
SStt
uudd

iiii 
ccll

iinn
iicc

ee

2277Revista Românæ de Urologie

Urosepsis: consideraflii dupæ studiul a 36 de cazuri,
spitalizate în secflia de Urologie a Spitalului 

Judeflean de Urgenflæ Piatra Neamfl

D. Chiriflæ
Spitalul Judeflean de Urgenflæ Piatra Neamfl, secflia Urologie

Corespondenflæ: Dr. D. Chiriflæ
Secflia de Urologie a Spitalului Judeflean de Urgenflæ Piatra Neamfl
Str. Traian nr. 1, 610136, Piatra Neamfl, România
Tel.: +40 233.219440 int. 158 
E-mail: danichirita@yahoo.com

Abstract

Introduction:

Patients and methods:

Results:

Conclusion:

Key words:



SStt
uudd

iiii 
ccll

iinn
iicc

ee

2288 Revista Românæ de Urologie

Introducere
Urosepsis-ul se defineøte ca infecflia sistemicæ cu

punct de plecare în aparatul uro-genital.
Deøi în tratamentul antibacterian s-au realizat pro-

grese importante, sepsis-ul continuæ sæ constituie una
dintre cauzele importante de mortalitate în orice
serviciu medical. [1] 

Progresul medical a creat premisele creøterii mor-
biditæflii prin sepsis, datoritæ: efectuærii unor proceduri
medicale diagnostice øi terapeutice invazive, (ex. en-
doscopii), a unor intervenflii chirurgicale complexe, uti-
lizærii neraflionale øi nejustificat alese a antibioterapiei,
cu selectarea de germeni patogeni multirezistenfli,
menflinerea îndelungatæ a unor sonde uretrovezicale.
În plus, a crescut semnificativ ponderea persoanelor cu
stæri de imunodepresie [2] .

În cadrul infecfliilor nosocomiale generatoare de
sepsis, cele cu poartæ de intrare urinaræ se aflæ pe pri-
mul loc, atât din punct de vedere al frecvenflei (70% din
totalul lor), cât øi ca mortalitate, din aceste date rezul-
tând gravitatea lor [3] .

În cele mai multe cazuri, diagnosticul corect øi trata-
mentul corespunzætor duc la vindecarea infecfliei.

Acest articol prezintæ experienfla secfliei de Urologie
a Spitalului Judeflean de Urgenfle Piatra Neamfl pe
aproape cinci ani (august 2003 – aprilie 2008), timp în
care au fost tratafli 36 de pacienfli cu urospsis.

Obiective
A fost analizatæ retrospectiv cazuistica menflionatæ,

urmærind urmætorii parametri: repartiflia pe vîrste øi
sexe a pacienflilor, etiologia cazurilor, comorbiditæfli, di-
ficultæfli de diagnostic, distribuflia cazurilor pe stadii ale
urosepsisului, tratament efectuat, evoluflie, mortalitate.

Material øi Metodæ
Infecfliile tractului uro-genital pot evolua localizat

sau generalizat. În primul caz se realizeazæ tabloul spe-
cific infecfliei organului respectiv, în cel de-al doilea, ta-
bloul urosepsis-ului. 

Dupæ confirmarea diagnosticului de infecflie urolo-
gicæ, prin metode specifice, am trecut la recunoaøterea
semnelor clinice øi paraclinice ale urosepsisului, urmat
de diagnosticul de stadiu al procesului septic [1] .

Simptomele pot fi evocatoare pentru infecflia siste-
micæ: febræ, frisoane, alterarea stærii generale sau mai
puflin obiønuite: hipotermie, icter.

Examenul fizic evidenfliazæ manifestærile sistemice

øi afectærile organice øi este urmat de: preleværi pentru
teste de laborator [4], aprecierea rapidæ a existenflei
insuficienflelor organice øi identificarea eventualelor
metastaze septice, prin metode imagistice (radiologie,
ecografie).

Manifestæri clinice in urosepsis:
q cutanate
q sdr. hemoragipar [5]
q cardiocirculatorii: insuficienflæ cardiacæ, ce poate

evolua cætre øoc, miocardite, focare septice
secundare - abcese miocardice, endocardite,
pericardite purulente 

q pleuropulmonare: sunt cele mai frecvente [6]:
ç tahipnee - semn caracteristic øi precoce în sepsis
ç insuficienflæ respiratorie
ç (bronho) pneumonii - sunt cele mai întâlnite

metastaze septice
ç pleurezii 

q digestive: meteorism, chiar ileus paralitic
q hepatosplenice:

ç hepato- øi splenomegalie
ç insuficienflæ hepaticæ, manifestatæ cel mai des

prin icter, cu bilirubinæ indirectæ 
q sistem nervos central: encefalopatii, delir febril,

abcese cerebrale, meningite septice sau mai des,
reacflii meningiene, tromboflebite septice
cerebrale [7]

q renale: insuficienflæ renalæ, abcese renale sau
perirenale (rar)

q osteoarticulare: artrite septice sau cu mecanism
imun, osteomielite [8] 

q insuficienflele multiorganice: sunt diagnosticate
mai puflin clinic øi mai mult prin date
complementare (paraclinice).

Diagnosticul paraclinic:
1. Teste pentru boala de fond (diagnosticul infecfliilor

localizate uro - genitale)
2. Evidenflierea agentului etiologic prin culturi micro-

biene: urocultura, produse din focare septice închi-
se, hemocultura [6]

3. Modificæri sistemice:
a) inflamatorii

i) leucocitozæ cu neutrofilie øi deviere la stânga
a formulei Arneth

ii) VSH crescut
iii) fibrinogen crescut (> 400 mg %) 
iv) proteina C reactivæ (PCR) crescutæ 

(> 10 mg%); valoare normalæ: 10 mg/l 
(1 mg%)



SStt
uudd

iiii 
ccll

iinn
iicc

ee

2299Revista Românæ de Urologie

v) procalcitonina (PCT) crescutæ; 
– valoare normalæ < 0,5 ng/ml; 2-10 ng/ml

- risc înalt de progresie cætre infecflie
sistemicæ; >10 ng/ ml - sepsis sever sau
øoc septic [9]

– creøterea acesteia în sepsis este constan-
tæ, intensæ øi specificæ, astfel cæ s-a impus
ca singurul marker al sepsisului, din 1993
[10, 11]

– evidenflierea PCT se face prin testul
B.R.A.H.M.S. [9] 

b) dismetabolice: ureea øi creatinina sg, activitatea
protrombinicæ, ionograma sg., rezerva alcalinæ,
pH-ul sg., bilirubina, transaminazele, determinæri
ale presiunilor gazelor sg. [6,7] 

4. Diagnosticul afectærilor morfofuncflionale organice:
diagnosticul insuficienflelor de organ, exploræri
pentru evidenflierea metastazelor septice.

5. Diagnosticul de stadiu al procesului septic:
i) S. R. I. S. (sdr. de ræspuns inflamator sistemic)

Corespunde prezenflei a 3 din urmætoarele 4 criterii:
1. febræ peste 380 sau hipotermie sub 360
2. tahicardie - peste 90/ min
3. tahipnee - peste 20 respiraflii/ min sau PaCO2

< 32 mm Hg (presiunea parflialæ a dioxidului
de carbon dizolvat în sânge)

4. leucocitozæ > 12.000/ mm3 sau leucopenie <
4000/ mm3 sau prezenfla în periferie a celule-
lor imature peste 10%

ii) Sepsis (sdr.septic)
Reprezintæ SRIS + evidenflierea infecfliei prin he-
moculturi sau cultivarea germenilor dintr-un fo-
car infecflios sau prezenfla unor markeri serici, ca:
procalcitonina, C3a (complement seric) 

iii) Sepsis sever
Reprezintæ sepsis + unul din urmætoarele 7 crite-
rii, care semnificæ de fapt suferinfla persistentæ
într-un organ vital øi primul stadiu de alterare a
controlului din partea organismului: 
1. hipoxie : PaO2 / FiO2 < 280 (FiO2 = concentra-

flia fracflionatæ a oxigenului)
2. acidozæ: pH < 7,3 sau acid lactic > 1,5 mmol/ l
3. oligurie sub 30 ml/ oræ
4. TA sistolicæ < 90 cm Hg sau scæderea TA sisto-

lice cu peste 40 mm Hg mai mult de 2 ore
5. rezistenfla vascularæ sistemicæ < 800 dynes.

sec. cm.
6. scæderea nr. de trombocite sub 100.000/ mm3

sau a indicelui de protrombinæ sub 30%. 
7. encefalopatie acutæ clinic manifestæ (letargie,

obnubilare, stupor, comæ)
iv) Øoc septic

Reprezintæ sepsis sever + hipotensiune persis-
tentæ, în ciuda replefliei volemice corespunzætoa-
re, fiind necesaræ folosirea de substanfle vasoac-
tive pentru menflinerea echilibrului hemodina-
mic.

v) S. D. O. M. (sdr. de disfuncflie organicæ multiplæ)
Disfuncflii ale douæ sau mai multor organe, nece-
sitând intervenflia externæ pentru menflinerea
homeostaziei.

– Ap. cardiovascular:
– AV (alura ventricularæ) < 55/ min, TA (ten-

siunea arterialæ) < 80 mm Hg, fibrilaflie
atrialæ

– Ap. respirator:
– frecvenfla < 5/ min sau > 50/ min, PaCO2 >

50 mmHg, PaO2 < 80 mmHg (presiunea
parflialæ a oxigenului dizolvat în sânge),
PaO2/ FiO2 < 280, dependenfla de respiraflie
artificialæ > 24 ore

– Ap renal:
– creatininæ > 3,5mg%, uree > 120 mg%, diu-

rezæ < 480 ml/ zi
– Hematologic:

– nr. leucocite < 1000/ mm3, nr.trombocite <
20.000/mm3, Ht ( hematocrit) < 20%

– Hepatic:
– indice de protrombinæ < 15%, bilirubina

totalæ > 6 mg%
– Gastro-intestinal:

– sângerare, pancreatitæ, ileus, perforaflii in-
testinale

– SNC:
– scor Glasgow < 6 [5, 8, 12,13]

Tratamentul l-am efectuat, în toate cazurile, în ex-
tremæ urgenflæ [16], conform ghidului de tratament in-
titulat „Campania de supraviefluire în sepsis” [14,15] .

Acest ghid a fost introdus în anul 2003, de medici
de terapie intensivæ øi infecflioniøti, specialiøti în sepsis,
reprezentând 11 organizaflii internaflionale de terapie
intensivæ øi medicinæ de urgenflæ. 

Etapele terapiei acestuia sunt:
1. Stabilirea unui acces vascular øi iniflierea unei re-

echilibræri electrolitice “agresive”.
2. Stabilirea unor flinte de monitorizare cardio - vascu-

laræ øi urinaræ.
3. Antibioterapie.
4. Controlul chirurgical al sursei de infecflie.
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5. Tratamentul vasopresor.
6. Tratamentul inotrop.
7. Corticoterapia.
8. Tratamentul cu Proteinæ C Activatæ Recombinatæ

Umanæ.
9. Administrarea de produse de sânge.
10. Ventilaflie mecanicæ.
11. Sedare, analgezie øi blocadæ neuromuscularæ, la cei

ventilafli.
12. Controlul glicemiei.
13. Controlul funcfliei renale.
14. Profilaxia trombozei venoase profunde.
15. Profilaxia ulcerului de stress.
16. Oxigenoterapie
17. Protezarea funcfliilor organelor insuficiente.
18. Tratarea acidozei, dacæ pH < 7,2.
19. Simptomatice [8, 16, 17] .

Nu am avut la dispoziflie în nici un caz Proteinæ C
Activatæ Recombinatæ Umanæ (Drotrecoginæ alfa-
Xigris®).

Tratamentul antibiotic l-am efectuat în monotera-
pie sau în asocieri, respectând, în linii mari, recomandæ-
rile Asociafliei Europene de Urologie [17]: 
q E.Coli comunitar

- Cefalosporinæ grup 3a/3b
q Alte enterobacteriaceae comunitare

- Fluorochinolone cu excreflie preponderent renalæ 
q Germeni de spital, inclusiv Pseudomonas

- Carbapenem +/- Aminoglicozid
- Acilaminopenicilinæ (cu inhibitor de β-lactamazæ) 

+/- Aminoglicozid [3,17,18].

Rezultate
Durata medie de spitalizare a fost de 14 zile, cu limi-

te între una øi 48 de zile.
Repartiflia pe vîrste a pacienflilor aratæ cæ sunt inte-

resate toate segmentele de vîrstæ, dar, în mod surprin-
zætor, apare un vârf la adultul tânær:

Fig. 1: Repartiflia cazurilor de urosepsis pe decade de vârstæ

Din totalul pacienflilor, 26 au fost bærbafli øi 10 au
fost femei.

Fig. 2: Repartiflia cazurilor de urosepsis în funcflie de sex

Etiologia cazurilor de urosepsis a fost variatæ:

Fig. 3 Etiologia cazurilor de urosepsis

Comorbiditæfli:
La 13 dintre pacienfli nu s-au evidenfliat alte boli, în

afara de cea urologicæ, dar la restul (23), s-au evidenfliat
asocieri patologice: boli cardiace, pulmonare, digesti-
ve, metabolice (diabet zaharat, obezitate), neurologice,
reumatismale, neoplazii, sarcinæ.
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Fig. 4: Comorbiditæfli asociate cazurilor de urosepsis

Dificultæfli de diagnostic:
I. Dificultæflile întâlnite în criteriile de definire a SRIS:

1. Nu am consemnat niciodatæ hipotermie sub
36˚ C la vreun pacient. Sugerez douæ cauze: 
• Pregætirea noastræ medicalæ øi cazuistica urolo-

gicæ nu ne-au pus prea des în fafla unei hipoter-
mii, aøa încât poate cæ am pus rezultatul citit
uneori pe termometru, sub 36˚, pe seama flinerii
incorecte a instrumentului de cætre pacient.

• Abia recent au fost înlocuite, în serviciul nostru,
termometrele cu mercur cu cele electronice,
mai fidele.

2. Tahipneea: deøi în mod normal ar fi trebuit sæ se
consemneze frecvenfla respiratorie în foaia de
observaflie a fiecærui pacient, aøa cum se înregis-
treazæ valorile tuturor funcfliilor vitale, în realitate
acest lucru nu s-a consemnat, uneori nici chiar în
secflia de T.I. (terapie intensivæ) .

3. PaCO2 se lucreazæ doar pe un aparat din secflia
de T.I. , din cadrul spitalului nostru øi foarte re-
cent, în unitatea de primire urgenfle. În laborato-
rul spitalului aceastæ investigaflie nu se lucreazæ. 

4. Numærætoarea formelor imature de leucocite nu
se face în laboratorul spitalului. 

II. Dificultæfli în recunoaøterea stadiului de sepsis (sdr.
septic) :
În seria studiatæ, majoritatea cazurilor (23) au avut

culturi pozitive (uroculturi sau puroi din colecflii).
Numærul hemoculturilor recoltate a fost foarte mic (6),
deoarece nu am introdus, în mod eronat, aceastæ
investigaflie în protocolul de investigaflii obligatoriu în
sepsis.

Dintre acestea, într-un singur caz s-a înregistrat
hemoculturæ pozitivæ, împreunæ cu urocultura.

Testul Bhrams la procalcitoninæ a fost disponibil
doar în douæ cazuri, în ambele confirmând urosepsis. 

Dozarea complementului C3a nu se face in spitalul
nostru.

Fig. 5: Proporflia cazurilor cu germene microbian cultivat

III. Dificultæfli în recunoaøterea stadiului de sepsis sever:
Dintre criteriile de diagnostic, nu am folosit nicioda-

tæ urmætoarele:
1. Evidenflierea hipoxiei prin raportul PaO2 / FiO2 < 280.
2. Rezistenfla vascularæ sistemicæ (RVS); reprezintæ

rezistenfla fluxului sanguin datæ de marea circulaflie.
IV. Pentru celelalte stadii (øoc septic, sdr. de disfuncflie

organicæ multiplæ) nu am întâmpinat probleme de
diagnostic.
Distribuflia cazurilor pe stadii ale urosepsisului a

fost:
12 – SRIS
10 – Sepsis ( sdr. septic)

9 – Sepsis sever
3 – øoc septic
2 – SDOM

Fig. 6. Distribuflia stadiilor urosepsisului în lotul studiat

Tratamentul antibiotic l-am efectuat în monotera-
pie în 11 cazuri øi în asociere de antibiotice în 25 cazuri.
Apreciem cæ, în raport cu recomandærile amintite, am
exagerat tratamentul, în sensul cæ nu am avut curajul
de a trata nici un caz numai cu chinolonæ øi cel mai frec-
vent am folosit asocieri. 

În ghidul de tratament al Asociafliei Europene de
Urologie se mai precizeazæ cæ, odatæ agentul patogen
identificat, monoterapia are acelaøi efect ca øi trata-
mentul combinat. Nu am respectat întru totul nici
aceastæ cerinflæ, ci am folosit de regulæ acelaøi trata-
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favorabilæ.

Fig. 7. Tratamentul antibiotic

Tratamentul cortizonic s-a efectuat la 14 dintre pa-
cienflii tratafli, cu doze de Cortizon Hemisuccinat între
200 øi 500 mg/zi. Conform ultimelor studii, care aratæ
cæ acest tratament trebuie administrat doar la cei aflafli
în stare de øoc, ar fi trebuit sæ administræm cortizon
doar în cinci cazuri. Accesul la aceastæ informaflie, însæ,
l-am avut mai târziu, astfel încât au primit acest trata-
ment mai mulfli pacienfli. 

Tratamentul chirurgical, completând tratamentul
medical a fost necesar la 12 pacienfli din cei 36 ai seriei.

Fig. 8. Tratamentul chirurgical

Din analiza tratamentului efectuat pacienflilor, re-
zultæ urmætoarele concluzii / recomandæri:
– necesitatea reducerii tratamentelor antibiotice în

asocieri (cheltuieli care nu se justificæ, risc de reacflii
adverse)

– necesitatea administrærii cortizonului doar la cei cu
øoc septic sau stadii mai avansate (la ceilalfli folosi-
rea fiind inutilæ) [19].
Evoluflie, mortalitate:
Nu am înregistrat mortalitate directæ în spital, deoa-

rece în cele 3 cazuri de evoluflie spre agravare, familia a
solicitat externarea. Este cert cæ acestea au evoluat
spre deces, reprezentând mai puflin de 1/10 din cazuri-
le tratate. Vârsta acestora a fost cuprinsæ între 72 øi 84

de ani; multiple tare asociate, purtætori de sondæ, uro-
culturi cu germeni multirezistenfli la antibiotice.

Fig. 9 Mortalitatea prin urosepsis în lotul studiat

Concluzii
Din studiul cazurilor îngrijite în serviciul nostru

rezultæ cæ o îmbunætæflire a stabilirii diagnosticului se
poate realiza prin: 

o recunoaøterea existenflei hipotermiei øi confir-
marea ei, când este întâlnitæ

o mæsurarea obligatorie øi repetatæ a parametrilor
funcfliilor vitale: temperaturæ, puls, respiraflie,
tensiune arterialæ

o recoltarea întotdeauna a gazelor sanguine, mai
ales PaCO2

o recoltarea întotdeauna a echilibrului acido-
bazic

o prelevarea întotdeauna a hemoculturilor 
o efectuarea unei leucograme complete, cu nu-

mærarea elementelor imature
o analiza markerilor serici: procalcitonina, com-

plement 3a. Aceøtia sunt importanfli în special în
acele cazuri în care se impune diagnostic dife-
renflial al stærii de urosepsis cu alte entitæfli pato-
logice asemænætoare. 

Din analiza tratamentului efectuat pacienflilor,
rezultæ urmætoarele concluzii / recomandæri :

o necesitatea reducerii numærului de cazuri trata-
te în asociere antibioticæ (cheltuieli care nu se
justificæ, risc de reacflii adverse) øi promovarea
monoterapiei, care are acelaøi efect ca øi asocie-
rea, atunci când germenele a fost izolat

o necesitatea administrærii cortizonului doar la cei
cu øoc septic sau stadii mai avansate (la ceilalfli
folosirea fiind inutilæ).
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q Sepsisul constituie cauzæ importantæ de mortalitate

în orice serviciu medical. 
q În cadrul infecfliilor nosocomiale generatoare de

sepsis, cele cu poartæ de intrare urinaræ se aflæ pe
primul loc, atât din punct de vedere al frecvenflei
(70% din totalul lor), cât øi ca mortalitate (50%).

q Urosepsisul reprezintæ cea mai gravæ formæ a
infecfliilor urinare

q Trecerea de la stadiul de infecflie localizatæ la cel de
infecflie sistemicæ poate fi frustæ, de aceea pacientul
trebuie urmærit atent.

q Sepsisul reprezintæ o extremæ urgenflæ, pentru care
recunoaøterea bolii, tratamentul corect øi rapid
constituie elemente de prognostic major.

q Cheia de boltæ în diagnosticul urosepsisului constæ
în aplicarea criteriilor definite la Conferinfla de
Consens Medical a Colegiului American a Medicilor
Pneumoftiziologi øi Societatea de Terapie Intensivæ,
din 1991, actualizatæ în 1996. 
1. Sindromul de ræspuns inflamator sistemic (Syste-

mic inflammatory response syndrome) – SRIS (SIRS)
2. Sepsis-ul (fosta denumire = stare septicæ)
3. Sepsis-ul sever (sindrom septic)
4. Øocul septic
5. Sindromul de deficienflæ organicæ multiplæ (Multi-

ple organ dysfunction syndrome) - SDOM
(MODS); fosta denumire = MSOF

q Odatæ sepsisul instalat, succesiunea fazelor de evo-
luflie a acestuia nu este întotdeauna evidentæ sau
sesizabilæ, sepsisul sever sau øocul septic putându-
se instala foarte rapid. 

q Parcurgerea succesivæ a tuturor fazelor traduce o
agresivitate sporitæ microbianæ, o capacitate de
apærare a organismului redusæ, un tratament ne-
adecvat sau insuficient.

q Sepsis- ul poate evolua supraacut (24 - 48 ore), acut
sau subacut.

q Dintre pacienflii care dezvoltæ øoc septic, aproxima-
tiv 50% decedeazæ în ciuda tratamentului adecvat
administrat.

q Mortalitatea creøte cu:
- numærul de insuficienfle:

2 insuficienfle – mortalitate ~ 46%
3 insuficienfle – mortalitate ~ 92% 

- durata lor 
- vârsta bolnavului; bolnavii > 65 ani - mortalitatea

creøte cu 20% la acelaøi numær de insuficienfle
- prezenfla tarelor asociate 
- necesitatea unor intervenflii chirurgicale de urgenflæ.

q Prognosticul în urosepsis este global mai bun decât
în sepsisul de altæ etiologie. Mortalitatea generalæ
în urosepsis variazæ între 20% øi 40%.
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Rezumat

Introducere: Urosepsis-ul se defineøte ca infecflia sistemicæ cu punct de plecare în aparatul uro-genital. Deøi în
tratamentul antibacterian s-au realizat progrese importante, sepsis-ul continuæ sæ constituie una dintre cauzele
importante de mortalitate în orice serviciu medical. În cadrul infecfliilor nosocomiale generatoare de sepsis, cele cu
poartæ de intrare urinaræ se aflæ pe primul loc, atât din punct de vedere al frecvenflei (70% din totalul lor), cât øi ca
mortalitate, din aceste date rezultând gravitatea lor. În cele mai multe cazuri, diagnosticul corect øi tratamentul
corespunzætor duc la vindecarea infecfliei.
Material øi metodæ: Documentele medicale a 36 de pacienfli diagnosticafli cu urosepsis au fost studiate retrospectiv.
Dupæ confirmarea diagnosticului de infecflie urologicæ, prin metode specifice, am trecut la recunoaøterea semnelor
clinice øi paraclinice ale urosepsisului, urmat de diagnosticul de stadiu al procesului septic. Tratamentul l-am efectuat,
în toate cazurile, în extremæ urgenflæ, conform ghidului de tratament intitulat „Campania de supraviefluire în sepsis“.
Rezultate: Durata medie de spitalizare a fost de 14 zile, cu limite între una øi 48 de zile. Repartiflia pe vîrste a
pacienflilor aratæ cæ sunt interesate toate segmentele de vîrstæ. Din totalul pacienflilor, 26 au fost bærbafli øi 10 au fost
femei. Etiologia cazurilor de urosepsis a fost variatæ: prostatite acute, orhiepididimite, pionefroze litiazice, pielonefrite
acute primitive sau secundare litiazei, cistoscopiei, stricturilor uretrale, hidronefrozei congenitale, stenturilor
ureterale, vezicii neurologice, adenomului prostatic. La 13 dintre pacienfli nu s-au evidenfliat alte boli, în afara de cea
urologicæ, dar la restul (23), s-au evidenfliat asocieri patologice: boli cardiace, pulmonare, digestive, metabolice
(diabet zaharat, obezitate), neurologice, reumatismale, neoplazii, sarcinæ. Se evidenfliazæ dificultæflile întâlnite în
diagnosticul sepsisului øi al stadiului acestuia, ca rezultat al micilor erori de îngrijire a cazului, al nerespectærii
protocolurilor, al lipsei unor dotæri la nivel de secflie/spital. Tratamentul antibiotic l-am efectuat în monoterapie în 11
cazuri øi în asociere de antibiotice în 25 cazuri. Tratamentul chirurgical, completând tratamentul medical a fost
necesar la 12 pacienfli din cei 36 ai seriei. Nu am înregistrat mortalitate directæ în spital, deoarece în cele 3 cazuri de
evoluflie spre agravare, familia a solicitat externarea. Este cert cæ acestea au evoluat spre deces, reprezentând mai
puflin de 1/10 din cazurile tratate. Vârsta acestora a fost cuprinsæ între 72 øi 84 de ani; multiple tare asociate, purtætori
de sondæ, uroculturi cu germeni multirezistenfli la antibiotice.
Concluzii: Din studiul cazurilor îngrijite în serviciul nostru rezultæ cæ o îmbunætæflire a stabilirii diagnosticului se poate
realiza prin: recunoaøterea existenflei hipotermiei øi confirmarea ei, când este întâlnitæ, mæsurarea obligatorie øi
repetatæ a parametrilor funcfliilor vitale: temperaturæ, puls, respiraflie, tensiune arterialæ, recoltarea întotdeauna a
gazelor sanguine, mai ales PaCO2, recoltarea întotdeauna a echilibrului acido-bazic, prelevarea întotdeauna a
hemoculturilor, efectuarea unei leucograme complete, cu numærarea elementelor imature, analiza markerilor serici:
procalcitonina, complement 3a. Din analiza tratamentului efectuat pacienflilor, rezultæ urmætoarele
concluzii/recomandæri: necesitatea reducerii numærului de cazuri tratate în asociere antibioticæ (cheltuieli care nu se
justificæ, risc de reacflii adverse) øi promovarea monoterapiei, care are acelaøi efect ca øi asocierea, atunci când
germenele a fost izolat, necesitatea administrærii cortizonului doar la cei cu øoc septic sau stadii mai avansate (la
ceilalfli folosirea fiind inutilæ).

Cuvinte cheie: diagnostic, tratament, urosepsis


