate de pierderi de sânge, alte lichide sau vasodilatare sistemică. 
Şocul cardiogen -  o  stare  acută,  complexă de  disfuncţie  circulatorie  ce  rezultă în  
transportul insuficient de oxigen şi nutrienţi pentru a satisface necesităţile tisulare 
cauzate de insuficienţa cardiacă primară exprimată prin disfuncţie primară 
ventriculară, caracterizată prin debit cardiac mic şi hipotensiune arterială. 
Şocul refracter - şoc persistent în pofida utilizării agenţilor inotropi, vasopresorilor, 
vasodilatatoarelor, de menţinere a homeostazei metabolice (glucozei şi calciului) şi 
hormonale (tiroida, insulina şi hidrocortizonul). 
Şocul  rezistent la catecholamine - şoc persistent în pofida utilizării 
catecholaminelor (Epinephrinei sau Norepinephrinei). 
Şocul refracter la resuscitare cu lichide şi dopamino-rezistent - şoc persistent în 
pofida   resuscitării  în  prima  oră cu  60  ml/kg  de  fluide  şi  a  perfuziei  soluţiei  de  
Dopamină 10 mcg/kg/min.  

Semnele vitale pentru suspectarea sepsisului 
Vîrsta FCC  

(bătăi/min) 
FR 

(mişcări/min) 
Nr. de leucocite 

( 103) 
TA sistolică 

(mmHg) 
0-7 zile <100 sau >180 >50 >34 sau <5 < 65 
7-28 zile <100 sau >180 >40 >19,5 sau <5 < 75 

Goldstein B, Giroir B, Randolph A; International Consensus Conference on Pediatric 
Sepsis. International pediatric sepsis consensus conference: definitions for sepsis and 
organ dysfunction in pediatrics. Pediatr Crit Care Med. 2005;6(1):2-8. Review 

Tensiunea arterială medie ce sugerează hipotensiunea la nou-născuţi 
Masa la naştere <1000g 1000-1500 1500-2500 >2500 

TG 23-27sg 28-33sg 34-37sg >37sg 
Vârsta 1-3 zi TAM<TG <30 <35 <40 
Vârsta 4-7 zi <30 <33 <35 <45 
Vârsta >7 zi <30 <33 <40 <50 

Adapted with permission from II SIBEN (Ibero-American Society of Neonatology) 
Hemodynamics Consensus; 2008 

 

B. Partea generală 
Nivel de asistenţă medicală spitalicească 

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

 Cunoaşterea factorilor de risc şi 
stabilirea precoce a disgnosticului 
măresc şansele de supraveţuire şi 
micşorează rata complicaţiilor. 
C.1. Factori de risc - şoc septic 

· Resuscitarea promptă/rapidă - ABC-ul 
resuscitării 

· Transferul  în  secţia  de  reanimare  şi  
terapie intensivă neonatală 

· Oxigenoterapie CPAP/VAP 

 



C.1.1.Factorii de rsic – şoc 
hipovolemic 
C.1.2.Factorii de risc şoc 
cardiogen 

· Linie venoasă centrală/periferică 
· Iniţiere a perfuziei endovenoase 

B.2. Diagnosticul  
C.2. Examenul clinic în şocul 
septic 
C.2.1. Examenul clinic în şocul 
hipovolemic 
C.2.2. Examenul clinic în şocul 
cardiogen 
C.3. Investigaţiile paraclinice 
 

Stabilirea severităţii procesului 
pentru determinarea tacticii de 
tratament şi efectuarea corecţiilor 
necesare 

Investigaţiile paraclinice  
· AGS 
· PCR 
· Ionograma 
· EAB  
· Lactatul  
· Glicemia  
· Hemocultura  
· Radiografia toracică 
· Doppler cardiac 
· ECG  
· Ureea şi creatinina 
· Osmolaritatea serică şi urinară 
· Testele de coagulare 

B.3. Tratamentul şi monitoringul 
C.4. Monitoringul 
C.5. Diagnosticul diferenţial 
C.6.Principiile generale de 
tratament  
C.6.1. Particularităţile de tratament  
în   şocul septic 
C.6.2. Particularităţile de tratament 
în   şocul hipovolemic 
C.6.3. Particularităţile de tratament 
în   şocul cardiogen 
 

Menţinerea funcţiei organelor 
vitale 
Preîntâmpinarea afectării 
poliorganice 
Scopul (nivelul III de evidienţă) 

- Restabilirea şi menţinerea căilor 
respiratorii, oxigenării şi 
ventilării  

- Menţinerea sau restabilirea 
circulaţiei ( perfuzia tisulară, TA) 

- Menţinerea sau restabilirea FCC. 
Scopurile terapeutice (nivelul III 

de evidienţă) 
- TRC mai mic de 2 sec,  
- Puls normal fără diferenţe între 
calitate puls central versus 
periferic 

- Extremităţi calde 
- Diureza > 1 ml/kg/oră 
- Statul mintal normal 
- Normalizarea tensiunii arteriale 
respectiv vârstei şi TG 

- SpO2 > 90% (excepţie MCC 
ductal dependente) 

- Glicemia normală 
- Lactatul în descreştere (Norma 
<2,5) 

- Corecţia acidozei metabolice 
- Concentraţia de calciu ionizat 
normală 

Monitoring-ul  în timpul resuscitării 
(nivelul III de evidienţă) 
- Pulsoximetria continuă 
- ECG continuu 
- TA continuă 
- Presiunea continuă a pulsului  
- Temperatura corporală 
- Diureza  
- Glicemia 
- Calciul ionizat 
Monitoringul în timpul perioadei de 
stabilizare (prima oră după resuscitare) 
- Pulsoximetria continuă, 
- ECG continuu 
- TA  continuă 
- Temperatura corporală 
- Diureza  
- Glicemia 
- Calciul ionizat 
- Saturaţia  periferică O2 (SpO2)  
- Debitul cardiac, indecele cardiac 
- Timpul protrombinic (SCID) 
- Lactatul 
-  EAB 

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi procedurilor 
C.1. Factorii de risc în şoc septic 



 1. Generali 
(suspectarea procesul 
infecţios poate fi în sala de 
naştere) 
- Prematuritatea 
- Masa mică la 

naştere 
- Scorul Apgar la a 

5-a minută  5p 
- Resuscitarea 

neonatală, paşii 
ABCD 

- Sexul masculin 
 

2. Neonatali: 
- Cateterizarea vasculară centrală/ 

periferică 
- VAP 
- CPAP 
- Lipsa alimentaţiei enterale 
- Patologiile TGI 
- Medicamentele: H2 blocatori, inibitorii 

pompei protonice, steroizii postnatali, 
cefalosporinele. 

- Neutropenia 
- Hiperalimentarea 
- Perioada îndelungată de internare în 

RTI 
- Adaosul ponderal lent 
- Diminuarea nivelului de IgG 

plasmatică 

3. Materni: 
- Vîrsta mamei > 30 ani 
- Lipsa/carenţa evidenţei prenatale 
- Multipară 
- RPPA 
- Lichidul amniotic fluid 
- Lichidul amniotic fetid 
- Naşterea prematură 
- Corioamnionita 
- Colonizarea cu GBS 
- Infecţiea tractului urinar 
- Febra intranatală 
- Cura repetată cu steroizi antenatal 
- Perioada îndelungată de internare/ 

monitorizare intraspitalicească antenatal 

C.1.1 Factorii de risc în şocul hipovolemic 
 1. Pierderi de 

sînge 
antenatal  

- transfuzia feto-
maternă  
- transfuzia feto-
fetală la gemeni 
-anestezia/ 
hipotensiunea la 
mamă 
 

2. Pierderi de sînge postnatal 
- traumatismul obstetrical 
- hematomul subcapsular hepatic 
- ruptura de splină 
- hemoragia în suprarenale 
- hemoragia cerebrală 
- hemoragia gastrointestinală  
- BHNN 
- EUN 
- hemoragia pulmonară 
- cauzele iatrogene prin recoltări 
repetate de sînge, traumatism cu 
cateterul central. 
- CID sindromul 
- deficitul de vit.K 

3. Cauze obstetricale 
- placenta praevia 
- abruptio placentae 
- hematomul retroplacentar, 
- secţionarea accidentală a 
placentei în timpul operaţiei 
cezariene 
- hemoragiea vaselor 
ombilicale din cauza 
varicelor, anevrismelor şi 
inserţiilor vilamentoase ale 
cordonului 
- desfacerea accidentală a 
ligaturii cordonului 
ombilical 

4. Pierderi de 
lichide şi de 
plasmă 

- deshidratarea prin 
diaree sau vomă 

- trecerea lichidelor 
în spaţiul III 

- diureza excesivă  
- pierderile de apă/ 

electroliti 
transepidermal 

C.1.2. Factorii de risc în şocul cardiogen 
 1. Asixia neonatală 

2. Dereglările metabolice – hipoglicemia 
(la copii de la mame cu diabet 
zaharat), hiponatriemia, 
hipocalciemia, acidemia. 

3. Dereglările de ritm – aritmiile. 
Afectarea primară tisulară a 
miocardului de agenţi bacterieni sau 
virali. 

4. Orice altă obstrucţie a returului venos – pneumotorax 
tensionat, pneumomediastinum, pneumopericad, VAP cu 
MAP prea înalt, hernie diafragmală. 

5. Viciile cardice congenitale –hipoplazia inimii stîngi, 
stenoza aortală, coarcataţia aortei, stenoza arterei 
pulmonare, atrezia valvei tricuspide, atrezia valvei mitrale, 
returul venos pulmonar anormal, transpoziţia vaselor 
magistrale, fistula atrioventriculară, boala Ebstein. 

C.2. Tabloul clinic în şocul septic 
 - Tegumente  palide, cu extremităţi reci, cianotice, marmorate  

- TRC (timpul refacerii capilare) peste 3 secunde  
- Tahicardie, puls periferic slab perceptibil. Tahicadia poate indica scăderea debitului cardiac, insuficienţă 

cardiacă congestivă (faza de decompensare) 
- Bradicardie (faza de decompensare) 
- Tensiunea arterială  - poate fi normală în caz de şoc. La început TA creşte (tranzitor), iar apoi scade. Înainte 

de scăderea TA poate fi observată constricţia semnificativă a vaselor periferice, oxigenarea tisulară scăzută 
şi acidoza metabolică. Se  evaluează TA sistolică, diastolică, medie, pulsatilă  

- Creştere a efortului respirator – retracţie sternală, tahipnee, gasping  
- Afectare  cerebrală - obnubilare, iritabilitate, convulsii, comă,hemoragie intraventriculară şi leucomalacie 

periventriculară  
- Afectare pulmonară – edem pulmonar, crize de apnee, creşte efortul respirator 



- Afectare  renală – reducere a RFG cu oligurie sau anurie, uremie, tulburări electrolitice, hipotensiune 
- Afectare digestivă – diaree, hemoragii şi perforaţii digestive 
- Sepsis 
- Tulburări  de termoreglare: hipo - sau hipertermie. Diferenţa  între temperatura rectală şi cea cutanată de 4 

- 6 grade  
- Componenţa gazoasă a sîngelui  pH < 7,25 provoacă nelinişte, mai ales în combinaţie cu o perfuzie 

insuficientă, tahicardie şi/sau hipotensiune, pH < 7,10 indică o criză severă, acidoză metabolică piruvica şi 
lactică. 

- NB: scăderea TA este un semn tardiv în stadiul de şoc decompensat!!! 
C.2.1 Tabloul clinic în şocul hipovolemic 
 - Tegumente  palide, cu extremităţi reci,  marmorate 

- În caz de duplex examinaţi şi copilul receptor – tegumentele roşii, bordo. Semnul “mărtisorului”. 
- TRC (timpul refacerii capilare) peste 3 secunde, dacă volumul sangvin pierdut este mare – lipseşte, mai 

mare de 10 sec. 
- Tahicardie, puls periferic slab perceptibil. Tahicadia poate indica scăderea debitului cardiac, insuficienţa 

cardiacă congestivă (faza de decompensare) 
- Bradicardie (faza de decompensare) 
- Tensiunea arterială este scăzută sau nu se apreciază. Se  evaluează TA sistolică, diastolică, medie şi 

pulsatilă  
- Creştere a efortului respirator – retracţie sternală, tahipnee, gasping  
- Afectare  cerebrală - obnubilare, iritabilitate, convulsii, comă.  
- Afectare pulmonară – edem pulmonar, crize de apnee, creşte efortul respirator 
- Afectare  renală – reducerea RFG cu oligurie sau anurie, uremie, tulburări electrolitice, hipotensiune 
- Afectare  digestivă – diaree, hemoragii şi perforaţii digestive 
- Tulburări  de termoreglare: hipo - sau hipertermie. Diferenţa  între temperatura rectală şi cea cutanată de 4 

- 6 grade  
- Componenţa gazoasă a sîngelui  pH < 7,25 provoacă nelinişte, mai ales în combinaţie cu o perfuzie 

insuficientă, tahicardie şi/sau hipotensiune, pH < 7,10 indică o criză severă, acidoză metabolică piruvică şi 
lactică 

C.2.3 Tabloul clinic în şocul cardiogen 
 - Tegumente  palide, cu extremităţi reci,  marmorate, cianotice (VCC) 

- TRC– normal sau peste 3 secunde  
- Tahicadia poate indica scăderea debitului cardiac, insuficienţa cardiacă congestivă (faza de decompensare) 
- Bradicardie (faza de decompensare) 
- Aritmii 
- Tensiune arterială  scăzută. Se  evaluează TA sistolică, diastolică, medie, pulsatilă  
- Creştere a efortului respirator – retracţie sternală, tahipnee, gasping, semne de edem pulmonar 
- Afectare  cerebrală – obnubilare, iritabilitate, convulsii, comă  
- Afectare pulmonară – edem pulmonar, crize de apnee, creşte efortul respirator 
- Afectare  renală – reducere a RFG cu oligurie sau anurie, uremie, tulburări electrolitice, hipotensiune 
- Afectare  digestivă – diaree, hemoragii şi perforaţii digestive 
- Tulburări  de termoreglare: hipo - sau hipertermie 

C.3. Investigaţiile paraclinice  
 - AGScompletă, trombocitele şi timpul de coagulare la internare în secţie şi la 2 ore după transfuzarea 

derivatelor sangvine. Hematocritul cu nivel scăzut indică pierderi de sînge.  
NU este argumentată prelevarea AGS parţiale (doar a eritrocitelor, Hb şi Er)!!! 

- PCR– neinformativă,  poate fi negativă la debutul maladiei, deoarece nou –născutul este incapabil din 
cauza stresului bacterian să producă proteine inflamatorii.  
Se indică în agravarea stării, la 12, 24 ore de la debutul maladie şi la sistarea terapiei antibacteriene. 

- Hemocultura la debutul maladiei, la 72 ore după terapia bacteriană. Se recoltează minim 1 ml de sînge 
pentru fiecare eprubetă, la internare/la agravarea stării, pînă la iniţierea/modificarea terapiei 
antibacteriene, la 48 ore dupa schimbarea sau sistarea terapiei antibacteriene.  

-  Urocultura, coprocultura, cultura LCR – în sindrom convulsiv. 
- Ionograma– la fiecare 24 ore sau la necesitate. 
- EABla fiecare 12 ore sau la necesitate. 



- Lactatul plasmatic  
- Glicemiala debutul maladiei, la agravarea stării, la fiecare 6 ore, pînă la stabilizarea stării. 
- Coagulograma– semne clinice de CID. 
- Ureea şi creatinina – în afectare renală. 
- Radiografia de ansamblu– la internare în secţie, la agravarea stării generale, apoi la necesitate (la 

stabilizarea stării generale pentru determinarea dinamicii tabloului radiologic). ICT mare indică viciu 
cardiac, ICT mic indică volum circulant mic, volum/barotraumele, hiperxtensie pulmonară, pozitie 
incorectă a cateterului central. 

- Neurosonografia, ultrasonografia abdominală 
- Doppler cardiac – cu determinarea debitului cardiac şi indecelui cardiac pentru confirmare/excludere a  

PDA, HPP, MCC. 
- ECG– în dereglări de ritm. 
- Transiluminare–  dignosticarea pneumotoraxului. 

C.4. Monitoringul 
 · Cardiomonitoring – FCC, FR, TA, preSaO2 şi postSaO2  

· Greutatea corpului, diureza, t˚C corpului, TRC, culoarea tegumentelor  
· Presiunea  venoasă centrală 
· ECG 

C.5. Diagnosticul diferenţiat 
 ·  Prematuritate  extremă  

·  Hipotensiune provocată de medicamente (Sildenafil, Magneziu sulfat) 
·  Dereglări endocrine (hemoragie în suprarenale, deficit de 21- hidroxilază) 

C.6. Tratamentul  
C.6.1. Măsurile generale 
 - Resuscitare neonatală promtă/rapidă la necesitate (ABC-ul resuscitării) 

- Asigurarea  permeabilităţii căilor respiratorii 
- Poziţie  declivă în şocul septic/hipovolemic şi proclivă în şocul cardiogen 
- Asigurare a  conforului termic 
- Monitorizare a  presiunii venoase centrale (normal 5 - 8 cm H2O) 
- Monitorizare a  presiunii gazelor sanguine 
- Monitorizare a  tensiunii arteriale (sistolică, diastolică, medie, pulsatilă). Aprecierea TA la mîna dreaptă 

şi la orice alt membru. 
- Monitorizare a  pulsului central, periferic, saturaţiei oxigenului. 
- Abord venos. Cateterizarea venei ombilicale cu cateter cu lumen dublu (dacă copilul are<24 h viată). 

Asigurati-vă cu 2 accese venoase periferice. 
- Medicaţie în funcţie de tipul şocului.  

C.6.2. Particularităţile de tratament în şocul septic 
 - Resuscitare neonatală (ABC-ul resuscitării). 

- Terapie antibacteriană empirică cu Ampicilină + Gentamicină. La suspecţia sepsisului stafilococcic sau 
sepsisului nosocomial legat de cateterul obilical - Vancomicină. Dacă suspectaţi meningită şi 
insuficienţă renală acută, Gentamicina este înlocuită cu Cefotaxim. 

- Volum expanderi – NaCl 0,9% 10 ml/kg, poate fi repetat de 2 ori, apoi Albumină 5% -10ml/Kg, plasmă 
proaspăt congelată 0 (I) Rh negativ – 10 ml/kg, apoi sol Glucoză 5% - 10 ml/kg. 

- Dacă este prezentă hemoragia sau CID sindromul – masă eritrocitară şi/sau plasmă proaspăt congelată 0 
(I) Rh negativ 10 ml/kg. 

- Inotropi – Dopamină 5-25 mcg/kg/min. Verificaţi TA şi culoarea tegumentelor la ficare 15 min, dacă 
efectul aşteptat lipseşte - măriţi doza Dopaminei cu 5 mcg/kg/min. 

- Epinefrină 0,05 -1,0 mcg/kg/min.  
- Inotropele sunt titrate pînă la obţinerea efectului dorit. Administrarea Epinefrinei exclude necesitatea 

Dopaminei. 
- În şoc refractar la volum expander şi inotrope, este argumentată administrarea corticosteroizilor, 

Dexametazon – 0,5mg/kg, i/v, doza de start, la necesitate doza se repetă la fiecare 2-6 ore, 
Hydrocortizon 1-2mg/kg/doză, la fiecare 8 ore. 

- Penthoxifilină 5mg/kg/h – infuzie continuă cu NaCl 0,9%, timp de 6 ore. Doza se repetă timp de 3 – 6 



zile. Precauţie – supradozajul induce hipotensiune. 
- Dacă pierderea de lichide este mai mare de 40%  (hematocritul mai mic de 30%) din volumul sangvin 

circulant, şocul este ireversibil şi trebuie de iniţiat administrarea de volum expander paralel cu 
administrarea inotropelor. 

C.6.3. Particularităţile de tratament în şocul hipovolemic 
 Determinînd cauza pierderii de lichide – obţineţi tactica corectă de tratamet. 

- Resuscitare neonatală (vezi algoritmul resuscitării neonatale) la necesitate. 
- Volum expander – sol. NaCl 0,9% 10 ml/kg, poate fi repetat de 2 ori, dacă este răspuns – continuaţi apoi 

cu Albumină 5% -10ml/kg sau plasmă proaspăt congelată 0 (I) Rh negativ – 10 ml/kg, apoi sol. Glucoză 
5% - 10 ml/kg, dacă nu este răspuns (TA nu se apreciază) initiaţi preparate inotrope. 

- Dacă este prezentă hemoragia sau CID sindromul – masă eritrocitară şi/sau plasmă proaspăt congelată 0 
(I) Rh negativ 10 ml/kg (preparatele de elecţie). Pînă la disponibilitatea lor începeţi corectia cu 
cristaloizi. 

- Inotropi – Dopamină 5-25 mcg/kg/min, verificaţi TA şi culoarea tegumentelor la ficare 15 min, dacă 
efectul aşteptat lipseşte măriţi doza Dopaminei cu 5 mcg/kg/min. 

- Epinefrină 0,05 -1,0 mcg/kg/min.  
- Inotropele sunt titrate pînă la obţinerea efectului dorit. Dacă volumul circulant sangvin este insuficient – 

administrînd inotrope nu o să obţineţi efectul dorit.Administrarea Epinefrinei exclude necesitatea 
Dopaminei. 

- Vit K – 1mg, i/v. 
- În şoc refractar la volum expander şi inotrope, este argumentată administrarea corticosteroizilor, 

Dexametazon – 0,5mg/kg, i/v, doza de start, la necesitate doza se repetă la fiecare 2-6 ore, 
Hydrocortizon 1-2mg/kg/doză, la fiecare 8 ore. 

- Dacă hemoragia continuă sau nivelul de fibrinogen este mic – Crioprecipitat - 5 ml/kg 
- Dacă pierderea de lichide este mai mare de 40%  (hematocritul mai mic de 30%) din volumul sangvin 

circulant, şocul este ireversibil şi trebuie de iniţiat administrarea de volum expander paralel cu 
administrarea inotropelor. 

- Terapie antibacterială empirică (dacă suspectaţi IIU)  cu Ampicilină + Gentamicină. 
C.6.4. Particularităţile de tratament în şocul cardiogen 
 · Resuscitare neonatală  la necesitate (ABC-ul resuscitării) 

· Aprecierea TA la mîna dreaptă şi la orice alt membru – suspecţie la coractaţie de aortă, alte VCC. 
· Dacă este diagnosticat pneumotoraxul – drenare a pneumotoraxului tensionat. 
· Corecţie a dereglărilor electrolitice, hipoglicemiei. 
· În asfixie – inotropi – Dopamină 5-25 mcg/kg/min, verificaţi TA şi culoarea tegumentelor la ficare 15 min, 

dacă efectul aşteptat lipseşte măriţi doza Dopaminei cu 5 mcg/kg/min. Doza mai mare de 30 mcg/kg/min 
induce hipoperfuzie renală acută. 

· Epinefrină 0,05 -1,0 mcg/kg/min.  
Inotropele sunt titrate pînă la obţinerea efectului dorit. Dacă volumul circulant sangvin este insuficient – 
administrînd inotrope nu o să obţineşi efectul dorit. Administrarea Epinefrinei exclude necesitatea 
Dopaminei. 
· Vit K – 1mg, i/v. 
· În şoc refractar la volum expander şi inotrope, este argumentată administrarea corticosteroizilor, 

Dexametazon – 1mg/kg, i/v, doza de start, apoi la fiecare 6 ore 0,25 mg/kg/doză, Hydrocortizon 
1mg/kg/doză, la fiecare 8 ore. 

· În aritmii – trataţi aritmiile (vezi protocolul aritmiilor). 
· În VCC – corecţia chirurgicală în centre specializate. 
· Terapia antibacterială empirică (dacă suspectaţi IIU)  cu Ampicilină + Gentamicină. 

Abrevierile folosite în document 
CVO Cateter venos ombelical FCC Frecvenţa contracţiilor cardiace 
TRC Timpul de refacere capilară TA  Tensiunea arterială 
AGS Analiza generală de sînge ECG Electrocardiogramă  
PDA Persistenţa ductului arterial IRA Insuficienţă renală acută 
CPAP Presiune continuu pozitivă în căile aeriene VAP Ventilare artificială a pulmonilor 
EUN Eneterocolită ulceronecrotică ME Masă eritrocitară 
SaO2 Saturaţia periferică cu O2 PCR Proteina C – rectivă 



BAB Bilanţul acido-bazic PVC Presiunea venoasă centrală 
BHNN Boală hemoragică a nou-născuţilor RFG Rata filtraţiei glomerulare  
TG Termenul de gestaţie IIU Infecţie intrauterină 
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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