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Evaluare ABCDE 

Stabilizare

RESPIRATORIE
Oxigenoterapie - dacă este necesar

CPAP – dacă este necesar

Protezare respiratorie dacă:
- detresă respiratorie severă
- cianoză generalizată care nu se 
   ameliorează la administrarea de O₂
- apnee
- bradicardie
- status convulsivant

TERMICĂ
Temperatură
N – 36,5°C - 37°C

T° incubator =
 t° nou-născut + 
1,5°C

CARDIOVASCULARĂ
Acces venos 
Monitorizare EKG, TA, AV, puls, �mp 
reumplere capilară 

Suspiciune de malformație cardică 
ducto-dependentă 
      · Prostaglandină 0,05µg/kg/min

Șoc – e�ologie nesigură
1. SF/volume expander 10-
20ml/kgc/doză în 30 min
2. Dopamină 5-15µg/kg/min
3. Dobutamină, Noradrenalină, 
     Adrenalină

GLICEMICĂ

Hipoglicemie - 
administrare 
-  2 ml glucoza 10% 
   bolus iv urmată de 
   80 ml/kgc/zi

Corectarea dezechilibrelor metabolice, efectuarea de măsuri specifice necesare înaintea transportului

Securizarea sondelor 
și cateterelor intravenoase

Monitorizare connua pe durata 

transportului

*În cazul nou-născutului venlat 

mecanic- monitorizare gaze sanguine 

pe durata transportului 

(dacă este posibil)

 

Situații speciale
1.  Atrezie esofagiană cu/fără fistulă esogastrică - montare sondă 
     per os și aspirație la 10 minute, decubit lateral
2.  Defecte congenitale de perete abdominal - montare sondă 
     oro-gastrică, aspirare secreții, decubit lateral și acoperire 
     defect cu comprese umede sterile
3.  Hernie diafragma�că - IOT, decubit lateral pe partea afectată
4.  Mielomeningocel - decubit lateral, aplicare comprese umede 
     sterile


