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1.  Măsurile inițiale și logistică
Parametrii vitali la preluare

Este pacientul stabil?
(respirația, tensiunea arterială, frecvența cardiacă, starea de conştiență şi glicemia)

Oxigen •	Administrarea de oxigen 4 l/min 
•	Supraveghere prin pulsoximetrie şi menținerea SpO2 >95%; scăderea 

acută sub 85% va impune evaluarea necesității intubării

Tempera-
tura

•	La o temperatură > 37,5 °C răcire prin metode fizice (acoperirea cu 
cearşafuri umede, pungi cu gheață înghinal) şi/sau

•	Scăderea medicamentoasă a febrei cu paracetamol 1000 mg,maxim 3000 
mg/zi (vezi terapia generală; febră → pg. 89)

Tensiunea
arterială

•	Se vor scădea valorile tensionale mari când cea sistolică > 220 mmHg sau 
cea diastolică > 120 mmHg

•	Se vor administra: clonidină s.c./i.v. 0,075–0,15 mg sau urapidil i.v. 5–25 
mg sub monitorizare foarte atentă a tensiunii (vezi terapia generală; HTA 
→ pg. 82)

Glicemia
(G)

•	Scăderea glicemiei crescute (≥ 150 mg/dl); Atenție la hipoglicemie
•	Schema G.: G > 300 mg/dl: 8–12 UI insulină normală s.c.

 G > 250 mg/dl: 8 UI insulină normală s.c.
 G > 200 mg/dl: 4–6 UI insulină normală s.c.
 G > 150 mg/dl: 2–4 UI insulină normală s.c.

(vezi terapia generală; hiperglicemie → pg. 87)

Terapia de urgență
Anamneza în urgență

•	Nume/data naşterii
•	Simptome/momentul producerii evenimentului?
•	Circulația/respirația?
•	Necesită terapie intensivă?
•	Factori de risc, respectiv criteriile de excludere pentru tromboliză?
•	Primeşte medicație (anticoagulante)?
•	Analize de laborator în urgență disponibile? Dacă nu sunt disponibile se vor recolta de urgență!
•	Examinări mai vechi?
•	 Informarea aparținătorilor, notarea numerelor de telefon
•	Starea anterior producerii evenimentului?
•	Modificarea parametrilor pe parcursul transportului?
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6 1. Măsurile inițiale și logistică

Terapia de urgență

Examinarea neurologică de urgență

Status
neurologic
One-Minute

•	Cum vă numiți? În ce lună suntem?
•	Ridicați brațele!
•	Care mână o mişc?

NIHSS Vezi scalele → pg. 125

Status 
neurologic

•	Conştiență: reacția la stimuli verbali, după caz- dureroşi (stern, 
sept nazal), reacții de apărare precise/imprecise, simetrice bilateral/
unilaterale

•	Nervii cranieni: verificarea câmpului vizual, a acuității vizuale, 
a deschiderii şi închiderii pleoapelor, a oculomotricităţii, a 
nistagmusului, a reacției la lumină, a reflexului cornean, a 
sensibilității la nivelul feței, a grimaselor, a poziției luetei, a reflexului 
de înghițire, protruzia limbii

•	Verificarea forței musculare: ridicarea membrelor superioare şi 
inferioare, menținerea brațelor ridicate (tendința spre pronație?), 
testarea fucțiilor motorii fine ale degetelor, reflexele osteo-
tendinoase, semnele piramidale, ortostatismul şi mersul

•	Sensibilitate: sensibilitatea dureroasă şi tactilă comparativ bilateral, 
verificarea tulburărilor de sensibilitate de tip disociat

•	Coordonare: probele index-nas şi genunchi-călcâi, diadocokinezie, 
disartrie

•	Funcții cerebrale superioare: a pune pacientul să denumească, 
aprecierea cursivității vorbirii, parafrazarea, neglijare

Recunoașterea unor riscuri specifice

•	Semne de hipertensiune intracraniană: tulburări de conştiență, anizocorie, devierea 
globilor oculari (terapia hipertensiunii intracraniene →pg. 59 şi →pg. 102)

•	Tulburări de deglutiție: salivă în gură, încercarea de a tuşi (tulburări de deglutiție →pg. 95)
•	Simptome de trunchi cerebral: rigidate de decerebrare, semne piramidale bilaterale 

(tromboză bazilară)

Pe cine informăm?

Serviciul de radiologie, laboratorul, secția de terapie intensivă sau stroke unit, respectiv 
medicul responsabil în caz de indicație de tromboliză.
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Analize de laborator în urgență

Minimum Hb, trombocite, Na+, K+, creatinină, CK, PTT, INR

Examinări imagistice de urgență

CT fără
substanță de
contrast

•	Excluderea unei hemoragii şi/sau a unui infarct delimitat
•	CT cu fereastra osoasă mai ales posttraumatic
•	 În cazul deficitului relevant (nu poate ridica brațul) → se apreciază 

oportunitatea trombolizei (tromboliză →pg. 108)

CT cu
angiografie- 
CT

•	Mai ales în tromboza bazilară (tulburări de conştiență, simptome de 
trunchi cerebral) sau

•	 În cazul lizei intraarteriale, de ex. după depăşirea ferestrei de timp 
de 4,5h

RMN •	RMN pentru AVC (când intervalul orar este incert) de 
difuzie-perfuzie

Terapie ulterioară

Indicație de
terapie
intensivă

•	Tulburări de conştiență (stupor, comă)
•	 Insuficiență respiratorie
•	Tulburări circulatorii, ce necesită terapie adrenergică

Indicație
pentru
Stroke Unit

•	AVC acut
•	Simptome fluctuante
•	Tulburări de deglutiție
•	Simptomatologie progresivă
•	AIT progresiv
•	 Instabilitatea parametrilor vitali (TA, FC, glicemie, temperatură)
•	Anticoagulare anterioară
•	Terapie trombolitică
•	Stare de conştiență fluctuantă (treaz → somnolent)
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8 2. Diagnostic clinic
2.  Diagnostic clinic

2.1  Examinare clinică

2.1.1  Starea de conștiență

Tulburări cantitative ale stării de conștiență
Reacția la stimuli verbali (corespunzător/necorespunzător; prompt, întârziat, absent)
şi la comenzi verbale (vezi scala Glasgow pentru comă →pg. 123)

Somnolență Somnolent, uşor de trezit, reacție întârziată la stimuli verbali, dar cu 
reacţie de apărare la stimuli dureroşi promptă şi adecvată

Stupor Greu de trezit, reacție considerabil întârziată la stimuli verbali sau chiar 
absentă; reacție întârziată de apărare la stimuli dureroşi, dar adecvată

Comă Nu poate fi trezit, ochii rămân închişi, lipsa răspunsului la stimul verbali; 
răspuns la stimulii dureroşi prin mişcări de flexie-extensie sau extensii 
generalizate

Grad I: nu răspunde la stimuli verbali, localizează stimulul dureros; 
reacție pupilară promptă, RVO pozitiv

Grad II: flexia necoordonată/retragerea membrului la durere; reacție 
pupilară întârziată; RVO pozitiv

Grad III: lipsa reacțiilor de apărare; hipertonie musculară şi mişcări de 
flexie/extensie (spontan sau la stimuli) reacție pupilară absentă sau foarte 
lentă; ROV negativ
Grad IV: extensia membrelor şi a trunchiului (spontan şi la stimuli), se 
instalează hipotonia musculară; reacția pupilară şi ROV negative

ROV = reflex oculovestibular

Tulburări calitative ale stării de conștiență
Delir

•	Simptome: debut brusc, evoluție fluctuantă
•	Tulburări ale stării de conştiență şi/sau de atenție
•	Tulburări cognitive şi de percepție: tulburări ale memoriei de scurtă durată, 

dezorientare, halucinații/iluzii
•	Tulburări psihomotorii: fluctuaţii bruşte ale activităţii, timp de reacție prelungit, reacții 

de teamă exagerate
•	Perturbarea ritmului somn-veghe
•	Tulburări emoționale: anxietate, depresie, iritabilitate, euforie
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