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 Statul Nebraska 1976 

 Accident aviatic cu 5 victime

 O victimă decedată
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"When I can provide better care 

in the field with limited resources 

than what my children and I 

received at the primary care 

facility, there is something wrong 

with the system, and the system 

has to be changed.” 

Jim Styner, 1976
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ATLS
Istoric

 Primul curs ATLS organizat în anul

1978

 Acreditat în 1980 de Comitetul de 

Traumă al Colegiului American al 

Chirurgilor
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ETC
Istoric

 Grupul de inițiativă de la Bologna 2002

 Curs pilot în Malta 2006

 Primul curs oficial în Gent 2008 
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NOUTĂȚI

• ATLS revizuit și completat în septembrie

2012

• ETC revizuit și completat în iulie 2013



Evaluarea ultrasonografică

• Extended FAST (eFAST)

– Examinarea ultrasonografică antero-laterală a 

toracelui pentru detectarea pneumo- și

hemotoracelui

• Aprecierea statusului volemic intravascular

– Colabarea venei cave inferioare în inspir

sugerează o reumplere volemică neadecvată

și/sau o pierdere volemică persistentă



Evaluarea ultrasonografică

• Acces vascular central ecoghidat

• Instrument de triaj în incidentele cu 

multiple victime pentru identificarea celor

care necesită intervenție chirurgicală

imediată



Decompresia cu ac

• Tehnică utilizată ca soluție extremă de 

decompresie

– În lipsa echipamentului necesar efectuării

unui drenaj pleural

– În absența personalului calificat



Toracostomia laterală
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Hemotoracele masiv

 Reumplere volemică cu inițierea

precoce a protocolului de hemoragie

masivă

 Drenaj toracic și autotransfuzie

 NU se va clampa tubul de dren nici în

condițiile pierderii unui volum mare de 

sânge prin acestaThe European Trauma Course Manual

ETCO 3rd Edition, 2013



Toracotomia în UPU

• Parte integrantă a examinării primare

• Criterii:

– Stop cardiorespirator prin plagă penetrantă

toracică, resuscitat în mai puțin de 15 minute

– Stop cardiorespirator prin traumatism toracic

închis, resuscitat în mai puțin de 10 minute

– Hipotensiune (TAs<60 mmHg) refractară la 

reumplere volemică “agresivă” datorată unei

leziuni toracice penetrante



Protocolul de hemoragie masivă

• Asigurarea unui aport echilibrat de sânge

și preparate din sânge, cu evitarea

coagulopatiei post-transfuzionale și

menținerea normotermiei



Protocolul de hemoragie masivă

• Criterii de declanșare:

– TAs < 90 mmHg

– Răspuns nesatisfăcător la resuscitarea

volemică

– Suspiciune de hemoragie majoră activă

(>150 ml/minut)  



Protocolul de hemoragie masivă

• Etapa 1

– Oprirea hemoragiei externe

– Identificarea consumului de antiagregante

plachetare sau de anticoagulante

– Recoltare probe pentru hemogramă, timp de 

protrombină, aPTT, fibrinogen, gaze arteriale

– Tromboelastografie (TEG)

– Tromboelastometrie rotativă (ROTEM)

– Grup sanguin și Rh



Protocolul de hemoragie masivă

• Administrare de acid tranexamic < 3 ore 

de la producerea traumei

– 1g în 10 minute

– 1g în următoarele 8 ore



Protocolul de hemoragie masivă

• Etapa 2 – dacă hemoragia persistă

– Concentrat eritrocitar

– Concentrat trombocitar

– Plasmă proaspătă congelată

– Crioprecipitat/concentrat de fibrinogen

– Se repetă testele efectuate în etapa 1

• Administrarea se repetă până la oprirea

hemoragiei



Protocolul de hemoragie masivă

• Obiective:

– Hb 7-9 g/dl

– aPTT < 1,5 x valoarea normală

– Trombocite

• > 50 x 109/l

• > 100 x 109/l în caz de TCC asociat

– Fibrinogen > 1,5 – 2 g/l

– Calciu ionizat > 0.9 mmol/l



Protocolul de hemoragie masivă

• Reversia anticoagulării la pacienții

anticoagulați terapeutic anterior traumei și

cei cu hemoragie cerebrală

– Concentrat de complex de protrombină



Alte aspecte

The European Trauma Course Manual

ETCO 3rd Edition
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The European Trauma Course Manual

ETCO 3rd Edition
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