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1EDITORIAL

1. CONDIºII GENERALE PENTRU UN DIAGNOSTIC
CORECT

O serie de principii de diagnostic ¿i tratament
trebuie så cålåuzeascå pe tânårul medic în practica
pediatricå.

1.1. Anamneza

Efortul stabilirii diagnosticului trebuie så debu-
teze cu ob¡inerea de date din anamnezå, pornind
de la motivele care aduc copilul (sau pe apar¡inå-
tori) la medic.

Pentru etapa ini¡ialå a anamnezei este preferabilå
metoda expozitivå celei interogative; în tot acest
timp, ascultând cu råbdare micul pacient sau pe
apar¡inåtorii acestuia, medicul pediatru va cåuta så
discearnå simptomele principale de acelea secun-
dare ale îmbolnåvirii, ceea ce presupune un nivel
bun de cuno¿tin¡e teoretice ¿i practice de specia-
litate, ca ¿i experien¡å. Anamneza este apoi com-
pletatå cu întrebåri „¡intite“ ale medicului pediatru,
întrebåri care vizeazå låmurirea unor aspecte pri-
vind condi¡iile de apari¡ie ale bolii, modalitatea de-
butului, evolu¡ia simptomelor principale, atitudinea
terapeuticå anterioarå, modul în care ea a influen¡at
sau nu simptomele ini¡iale. De asemenea, pe baza
unui plan bine însu¿it, medicul va cåuta så investi-
gheze cât mai minu¡ios antecedentele personale –
fiziologice ¿i patologice – ale copilului, anteceden-
tele familiale, condi¡iile de mediu în care acesta se
dezvoltå.

1.2. Examenul obiectiv

Practicat metodic, complet ¿i utilizând o bunå
tehnicå semiologicå, examenul obiectiv vizeazå de-
pistarea semnelor de suferin¡å din partea organelor,
aparatelor ¿i sistemelor.

Concep¡ia integrativå a medicinei moderne are
drept elemente esen¡iale o serie de no¡iuni verificate
experimental ¿i practic:
• Organismul este un tot unitar. Suferin¡a unui aparat,

sistem sau organ poate declan¿a suferin¡e asociate,
manifeståri din partea altor organe ¿i sisteme;

de asemenea, prin interven¡ia fenomenelor de
autoreglare se produc modificåri compensatorii
ale organismului.

• Organismul trebuie privit în strânså unitate cu
mediul såu fizic ¿i bio-psiho-social.

• În func¡ie de particularitå¡ile individuale (gene-
tice ¿i dobîndite), fiecare boalå prezintå aspecte
specifice fiecårui bolnav.

1.3. Ra¡ionamentul clinic

Acesta prezintå o fazå analiticå (de culegere a
datelor anamnestice ¿i de examen fizic) ¿i o fazå
sinteticå (de interpretare a datelor) care se bazeazå
pe cuno¿tin¡ele de fiziologie ¿i fiziopatologie clinicå,
precum ¿i pe experien¡a clinicå a medicului.

Ra¡ionamentul clinic comportå:
• alegerea simptomelor ¿i semnelor mai importante

sau caracteristice, rezultate din anamnezå ¿i exa-
menul obiectiv;

• analiza ¿i gruparea lor pe sindroame (diagnosti-
cul de sindrom);

• stabilirea sistemului sau aparatului în principal
interesat în procesul patologic;

• diagnosticul clinic de boalå ¿i chiar prezumtiv
etiologic, când acesta este posibil;

• planificarea investiga¡iilor paraclinice pentru
confirmarea diagnosticului de boalå ¿i a diagnos-
ticului etiologic.
Diagnosticul clinic este un diagnostic afirmativ,

stabilit pe baza elementelor clinice (anamnestice ¿i
rezultate din examenul obiectiv); în acela¿i timp, el
este un diagnostic diferen¡ial, ce impune excluderea
bolilor cu simptomatologie similarå.

1.4. Investiga¡iile paraclinice

Investiga¡iile paraclinice trebuie totdeauna efec-
tuate „în lumina observa¡iei clinice“, cu rol de a
confirma ipoteza diagnosticului clinic; mai rar, in-
vestiga¡iile paraclinice permit singure stabilirea
diagnosticului.

Mai ales în etapa actualå de dezvoltarea a teh-
nologiei moderne, se impune utilizarea cu discer-
nåmânt a metodelor de investiga¡ie paraclinicå
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imagistice, de laborator, biochimice, metodele de
diagnostic func¡ional, investiga¡iile electroclinice,
instrumentale, histopatologice.

1.5. Stabilirea diagnosticului final

Datele clinice ¿i paraclinice ob¡inute de medicul
pediatru concurå la stabilirea diagnosticului final
(„de sintezå“) care trebuie adaptat particularitå¡ilor
fiecårui caz clinic ¿i trebuie så includå:
• diagnosticul de boalå principalå;
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• complica¡iile bolii principale;
• afec¡iunile înso¡itoare, fårå legåturå cu boala

principalå;
• diagnosticul handicapurilor biologice* asociate.

1.6. Monitorizarea evolu¡iei

Monitorizarea evolu¡iei permite confirmarea
diagnosticului, evaluarea severitå¡ii bolii, ca ¿i sta-
bilirea prognosticului fiecårui caz. Urmårirea rås-
punsului terapeutic, uneori, permite importante
„ajuståri“ ale diagnosticului ini¡ial.

* No¡iunea de handicap biologic în pediatrie cuprinde afec¡iunile congenitale (ex: malforma¡ii) sau câ¿tigate, care interferå cu procesele de
cre¿tere ¿i dezvoltare sau cu adaptarea copilului în mediul înconjuråtor (ex: deficien¡ele apårårii antiinfec¡ioase, encefalopatiile infantile cu
întârziere psihomotorie, etc)


