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ARGUMENT 

 

    Ţelul şi activitatea asistentei medicale de pediatrie se bazează în special pe 

creşterea, dezvoltarea şi integrarea copilului în societate. Nevoile unui copil sunt 

numeroase şi  diferite faţă de cele ale unui adult.  

        Lucrarea cu titlul „ Îngrijirea copilului cu rahitism ” , dezvoltă pe parcursul a trei 

capitole problema îngrijirii copilului cu această afecţiune. 

Prin această lucrare, se urmăreşte prezentarea datelor în aşa fel incât să fie 

inclusecronologic etapele procesului de îngrijire în rahitism. Prin intermediul primelor 

două capitole se poate stabili cu uşurinţă un plan de îngrijire.  

            Primul capitol al lucrării, este compus din două părţi: în prima parte, sunt 

prezentate noţiuni de anatomie şi fiziologie ale sistemului osos unde este prezentat rolul 

oaselor în organism şi importanţa lor, iar în cea de-a doua parte, găsim dezvoltat 

subiectul rahitismului în toate formele sale, factori  favorizanţi, tablou clinic, sindromul 

biologic în rahitism cu cele trei stadii, clasificare, forme clinice, etiologie, diagnostic 

pozitiv, diferenţial, tratament  curativ 

.      Cel de-al doilea capitol, reuneşte noţiunile teoretice ce facilitează procesul de 

nursing. Totodată, este prezentată partea teoretică de îngrijire, cu toate cele necesare 

confortului pacientului, siguranţei sale pe parcursul spitalizării şi vindecării cât mai 

prompte. 

        Capitolul III prezintă studiile de caz a trei copii care au suferit de rahitism. Acestea 

sunt reprezentate grafic, printr-un plan de îngrijire pe durata a 3 zile de spitalizare, în 

care au fost identificate sursele de dificultate ale bolnavilor, s-au stabilit anumite 

obiective de îngrijire, ulterior implementate de către nursă, iar la finalul fiecărei zile, s-a 

făcut evaluarea îngrijirilor, cu scopul de a afla eficienţa metodelor implementate.  

       Partea finală a proiectului reuneşte concluziile vis-a-vis de modalităţile de îngrijire. 
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CAPITOLUL I 

DATE GENERALE DESPRE BOALĂ 

1.1. NOŢIUNI DE ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE ALE SISTEMULUI OSOS 

În luna a V-a intrauterină începe osificarea la nivelul claviculelor, oaselor craniene, 

vertebrelor, oaselor lungi. La naştere, toate diafizele sunt osificate iar la nivelul epifizelor 

femurului şi tibiei, astragalusului, cuboidului şi calcaneului există nuclei de osificare. 

Oasele sugarului sunt puţin rezistente la traumatisme, deoarece există un decalaj 

important între aportul de calciu şi osificare. Oasele sunt mai elastice, mai flexibile cu 

fragilitate mai mare la presiune, de aceea la sugar şi copilul mic, ca urmare a unui 

traumatism se produc fracturi în "lemn verde", osul fracturat nu este complet detaşat. 

La naştere, coloana vertebrală este aproape rectilinie, iar la 3 luni apare lordoza 

cervicală, când sugarul îşi ridică capul. La 6 luni, când stă în şezut, apare cifoza 

dorsală, iar la 9-12 luni, când se ridică în picioare şi începe să meargă, apare lordoza 

lombară. 

Deşi la naştere toracele este conic, ulterior el începe să se turtească antero-

posterior, coastele se înclină în jos, după 6 luni. 

Din primele luni de viaţă la sugar, gambele par a fi recurbate, dar acest lucru este 

fals, deoarece se datoreşte dezvoltării mai accentuate a părţilor moi, nu are semnificatie 

patologică. 

Aparatul ligamentar şi tonusul muscular sunt slab dezvoltate, ceea ce conferă o 

laxitate şi mobilitate crescută articulaţiilor. 

  

  

Rolul oaselor în organism 

 Determină forma corpului, iar impreună cu articulaţiile asigură suportul părţilor moi. 

 Participă la formarea cavităţilor de protecţie ale unor organe (cutia craniană, cutia 

toracică, bazinul). 
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 Sunt organe ale mişcării pentru că participă la formarea articulaţiilor şi servesc ca 

puncte de inserţie pentru muşchi. 

 Depozit de substanţe fosfocalcice, pe care organismul le poate mobiliza la nevoie 

(sarcina). 

 

  

1.2.ASPECTE TEORETICE ALE BOLII 

RAHITISMUL 

          După mai bine de 30 de ani de la prima descriere a bolii, problema rahitismului 

este departe de a fi epuizată. Descoperirea vitaminei D a dus la desfiinţarea rahitismului 

carenţial în regiunile civilizate ale globului. Este posibil ca cele mai multe cazuri 

semnalate astăzi în aceste regiuni să fie forme mai mult sau mai puţin vitamino 

rezistente, deşi nu se cunoaşte exact natura acestei rezistenţe vitaminice (nu se cunosc 

raporturile intime dintre echilibrul metabolic al organismului şi vitamina D2). 

          Problema ramasă cea mai dezbatută în interpretarea rahitismului se referă la 

tulburările metabolice. De interpretarea acestora depinde direct orientarea profilactico-

curativă. Cum în aprecierea metodelor şi stabilirea dozelor, vitamino-rezistenţa şi 

vitamino-toxicitatea sunt noţiuni contradictorii, cu consecinţe strict individuale, este 

aproape imposibilă stabilirea unor scheme de profilaxie ţi terapie universal valabile. 

           Cea mai frecventă carenţă vitaminică întâlnită încă la copilul mic, dar mai ales la 

sugar, este cea în vitamina D, ale cărei manifestări se include într-o entitate clinică bine 

conturată, denumită rahitism carenţial, nutriţional, sau hipovitaminoza D. 

           Deficitul de aport al vitaminei D se răsfrânge predominant asupra metabolismului 

fosfo-calcic, determinând în acelaşi timp şi tulburări importante privind creşterea şi 

dezvoltarea ţesutului osos. 

Cauza bolii este hipovitaminoza D, corelată cu un aport inadecvat de calciu şi 

fosfor din alimentaţie. În România, frecvenţa bolii continuă să fie crescută, reprezentând 

un factor de risc important în morbiditatea şi mortalitatea sugarului. Boala este frecventă 

în prima copilărie, mai ales între 3-18 luni; se întâlneşte mai rar sub 3 luni (cu excepţia 

prematurilor la care rahitismul este mai frecvent şi mai sever) şi după vârsta de 3 ani. 
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            Descris în urmă cu 300 de ani de către Ambroise Pare, rahitismul a  fost 

denumit "norbus anglicus", tratamentul corect cu vitamina D fiind înfiinţat în urmă cu 50 

de ani. 

 

1.2.1 DEFINIŢIA RAHITISMULUI   

Rahitismul cuprinde un grup de boli ale metabolismului osos care au drept 

"numitor comun" insuficienţa mineralizării ţesutului osteoid la un organism în creştere. 

VITAMINA D 

         Este o vitamină liposolubilă legat, formată dintr-un grup de 10 compuşi dintre care 

ne interesează două componente şi anume: 

1. Vitamina D2 ergostrol din plante, care se găseşte în cantităţi mici, în unele alimente de 

origine vegetală. 

2. Vitamina D3, colecalciferol, sintetizează la nivelul dermului, prin iradierea cu ultraviolete 

a precursorului, furnizat de alimente de origine animală. 

1.2.2. ETIOLOGIE ŞI PATOGENIE 

             P. Rozer (1958) considera că rahitismul se caracterizează prin absenţa 

mineralizării zonei de creştere a osului, cu formarea de ţesut osteoid şi exuberant.  

Când tulburarea nu interesează numai osteogeneza encondrală, ci şi cea periostală şi 

endostală se vorbeşte de osteomalacie. 

      a.   Conţinutul în Calciu (Ca) al alimentelor  

- acest factor  are importanţă majoră în producerea rahitismului la prematurii alimentaţi 

exclusiv la sân (laptele de mamă conţine 35% Ca), în ultimile 3 luni ale gestaţiei, fătul 

fixează în mod normal 100mg Ca/kilo corp; dacă naşterea s-a produs înainte de termen, 

aportul de Ca din lapte nu asigurǎ decât fixarea a 35-40 mg Ca/kilo corp, ceea ce este 

cu totul insuficient. Totuşi, forme grave de rahitism fac numai prematurii cu 800-1200 gr 

la naştere. 

      b.   Deficitul de absorţie intestinală a Ca poate avea cauze variate: 

         1. pH-ul mediului intestinal (pH acid favorizează absorţia). 

         2. prezenţa în alimente a aşa numiţilor "hoţi de Ca" acid fitic sau fitina, acid oxalic. 

         3.  raportul de Ca/P în alimente este neadecvat (excesul de fosfor îngreuneaza 

absorţia).  
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         4.  administrarea unor medicamente: EDTA, cortizon (antagonist al vitaminei D, în 

ceea ce priveşte resorbţia). 

      c.       Carenţa în vitamina D: vitamina D favorizează resorbţia intestinală a Ca, prin 

intermediul acidului citric. 

      d.    Procese enzimatice celulare intestinale, mai puţin cunoscute. 

Urmarea acţiunii unuia sau mai multora dintre aceşti factori, aportul exogen a 

calciului se reproduce şi apare o hipocalcemie discretă. Calcemia fiind una dintre 

constantele biologice care trebuie menţinute constant, intră în acţiune cu mecanism de 

contrareglare, exprimat prin aşa-numitul hiperparatiroidism secundar, în urma căruia 

Calciul deficitar este recuperat din oase. 

 Drept consecinţă apare însă decalcifierea scheletului, hipofosfatemia.   

Scăderea produsului Ca*P în ser sub 3000 (normal 4000) antrenează 

demineralizări importante ale zonei de creştere şi osteomalacie. Când răspunsul 

paratiroidian este foarte intens se ajunge la fibroosteoclazie. 

 

 VITAMINA D 

Vitamina D se mai numeşte şi calciferol sau vitamina antirahitică – dar în realitate 

este vorba de un grup de vitamine D (D1,D2,D3,D4). 

Modul de acţiune al vitaminei D este complex, iar carenţa în această vitamină, 

care constituie elementul patologic cel mai important al procedurii rahitismului, tulbură 

mai multe din procesele implicate în dezvoltarea ţesutului osos. 

Este o vitamină de origine îndeosebi animală, dar care se gaseşte în natură, în ambele 

regnuri sub formă de provitamină. Provitaminele care sunt chimic steroli, se transformă 

în vitamina D prin activare. Alături de vitaminele B12 şi K, este singura ce poate fi 

sintetizată de organism. Ergosterolul, din piele, sub acţiunea razelor ultraviolete solare, 

sau artificiale, este transformat în vitamina D2. De aceea, în sezonul de iarnă se 

recomandă, profilactic, copiilor mult soare şi vitamina D2. 

Vitamina D intervine în osificarea matricei organice a oaselor, acţionând 

antagonist cu parathormonul. Un rol deosebit îl are în creşterea conţinutului în citrat al 

lichidelor extracelulare (normal 3 - 4 mg%), aceste cifre scad la 1-2 mg% în rahitism. La 

rândul său, acidul citric are rolul de a inactiva ionii de calciu, formând săruri complexe în 

care mobilitatea calciului se păstrează. În acest mod, acidul citric face posibilă mişcarea 
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calciului în ţesuturi fără ca nivelul calciului să se modifice (calciul se resoarbe, se 

excretă şi se depune în oase în condiţiile unei homeostazii calcice serice perfecte). 

Vitamina D are un rol metabolic important asupra, ciclului Krebas, rol pe care il exercită 

o acţiune metabolică generală, influenţând indirect procesele celulare oxiditive. 

Vitamina D creşte resorbţia tubulară a aminoacizilor, în hipovitaminoza D (rahitismul 

carenţial) există o importantă hiperaminoacidurie. Acţiunea vitaminei D referitoare la 

creşterea resorbţiei tubulare a fosforului, nu este bine cunoscută. 

Aportul alimentar (foarte redus la sugar: laptele de mama conţine 4-8 U/l, iar laptele 

de vacă 10-40 de unităţi); 

 Transformarea   paravitaminei D din piele în vitamina D3 prin iradiere solară. 

 Carenţa  în vitamina D mai poate fi condiţionată şi de absorbţia intestinală defectuoasă 

(tulburări digestive cronice, ictere). 

            Nevoile zilnice variază foarte mult în legătură cu sensibilitatea familială şi 

individuală, infecţii, dispersii, creşterea rapidă calităţile dietecice (raportul calciu/fosfor). 

Deşi descoperirea vitaminei D a schimbat fundamental, cunoaşterea cadrului 

nosologic, metabolic şi profilactico-curativ al rahitismului, multe probleme au rămas 

obscure, ca de exemplu natura  factorilor endogeni care condiţionează starea morbidă 

numită vitaminorezistenţă. În concepţia devenită clasică, rahitismul este, din punct de 

vedere etiopatologic, o boala de carenţă a activităţii vitaminei D fie că este vorba de               

lipsa de aport exogen, fie că este vorba de o vitamino-rezistenţă intrinsecă. S-a dovedit 

insă că în ultimii ani şi alte substanţe aflate în alimentele obişnuite sunt dotate cu o  

oarecare activitate anti şi parahitică. 

Aceste constatări aduc în discuţie eventualitatea dependenţei rahitismului 

carenţial nu numai de lipsa vitaminei D, ci şi de un dezechilibru între această vitamină şi 

alte substanţe. 

  Rahitismul carenţial continuă să fie considerat o boală a metabolismului calciului 

şi fosforului, a mişcărilor acestor minerale. Esenţial în patogenia acestei boli, este  

raportul dintre metabolismul calcio-fosforic şi metabolismul celular. 

  Noţiunile câştigate în ceea ce priveşte legăturile vitaminei D cu ciclul Krebs şi 

acidul citric, reprezintă, într-un fel, prima fază a concepţiei metabolice celulare. Are 

aspecte care încep să se refere la metabolismul steroid şi cu metabolismul glicolitic şi 

oxidativ (Nordia Antoner). În ultimii ani, pe lângă concepţia veche în care rahitismul este 

consecinţa directă a unui dezechilibru mineral calcio-fosforic,  şi-a făcut loc cea care 

consideră că rahitismul este,  în esenţă o boală celulară, după cum vitaminorezistenţa 
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este rezultatul unui dismetabolism celular. În aceeaşi ordine de idei s-ar putea 

presupune că disfuncţiile unor organe (intestin, aparat renal), făcute responsabile de 

apariţia unor anumite forme de rahitism, sunt la rândul lor simple manifestări ale unei 

disfuncţii metabolice celulare, cu mult mai amplă, mai generalizată şi mai complexă. 

 

    SURSE DE VITAMINA D 

 

1. Provitamina D din tegumente 

      -   Nivelul vitaminei D sintetizate sub acţiunea radiaţiilor ultraviolete este determinat de: 

-   suprafaţa de tegument expusă 

-   pigmentarea constituţională 

-  anotimp 

-   modalitate de expunere 

-   poluare atmosferică 

2. Surse alimentare: 

-   alimente de origine animală cu conţinut crescut de vitamina D: 

-  unt; margarină; gălbenuş de ou 

-  ficat de vită; 

-   lapte de vacă 

-   lapte matern 

-  formele de lapte pentru sugari îmbogăţite cu vitamina D 

  

1.2.3.FACTORI FAVORIZANŢI 

Aceştia sunt: 

-    vârsta; creşterea rapidă; pigmentaţia pielii 

-   tulburările de absorbţie intestinală 

-   boli hepatice; boli renale cronice; 

-   medicaţia cortico-steroidă 

-   dieta neadecvată; 

-   lipsa de acces a razelor solare la nivelul pielii 

-   clima; anotimpul; poluarea mediului 

-   prematuritatea; copiii cu epilepsie 
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Boala debutează după vârsta de 3-6 luni până la 2 ani, formele precoce sunt 

semnalate la sugarii alimentaţi la sân de mamele cu osteomalacie şi la prematuri, iar 

formele tardive după 2 ani. Creşterea rapidă favorizează apariţia rahitismului prin 

creşterea necesarului de vitamină. 

Pigmentaţia pielii explică susceptibilitatea crescută a copiilor negri, a căror piele 

nu permite pătrunderea adecvată a razelor ultraviolete. Boala hepatică este 

responsabilă atât de imobilitatea absorbţiei vitaminei D şi calciului prin insuficienţă 

biliară, cât şi de incapacitatea hidroxilării colecalciferolului. Medicaţia corti-costeroidă 

poate fi antagonică vitaminei D în transportul Ca dar mecanismul este independent de 

vitamina D, dieta neadecvată ar avea un rol favorizant decisiv. În condiţiile conţinutului 

foarte redus în vitamina D al laptelui, se impune diversificarea alimentaţiei la cele mai 

mici 'vârste permise'. 

Lipsa de acces a razelor solare (ultraviolete) la nivelul pielii duce la iradierea 

insuficienţă şi la netransformarea provitaminei D3. Boala este asociată de condiţiile de 

viaţă inadecvate de asemenea şi de anotimpurile reci care reprezintă un factor 

favorizant. Prematuritatea constituie un factor favorizant deoarece aceşti copii au un 

ritm de creştere accelerat şi dispun de depozite sărace de Ca şi P în momentul naşterii. 

Copii cu epilepsie supuşi unui tratament îndelungat cu Fenobarbital sau Fenitoin fac 

demineralizări osoase rahitice, în ciuda unui aport adecvat de vitamina D. 

1.2.4 SINDROMUL   BIOLOGIC   ÎN   RAHITISM 

Cercetarea lui permite stadializarea bolii în funcţie de 3 parametrii biochimici 

urmăriţi şi anume:  

- calcemia, fosfatemia, fosfatazele alcaline  

Stadiul I, caracterizat prin: 

-    hipocalcemie (valoarea normală a Ca = 9-1 lmg%) 

      -    normofosfatemie (valoarea normală a fosforului – 4,5  

- 6,5 mg%) 

-    valori normale ale fosfatazelor alcaline (= 200 ui/%)  

Stadiul II: 

-   normocalcemie 

-    hipofosfatemie 

-    fosfataze crescute alcaline  
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        Stadiul III 

-    hipocalcemie 

-    hipofosfatemie 

-    fosfataze alcaline crescute 

În afara calcemiei, fosfatemiei şi fosfatazelor alcaline a căror dozare este 

suficientă pentru diagnosticul de rahitism, mai pot fi utile în cazul unor probleme de 

diagnostic diferenţial: 

-   dozarea parathormonului (determinat prin metoda radioimună) valori normale 4-8 

mg/mm; valori crescute în rahitism demonstrează hiperparatiroidismul reacţional; 

-   dozarea 25 - OH - colecalciferolului ambele componente sunt scăzute 

-   dozarea 24,25-dihidroxicolecalcuferonului în rahitism  

Modificări urinare în rahitism: 

-    hiperfosfaturie 

-    hiperaminoacidurie 

-    absenţa Ca urinar 

 

1.2.5 CLASIFICARE: 

Din cele rezultate mai sus a reieşit existenţa unor forme variate de rahitism, 

precum şi necesitatea clasificărilor. A reiesit însă de asemenea că, patogeneza lor este 

încă neelucidată, astfel încât clasificarea lui S. Nordio pe care o reproducem mai jos, va 

suferi probabil în anii ce vor urma numeroase remanieri şi multe dintre semnele de 

întrebare exprimate chiar de către cel care a propus-o nu-şi vor mai găsi loc. 

   

      CLASIFICAREA   GENERALĂ   A   RAHITISMULUI 

1. Rahitismul comun: 

-  forma carenţială 

-  forma tipică 

-  forma atipică 

2. Rahitismul vitaminorezistent: 

      -   de prevalare a compromiterii absorbţiei intestinale 

a Ca, P, vitaminei D 
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-   de prevalare a alterării funcţiei renale 

-   alterări renale izolate 

-   de prevalare a alterării matricei organice a oaselor 

-   de origine dismetabolic 

3. Rahitismul prin dezechilibrul factorilor alimentari din dietă: 

-  excesul de fosfaţi, polifosfaţi, citraţi, oxalaţi 

   

 1.2.6. FORME CLINICE DE RAHITISM CARENŢIAL 

1. Forma comună: 

-  biologic este normocalcemică şi hipofosfatemică 

2. Forma gravă, floridă: 

      - este hipocalcemică, hipofosfatemică şi asociază semne clinice severe şi 

demineralizare osoasă vizibilă radiologic. 

3. Rahitismul carenţial cu debut tardiv (după vârsta de 3 ani): tabloul clinic are elemente 

asemănătoare osteomalaciei adultului şi anume: 

-  dureri osoase şi hipotonie musculară. 

Biologic, bolnavii au hipocalcemie bine tolerată de altfel, fosfatemie mult scăzută şi 

fosfatazele alcaline cu valori crescute. 

După închiderea cartilagiilor de creştere, leziunile interesează coastele, bazinul şi 

corpii vertebrali. Radiologic, se evidenţiază: 

-   radiotransparenţă generalizată a bazinului 

-   dublu contur al osului iliac. 

        RAHITISMUL COMUN 

Forma carenţială, vitamino-sensibilă a rahitismului comun (rahitism prin hipo sau 

avitaminoza D) se întâlneşte astăzi din ce în ce mai rar, în majoritatea regiunilor 

civilizate ale globului. Apare după vârsta de 3-6 luni şi se observă până la vârsta de 2 

ani, la prematuri debutează mai precoce (2-3 luni) iar cazurile tardive (după 2 ani, în a 

doua sau chiar a treia copilărie), sunt foarte rare şi pun problema unei etiopatogenii mai 

complexe decât simpla avitaminoză D. Apariţia bolii este favorizată de climatul temperat 

şi umed, de anotimp, centre aglomerate (cu pulberi bogate în atmosferă), lipsa de 
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igiena, alimentaţie carenţială, dispepsiile şi infecţiile repetate, neefectuarea riguroasă a 

profilaxiei cu vitamina D. Se asociază sau este urmat frecvent de tetanie. 

ETIOLOGIE  ŞI  PATOGENIE 

În ceea ce priveşte ereditatea, se vorbeşte în afarǎ de factorii familiali esentiali 

din mediu şi de o dependenţă sau de o condiţionare constituţională pe baze  ereditare.  

 

TABLOU CLINIC 

 1. Deformaţiile scheletului (semne osoase) sunt cele mai pregnante semne: 

-  la nivelul craniului cel mai precoce simptom este craniotabesul (întăritura circumscrisă a 

oaselor parietale sau occipitale dând senzaţia de celuloid) persistenţă îndelungată a 

deschiderii fontanelei anterioare, întârzierea osificării suturilor, plagiocefalia, 

scafocefalia proeminentă exagerată a boselor frontale, bombarea frunţii (frunte 

'olimpiană'), prezenţa unui şanţ sagital situat între bosele parietale proeminente. 

-   toracele este deformat, cu nodozităţi 'mătănii' la joncţiune contro-costală şi prezenţa unui 

şanţ submamar (Harisson) la nivelul inserţiei diafragmului pe peretele costal; baza 

lărgită 

-   înfundarea sterno-xifoidiană, proeminenţă anterioară în formă de carenă, survin mai 

tardiv. 

-   coloana vertebrală prezintă cifoză sau cifoscolioză mai mult sau mai puţin precoce şi 

uneori marcată. 

-   La membre, îndeosebi la cele superioare, sunt vizibile proeminenţe situate deasupra 

încheieturii pumnului, denumite braăţări rahitice. 

-  Membrele inferioare prezintă deformaţii în paranteză sau în formă de X denumite genu 

varum şi genu valgum. 

  2. Semnele musculo-ligamentare constau din: 

-   laxitatea ligamentară şi hipotonie musculară, care determină întârzierea în ţinerea 

capului, a şederii, a mersului. 

-   abdomenul este bombat şi se lăţeşte transversal, atunci când copilul stă întins pe spate 

(hipotonia muşchilor abdominali). 

  3. Semne generale: 
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-  copilul rahitic prezintă o paloare a tegumentelor şi mucoaselor, greutatea lui este 

subnormală, dar poate fi normală sau poate depăşi această valoare (la cei 

supraalimentaţi). 

-   Hipertrofia ganglionilor limfatici, a vegetaţilor adenoide, splenomegalia sunt modificări 

care traduc răspunsul pe care il are boala asupra întregului organism. 

Există o rezistenţă scăzută la infecţii ceea ce explică frecvenşa şi gravitatea acestora la 

rahitici. 

3. Semne radiologice 

- examenul radiologie arată modificări caracteristice: 

           - tulburări ale procesului de osificare, cu deformări consecutive (formă de cupă, cioc 

de vultur). 

      - întârzieri în apariţia proceselor de osificare. 

            - tulburări de calcifiere osoasă (zona de calcificare este neomogenă, ştearsă, în loc 

de a fi opacă) 

5.         Semne biologice: 

-   calciul saguin este normal, iar hipocalcemia apare în perioada de ameliorare sau de 

vindecare. 

-    fosforul sanguin este scăzut (este cel mai important test biologic în faza activă a bolii). 

-    fosfataza alcalină serică este crescută. 

-    în rahitism există o stare de acidoză cu scăderea rezervei alcaline. 

-   hemograma arată anemie hipocromă. 

     DIAGNOSTIC POZITIV 

Se bazează pe anamneza sugestivă pentru increta inadecvata de vitamina D şi 

pe tabloul clinic caracteristic, şi este confirmat de valorile serice ale Ca, P şi ale 

fosfatazei alcaline precum şi de examinarea radiologică. 

    1.2.7.DIAGNOSTIC DIFERENŢIAL 

Se face cu craniotabesul idiopatic al nou-născutului. Craniotabesul mai poate 

apărea în hidrocefalie şi osteogeneză imperfectă. Lărgirea joncţiunii contro-costale se 

observă în rinichi şi în scorbut. În scorbut, angulaţia 'mătăniilor' sorbutice este mai 

ascuţită decât în rahitism. 
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Diagnosticul diferenţial se va face cu rahitismele vitamino-rezistente şi alte 

tulburări metabolice cu leziuni osoase. 

 

    COMPLICAŢII 

Sunt frecvent întâlnite „plămânul rahitic” - favorizează infecţiile (bronşita, 

bronhopneumonia) şi atelectazia pulmonară.  

Alte complicaţii sunt tulburările gastroenterale cronice, anemia prin deficienţa de 

aport de fier. 

    1.2.8.EVOLUŢIE ŞI PROGNOSTIC 

În forma comună, după o evoluţie de mai multe luni poate surveni vindecarea 

spontană, către vârsta de 2-3 ani. În cazurile cu leziuni grave, chiar cu tratament corect 

rămân sechele. Sunt posibile şi recidive, în evoluţia bolii pot apărea anumite accidente 

cum sunt: 

-        spasmofilia 

-        tetania 

      -        infecţii care agravează şi pun în pericol viaţa copilului. 

Semnele osoase dispar după luni sau chiar 1-2 ani de la începutul tratamentului. 

 

RAHITISMUL   PREMATURULUI 

Apare la prematurii avansaţi (800-1200 gr la naştere), la care se înregistrează 

forme severe. Patogenic este vorba de un rahitism prin carenţă calcică şi nu un rahitism 

prin avitaminoză D şi se tratează ca atare. 

RAHITISMUL   PREMATURULUI   ALIMENTAT  CU  LAPTE  DE  VACĂ 

Este un rahitism prin avitaminoză D şi nu se deosebeşte de rahitismul comun 

decât prin simptome. Conţinutul bogat în fosfor al laptelui de vacă şi dificultăţile de 

absorbţie calcică, caracteristice prematurului solicită un aport sporit de vitamina D şi 

favorizează apariţia rahitismului, dar aceasta condiţie nu este îndeplinită. 

 

RAHITISMELE   VITAMINOREZISTENTE 
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Majoritatea formelor de rahitism vitaminorezistențe debutează în al doilea an de 

viață sau și mai tardiv. Există totuși unele forme de rahitism vitaminorezistent care 

debutează din primele luni de viață, „pseudo rahitismul comun”. 

RAHITISMUL   VITAMINOREZISTENT   „CLASIC” 

(tipul I și tipul al II-lea Royer) 

Se asociază prin gravitatea semnelor clinice și radiologice osoase, absența hi-

potoniei musculare și a tetaniei. 

 Clinic: 

-        se notează „genu valgum”, „cocxa vara”, „cifoscolioză”, bose frontale accentuate. 

-        „nas în șa”, membre scurtate în raport cu trunchiul 

-        nanism, alterări dentare. 

În unele cazuri, se asociază alopecie sau neurofibromatoză Recklinghausen. 

În tipul I (Royer) manifestările clinice sunt mai puţin evidenţiate, dar 

vitaminorezistenţa este mai accentuată. 

În tipul al II-lea, realizează o formă clinică mai gravă, cu astenie profundă și 

imposibilitatea mersului, radiologie, leziunile se aseamănă cu cele din rahitismul 

carențial comun, dar sunt mai complexe. Demineralizarea justametafizarǎ este mai 

intensă. Aspectul osteomalacic cu fracturi, pseudofracturi și deformări diafizare grave 

este mai frecvent în tipul al II-lea, vindecarea incompletă chiar daca se folosesc doze 

foarte mari de vitamina D. 

HIPOFOSFATEMIA 

Nordio vorbește de 3 forme, simptomele diferă după forma clinică: 

- Forma precoce a sugarului debutează cu vărsături, crize de cianoză convulsii 

dureri osoase, iritabilitate, hipotonie musculară, încetarea creșterii. Deformările osoase 

sunt de 'tip rahitic', moartea survine în stadiu de insuficiență respiratorie (manifestări 

pulmonare) sau de insuficieță renală. Radiologic se notează decalcifierea foarte 

accentuată, atât a oaselor de origine cartilaginoasă, cât și a celor membranoase. 

Metafiza e mult largită și estompată către diafiză. Diafiza este scurtă, cu structură 

alterată. Oasele bolții craniului sunt intens demineralizate în timp ce baza craniului e 

normală, se semnalează fracturi și deformări ale oaselor biologic: hipofosfatemie și 

fosoetanolaminuruie. 
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- Formele mai puțin grave se manifestă cu deformări osoase, aspect radiologie 

'rahitic' sau simpla rarefractie si distorsiune a trabecurilor metafizari, craniu lacunar, 

demineralizare și uneori fracturi. 

- Formele fruste, inaparente se decelează numai prin determinări de laborator. 

 

VITAMINA D 

Terapia influențează rahitismul osos și numai tranzitoriu, acidoza. Tratamentul 

alcanilizant corectează acidoza, dar numai parțial și tranzitoriu rahitismul, această 

vitamina D (în doze foarte mari) plus alcaline dă rezultate ceva mai bune. 

CISTINOZA 

Debuteaza în primii 2 ani de viață și se manifestă clinic cu semne de rahitism 

grav, hipofosfatemic și hipofosfaturic. Individualitatea bolii este conferită de: 

a)  simptome de alterare a stării generale (astenie, apatie, febră, paloare) 

b)  simptome digestive (vărsături) 

c)   simptome urinare (poliurie condiționând polidipsie și în caz de aport hidric inadecvat, 

deshidratare acută 

d)   tulburări metabolice (acidoză, hiperazotemie, hiperfosfatemie, hipopotasemie) 

e)   tulburări neurologice (tetanie hipocalcemică) 

f)    tulburări oculare (fotofobie produsă de depunerea cristalelor de cistină în cornee) 

 

HORMONUL  RENAL  CALCIC PRIN  INSUFICIENȚĂ  RENALĂ  CROMICĂ 

Prezintă puțin interes la vârstele mici, cu excepția formelor dezvoltate pe 

tubolopatii congenitale. 

Rahitismul florid se asociază cu osteomalacie, hipotrofia diafizelor și aspectul 

caracteristic în'fagure de miere' al metafizelor. 

 

1.2.9. TRATAMENT ȘI PROFILAXIE 

PROFILAXIA ANTENATALĂ A RAHITISMULUI 

Pentru ca transportul transplacentar al calciului și captarea lui de către făt să se 

facă în condiții prielnice, este bine ca profilaxia hipovitaminozei D să înceapă în 

perioada prenatală, respectiv în ultimul trimestru de sarcină și constă într-o alimentație 
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variată, bogată în legume și fructe proaspete și plimbări în aer curat și expunere la 

soare. 

În ultimele 3 luni de sarcină, gravida va primi zilnic câte două, trei picături de 

vitamina D2 (2000-3 000UI) sau 2-3 doze de (400.000UI) pe cale orală, la interval de 1 

lună (foarte rar). Concomitent se dau 2-3 g de calciu /zi, 10 zile pe lună. 

PROFILAXIA   POSTNATALĂ 

Cuprinde toți sugarii și este obligatorie la cei predispuși în mod deosebit la 

rahitism; 

-        prematurii, gemenii, 

-        cei născuți toamna și iarna 

-        cei cu alimentatie artificială sau mixtă înainte de vârsta de 3 luni. 

Măsurile de profilaxie a sugarilor privesc alimentația, regimul de viață și vitamino-

profilaxia. 

În privința alimentației, pentru sugarii născuți la termen este indicată 

alăptarea cel puțin în primele 3 luni; 

-        în cazul alimentației mixte sau artificiale se recomandă un preparat de lapte acidulat 

(corectează condițiile rahitogene produse de digestia laptelui de vacă prin acidul lactic) 

-        diversificarea alimentației nu se face mai devreme de vârsta de 4 luni, se recomandă 

introducerea sucului de fructe sau de legume de la 2-3 luni. 

-        se va evita excesul de făinoase și zaharuri 

Regimul de viață trebuie sa-i asigure sugarului: 

-        condiții igienice de creștere și dezvoltare 

-        măsuri de călire a organismului (băi de aer și lumină, băi de soare, masaj și exerciții 

fizice) 

Folosirea acestor factori se face în mod gradat și continuu. 

VITAMINOPROFILAXIA 

Constă în administrarea de vitamina D2 sau D3 pe cale orală, zilnic, fără 

întrerupere timp de 1-2 ani câte 400 Ui/zi. Administrarea începe la prematurii de la 3-7 

zile după naștere și 7-14 zile la nou născutul la termen și se continuă până la 1-2 ani. 

După această vârstă, se va administra vitamina D în scop profilactic, numai în lunile ce 

conțin litera 'R' în denumire (octombrie-aprilie), până la vârsta de 7-8 ani. 

 

Tratamentul curativ 

Este: 
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-        specific 

-        nespecific 

          Tratamentul  specific constă în administrarea zilnică a 5000 UI de vitamina D3 

pe cale orală timp de 4-5 săptămâni. Concomitent,  se administrează Ca 1,5-2 gr/zi. 

Administrarea vitaminei D2  prin metoda dozelor stoss 400.000 U1 

intervale de 45-60 de zile, 4-5 doze, este o metoda terapeutică la care se recurge 

numai excepțional. 

După vindecarea rahitismului, se va face în continuare profilaxia până la vârsta 

de 7-8 ani. Se reia în perioada pubertală. Tratamentul cu vitamina D va fi asociat cu Ca 

0.50-1 gr/zi timp de 15 zile pe lună și cu vitaminele A și C. 

Tratamentul cu vitamina D incorect, administrat, poate determina fenomene de 

supradozaj (hipervitaminoza D) în aceste cazuri se produce o mobilizare a Ca din oase 

și depozitarea lui în diverse organe (rinichi, aortă) urmată de accidente de gravitate 

diferită, uneori chiar mortală. Manifestările clinice mai importante sunt următoarele: 

-       anxietate, sete foarte vie 

-       vărsături prin hipertensiune intracraniană 

-       constipatie, hipertensiune arterială 

-       creșterea ureei sanguine și a Ca 

      -       suprimarea tratamentului cu vitamina D determină o evoluție favorabilă 

              Tratamentul nespecific constă din următoarele măsuri 

-        asigurarea unor bune condiții de mediu extern 

-        alimentația optimă a sugarului și copilului în funcție de particularitățile vârstei. 
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CAPITOLUL II 

ÎNGRIJIRI GENERALE 

 Supravegherea pacientului cu rahitism, din momentul internării, până la 

externare şi efectuarea tehnicilor impuse 

2.1. Internarea pacientului în spital 

     Pentru un copil, spitalizarea şi boala pot fii deseori experienţe stresante deoarece 

este despărţit de mediul său de zi cu zi, de persoanele dragi şi din cauza alterării stării 

de sănătate. 

Reacţia copilului la spitalizare şi boală depinde de vârstă, de eventuale precedente ale 

internării într-un spital, de suportul familial, de capacităţile de adaptare şi gravitatea 

afecţiunii. 

    Examinarea  pacientului este cea mai importantă etapă a procesului de îngrijire, 

aceasta fiind punctul de plecare pentru asistentă, în procesul complex de îngrijire ce va 

urma a fi implementat. Aceasta cuprinde: 

- Interviul 

- Examenul clinic obiectiv 

- Investigaţii paraclinice şi de laborator 

   Prima etapă şi cea mai importantă, este 

Culegerea datelor  

Din interviu, putem afla: 

-  Vârsta   

- Motivele internării – durere, anemie, paloare, etc.  

- Antecedentele heredo-colaterale – mediul în care acesta trăieşte, condiţii de viaţă, etc.  

- Antecedentele personale fiziologice – se va aprecia gravitatea problemelor anterioare şi 

repercursiunile lor asupra condiţiilor de viaţă. 
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- Reacţia la spitalizare – nelinişte, frică, plâns, agresivitate 

- Suportul familial – nivelul de afecţiune al părinţilor, frecvenţa vizitelor, dorinţa participării 

la procesul de îngrijire a copilului lor. 

- Istoricul bolii – debut, evoluţie, simptome, repercursiuni 

Examenul clinic obiectiv  vizează: 

 Coloraţia tegumentelor – paloare 

 Aspectul general – conformaţie, înălţime, greutate, eventuale deformări ale 

ţesutului osos. 

Investigaţii paraclinice şi de laborator: 

 Radiografie toracică sau a membrelor 

 Examene de sânge Hemoglobină, Leucocite, Hematii, Fier, Calciu, Fosfor 

 

Probleme cu care se poate confrunta pacientul cu rahitism la internare: 

- Potenţial de alterare a nutriţiei (deficit) prin: refuzul de a se alimenta, reacţii la 

spitalizare, durere 

- Potenţial de infecţie ( infecţii nosocomiale, igienă deficitară) 

- Potenţial de accidentare - deplasare nesigură datorată sistemului osos atrofiat 

                                             - mediu necunoscut 

-    Perturbarea somnului cauzat de lipsa părinţilor, durere, intervenţii, tratamente 

-    Anxietate 

-    Probleme de tranzit intestinal (diaree datorată deshidratării, constipaţie post-

partum)  

-    Probleme de comunicare, dezinteres pentru joacă 

 

Obiectivele vizează: 

      -   asigurarea condiţiilor de mediu 

      -   diminuarea neliniştii 

      -   reducerea durerii fizice 

      -   diminuarea manifestărilor de dependenţă 

      -   promovarea creşterii şi dezvoltării 

      -   prevenirea complicaţiilor 

      -   prevenirea accidentelor  

Intervenţii: 
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2.2. Asigurarea condiţiilor igienice şi de securitate pacientului internat 

 

- Aplicăm măsuri de prevenţie a infecţiilor nosocomiale (curăţenie, dezinfecţie, 

sterilizare, izolare) 

-  Este absolut necesară purtarea echipamentului de protecţie  

-  Nu se vor lăsa medicamente la îndemâna copilului 

-  Asigurăm condiţii de microclimat (salon bine aerisit, temperatură, umiditate, luminozi-

tate) 

-  Asigurăm securitatea pacientului (plasăm patul departe de surse de căldură, folosim 

paturi cu bare de protecţie, îndepărtăm obiectele tăioase) 

-  Asigurăm igiena obiectelor sanitare şi a lenjeriei de pat şi corp 

-  Adaptăm jucăriile vârstei copilului 

- După cum îi permite vârsta, încurajem activităţile normale individuale : mers, îmbrăcat, 

dezbrăcam, igienă, alimentaţie. 

-  Îngrijirile igienice se vor face în funcţie de vârsta copilului, singur, sau de către nursă 

 

2.3.Supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative 

-  Observăm starea generală 

-  Măsurăm funcţiile vitale: puls, tensiune, respiraţie, temperatură 

-  Măsurăm funcţiile vegetative: auz, văz, simţul tactil, mobilitate, etc. 

-  Observăm tegumentele şi mucoasele 

-  Monitorizăm comportamentul 

 

2.4.Alimentaţia bolnavului 

-  Stabilim un regim igieno-dietetic corespunzător pentru a preveni diareea 

- Regimul alimentar va cuprinde din belşug alimente bogate în Vitamina D, Calciu, 

Fosfor : ouă, lactate, peşte, ficat de pasăre, legume, fructe 

-  Se vor respecta: regimul alimentar, orele de masă, somn, baie 

-  Verificăm alimentele primite de la bucătăria dietetică (dacă corespund regimului şi 

dacă au temperatura corespunzătoare) 

-  Supraveghem alimentaţia celor ce se autoservesc 

-  Alimentăm copiii mici 

-  Urmărim apetitul, cantitatea de alimente ingerate şi eventuale simptome succedate 

(greaţă, vărsături, diaree) 
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-  Pe cei mici, îi invăţăm să folosească linguriţa, pentru a stimula dezvoltarea mobilităţii. 

 

2.5.Administrarea medicamentelor 

- Abordarea va fi una gentilă, calmă, explicăndu-i copilului procedurile, în joacă, 

eventual, îi putem înmâna instrumente nesterile inofensive, pentru a se familiariza cu 

acestea 

- La indicaţia medicului, administrăm tratamentul medicamentos, pe cale orală şi 

intramuscular. 

 

Tehnica  efectuării  injecţiei  la  copii 

 

Injecţia intramusculară:  reprezintă introducerea unei substanţe izotone, 

uleioase sau coloidale prin intermediul unui ac ataşat la o seringă, în ţesutul muscular. 

Resorbţia începe imediat şi durează 3-5 minute, este mai lentă în cazul soluţiei 

uleioase. 

Scop - terapeutic 

Locul de elecţiei:  

- este cadranul superoextern fesier - rezultat din întretăierea unei linii orizontale, 

care trece prin marginea superioară a marelui trohanter, până desupra şanţului 

interfesier, cu altă verticală perpendiculară pe mijlocul celei orizontale. 

- faţa anterioară a coapsei în treimea medie pentru imunizări. 

Imobilizarea copilului se face astfel: 

         -   în decubit ventral se fixează membrele inferioare cu mâna, pe faţa posterioară a 

articulaţiei genunchiului şi regiunea toraco- lombară 

         -   se fixează copilul cu faţa privind spre adult imobilizându-l între genunchi 

Pregătirea injecţiei: 

-        materiale sterile - ace, seringi, mănuşi 

-        materiale nesterile - tampoane, soluţii dezinfectante 

-        se încarcă seringa. 

Execuţie 

-        asistenta se spală pe mâini 

-        dezinfectează locul injecţiei 

-      se întinde pielea şi se înţeapă perpendicular, cu rapiditate şi siguranţă, cu acul 

montat la seringă 
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-        se verifică poziţia acului prin aspirare 

      -        se injectează lent soluţia 

      -        se retrage brusc acul cu seringa şi se dezinfectează locul 

-        se masează uşor locul injecţiei pentru a activa circulaţia 

Incidente şi accidente 

-   atingerea nervului sciatic sau a unor ramuri ale sale 

-   lezarea nervului sciatic 

-   hematom prin lezarea unui vas 

-   ruperea acului 

-   embolie prin injectarea într-un vas a soluţiilor uleioase. 

2.6.Recoltarea produselor biologice şi patologice 

 

Tehnica  recoltării  sângelui prin  puncţie venoasă  Ia copil 

Recoltarea sângelui la copil se face din puncţie venoasa şi din faţa plantară a 

halucelui sau călcâiului. 

Aceasta se face în scop explorator şi terapeutic. Puncţia venoasă reprezintă 

crearea unei căi de acces într-o venă prin intermediul unui ac. 

 Locul puncţiei: 

-        venele de la plica cotului 

-        venele antebraţului 

-        venele de pe faţa dorsală a mâinii 

-        venele subclaviculare 

-        venele femurale 

-         venele epicraniene 

Pregătirea materialelor pentru puncţie: 

-        materiale de protecţie - muşama, aleză 

-        materiale pentru dezinfecţia tegumentului 

-        materiale sterile - seringi, ace 

-        garouri, eprubete uscate şi etichetate 

Pregătirea copilului: 

 -   se informează mama despre necesitatea efectuării 

puncţiei. 

-   se imobilizează copilul. 

-   se examinează calitatea şi starea venelor. 
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-   se dezinfectează locul puncţiei. 

     -   se aplică garoul la distanţa de 7 -8 cm desupra locului puncţiei. 

 

Execuţie: 

-        asistenta îmbracă mănuşi sterile. 

     -        fixează vena cu policele executând o uşoara compresiune şi tracţiune în jos asu-

pra ţesuturilor venoase. 

     -        se fixează seringa cu acul ataşat şi cu bizoul în sus, în mâna dreaptă. 

      -        se pătrunde cu acul transversal (unghi de 30°) până ce înaintează în gol. 

      -        se controlează pătrunderea acului în venă prin aspiraţie 

      -        se recoltează sânge (nu se îndepartează staza venoasă), 

-        se  retrage  acul. 

-        se îndepărtează staza venoasa după recoltarea sângelui. 

-        se tamponeză cu soluţie dezinfectantă locul puncţiei. 

-        se comprimă locul puncţiei. 

-        se trimite la laborator produsul recoltat. 

 Accidente şi  incidente 

-        hematom 

-        străpungerea venei 

-        ameţeli 

-        lipotimie 

-        atingerea produsului recoltat 

Nota:  Imobilizarea copilului se face: 

           - în decubit lateral pe lăţimea patului cu capul atârnând, sau pe o atelă de lemn 

pentru braţ sau picior 

          - în decubit dorsal cu braţele pe lângă corp şi cu un colac  moale sub cap, pentru 

venele epicraniene 

          - la indicaţia medicului, copiii agitaţi vor fi sedaţi pentru  a evita incidentele şi 

accidentele. 

 

2.7.Educaţia pentru sănătate.Profilaxie  

          Metode de profilaxie: 

Cu doze stos (șocul vitaminic), preconizează administrarea vitaminei D2 sau D3 

pe cale intramusculară, în doze de 200.000 UI; în primele 2 săptămâni după naștere și 
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repetate la 2, 4, 6, 9, 12 luni. Această metodă de tratament va fi recomandată numai în 

cazuri excepționale. 

În perioada profilaxiei se va administra și calciu în doze de 0,50 gr/an de vârstă, 

timp de 15 zile, pentru fiecare doză de vitamina D 

 

2.8.Externarea pacientului. 

- Se recomandă menţinerea regimului alimentar prescris 

- Continuarea tratamentului pe bază de Vitamina D, Ca şi Fe 

- Alimente bogate în Vitamina D (ouă, peşte, margarină, unt, ficat de pui ) 

Împreună cu alimentaţia sugerată, se recomandă şi expunere solară, chiar şi iarna, 

pentru a căli organismul. 
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CAPITOLUL III 

PREZENTAREA STUDIILOR DE CAZ 

Cazul Clinic nr. 1 

Culegerea datelor: 

Nume: R 

Prenume: T 

Sex: feminin  

Vârstă: l an 

Data nașterii: 25.01.2013  

Data internării: 27.04.2014, ora 900 

Religia: ortodox 

Domiciliu: Târgu-Jiu  

Greutatea la naștere : 2700 gr  

Particularitățile  situatiei  familiale, sociale:  

Situația familială - bună  

Situația socială   - corespunzătoare  

Situația materială - bună  

Antecedente heredo-colaterale:  

- ambii părinți neagă existența anterioară a unor boli medicale, intervenții chirurgicale 

sau contagioase.  

Antecedente personale: 

-   fiziologice și patologice inexistente 

Condiții de viață: 

-   bune 

  

Factori de risc legat de modul de viață: 

-        semne de suferință fetală nu au fost prezente 

Motivele internării: 

-        copilul prezintă: apetit scăzut, grețuri 

-        stagnarea greutății 

-        paloare 

-        nu prezintă interes pentru joacă 
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-        întârzierea apariției dentiției (de lapte) 

Diagnostic la  internare:  

       Rahitism vitaminorezistent 

Istoricul boli: boala a debutat de 2 -3 luni, timp în care părinții au observat lipsa poftei 

de mâncare starea de somnolență, lipsa interesului pentru joacă. Se internează în 

secția de Pediatrie pentru investigații și tratament de specialitate.  

Examen clinic general: 

-        stare generală satisfăcătoare 

-        stare de nutriție- distrofie de gr.I prin prematuritate 

-        tegumente și mucoase palide 

-        facies palid 

-        țesut conjunctiv adipos slab reprezentat 

-        Sistem muscular slab reprezentat 

-        Sistem osteo-articular - fontanela anterioară 1,5/1 cm 

-        mătănii costale  

-        Aparat  respirator: 

              -  torace deformat 

   -  sonoritate pulmonară bună 

-        Aparat  cardiovascular: 

              -  zgomote  cardiace bine bătute 

-        Aparat  digestiv: 

              -  abdomen de 'batracian' 

              -  ficat normal, splenomegalie 

              -  tranzit intestinal presen      

-        Aparat uro-genital: 

   -  loji renale libere 

 

 Examene paraclinice la internare: 

-        Ca-5mg% 

-        P -3mg% 

-        Hemoglobină   - l0g/dl 

-        Leucocite  - 6000mm3 

-        Hematii  - 4 milioane/mm3 

-        Fe - 50m cg/dl     
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PLAN DE ÎNGRIJIRE PE PARCURSUL SPITALIZĂRII 

 

Diagnostic nursing Obiective 

de îngrijire 

Intervenții Evaluare 

27.04.2014,ora 900 

Alterarea tegumentelor 

prin deshidratare, 

manifestată de buze 

uscate, tegumente 

palide, sete, transpirații, 

scaune diareice. 

1.Pacientul 

să prezinte 

tegumente 

integre, 

normal 

colorate și o 

igienă 

corespunzăt

oare 

 

 

2.Pacientul 

să fie 

echilibrat 

hidro-

electrolitic şi 

să nu mai 

prezinte 

scaune 

diareice 

1.1.Copilului i se va urmări 

elasticitatea pielii prin 

reflexul Turgor. Efectuăm 

igiena corpului(părul se va 

spăla de 2 ori/săpt., unghiile 

vor fi tăiate, se vor curăța 

urechile, nasul) 

 

 

 

 

2.1. Menținem temperatura 

salonului constantă și 

umidificăm aerul din 

încăpere pentru a evita 

transpirațiile și setea. 

Monitorizăm temperatura 

corpului. 

1.Pacientul prezintă 

tegumente curate, i s-a 

efectual igiena corpului 

(păr spălat, unghii 

tăiate, conductul auditiv 

extern a fost curățat) 

mucoasa cavității 

bucale este roz umedă, 

integră 

Tegumentele se mențin 

palide. 

2.Salonul a fost aerisit, 

bine încălzit, 

temperatura corpului 

pacientului, măsurată 

rectal, se menține în 

limite normale (37.7oC 

la ora 900) 

Alimentație deficitară 

prin impotența 

autoalimentării și 

întârzierea dentiției de 

lapte (copilul prezintă o 

dentiţie de lapte cu o 

întârziere a incisivilor 

laterali superiori 

1.Pacientul 

să accepte 

alimentaţia 

(de la nursă, 

ori de la 

mamă)  

2.Pacientul 

să asimileze 

1.1. Alimentaţia se va 

efectua la aceleaşi ore;  

1.2.Alimentele se vor tăia în 

bucăţi mici sau se vor pasa 

administrate în 3 mese 

principale şi două gustări. 

2.1 Se va impune un regim 

strict. Realimentarea va 

1.Copilul nu acceptă să 

fie alimentat de către 

nursă, dar este 

alimentat de către 

mamă, conform 

programului 

2.După implementarea 

regimului alimentar, 
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numărul dinților este 

redus la 6 datorită 

rahitismului și rezultă o 

masticație si digestie 

dificitară, care impun 

mărunţirea şi pisarea 

alimentelor.) 

hrana 

administrată 

şi să 

înceapă să 

ia în 

greutate. 

începe cu dieta hidrică, 

urmată de dieta de tranziţie 

Alimentaţia este compusă 

din: sucuri de fructe, fructe 

proaspete, legume fierte,         

piureuri de fructe sau 

legume. 

pacientul începe să ia 

în greutate progresiv, 

începând de la 100 g. 

28.04.2014 

Dificultate în a se mişca 

şi a avea o bună 

postură, legată de 

echilibrul instabil al 

copilului şi ţesutul 

muscular slab dezvoltat 

1.Copilul să 

aibă un 

tonus 

muscular şi 

o forţă 

musculară 

normală, 

pentru a 

prezenta un 

echilibru 

stabil. 

 

1.1.Am planificat un program 

de exerciţii în funcţie de 

capacitatea copilului. 

1.2.Am efectuat copilului 

mişcări de flexie şi extensie 

la membrele inferioare şi 

superioare. 

1.3.Am încercat să corectăm 

mersul copilului 

 

1.1Starea şi postura 

copilului nu se modifică 

datorită severităţii 

afecţiunii. 

1.2.Copilul îşi poate 

menţine echilibrul. 

Dificultatea de a se 

alimenta şi hidrata 

legată de apetitul scăzut 

şi de greaţă. 

 

1.Copilul să 

prezinte 

apetit 

crescut şi o 

stare 

generală 

bună, fără 

greţuri. 

 

 1.1.Am administrat un 

tratament cu antiemetice 

(emetiral) şi un tratament cu 

vitamine (vitamina D, Ca, 

Fe)  

 1.2.Am ajutat să ţină în 

mână un biscuite şi să 

folosească linguriţa. Am 

calculat raţia alimentară în 

funcţie de vârstă 

1.3.Am alimentat copilul 

corespunzător (cu răbdare 

în poziţie şezând,alimentele 

fiind tăiate în bucăţi mici, am 

protejat lenjeria copilului cu 

1.1.Copilul acceptă 

hrana şi primeşte 

aportul necesar de 

vitamine 

1.2.După administrarea 

medicamentelor 

antiemetice, greaţa s-a 

diminuat. 
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bărbiţa. 

1.3. Am efectuat zilnic 

bilanţul hidric, măsurând 

ingestia şi excreţia 

1.4.Am corectat dezechilibrul 

hidric prin hidratare per os şi 

parenterală montând o 

perfuzie cu Glucoză 

 

 

.  

 

29.04.2014 

Eliminare deficitară prin 

scaune frecvente 

modificate, de culoare 

mai închisă. 

1.Pacientul 

să prezinte 

atât scaun 

cât şi 

diureza 

normale. 

1.1.Am aşezat copilul cu 

regularitate pe oliţă, după 

alimentaţie sau când se 

trezeşte 

1.2.Am administrat 

furazolidon per os la 

indicaţia medicului pentru 

combaterea scaunelor. 

1.3.Am urmărit frecvenţa 

cantitatea conţinutul şi 

mirosul scaunului şi al urinei.

1.4.Am efectuat toaleta 

organelor genitale externe. 

 

1.1.Tranzit prezent, 

scaune normale 

1.2.Cantitatea de urină 

depinde de cantitatea 

de lichide ingerate, 

urina prezintă o 

coloraţie normală, 

diureza=1000ml/24h, 

 

 

Examene paraclinice efectuate de-a lungul internării : 

      Am efectuat examene de laborator, pentru calciu, fosfor, hemoglobina leucocite, 

hematii, fier. 

     Am efectuat radiografia toracică care evidenţiază mătănii costale. 

LA EXTERNARE:  

- Pacientul prezintă o ameliorare vizibilă 

- Se recomandă menţinerea regimului alimentar prescris 
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- Continuarea tratamentului pe bază de Vitamina D, Ca şi Fe 

- Alimente bogate în Vitamina D (ouă, peşte, margarină, unt, ficat de pui ) 

 

Cazul Clinic nr. 2 

Culegerea datelor: 

Nume: M 

Prenume: B 

Sex:  Masculin  

Vârstă: 10 luni 

Data nașterii: 10.08.2013  

Data internării: 25.06.2014, ora 900 

Religia: musulman 

Domiciliu: Târgu-Jiu  

Greutatea la naștere : 2700 gr  

Particularitățile  situatiei  familiale, sociale:  

Situația familială - bună  

Situația socială   - bună  

Situația materială - accesibilă  

Antecedente heredo-colaterale:  

- ambii părinți neagă existența anterioară a unor boli medicale, intervenții chirurgicale 

sau contagioase.  

Antecedente personale: 

-      fiziologice și patologice inexistente 

Condiții de viață: 

-       bune 

Factori de risc legat de modul de viață: 

-       semne de suferință fetală nu au fost prezente 

Motivele internării: 

-        copilul prezintă : apetit scăzut, greţuri, vărsături 

-        stagnarea greutăţii 

-        paloare 

-        nu prezintă interes pentru joacă 

-        întârzierea apariţiei dentiţiei (de lapte) 

Diagnostic la  internare:  
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Rahitism clasic 

Istoricul boli: Boala a debutat de 2 -3 luni, timp în care bunica a observat lipsa poftei 

de mâncare, starea de somnolenţă, lipsa interesului pentru joacă şi vărsături. Se 

internează în secţia de pediatrie pentru investigaţii şi tratament de specialitate. 

Examen clinic general: 

-        stare generală satisfăcătoare 

-        stare de nutriţie- distrofie  

-        tegumente şi mucoase palide 

-        facies palid 

-        ţesut conjunctiv adipos slab reprezentat 

-        sistem muscular slab reprezentat 

-        sistem osteo-articular - fontanela anterioară 1/1 cm 

-        "brăţări rahitice' la membrele superioare 

Aparat respirator: 

-        torace deformat 

-        sonoritate pulmonară bună 

Aparat cardiovascular; 

-        zgomote cardiace bine bătute 

Aparat digestive; 

-        abdomen de 'batracian' 

-        ficat normal, splenomegalie 

-        tranzit intestinal prezent 

Aparat uro-genital; 

-        loji renale libere 

Examene paraclinice la internare: 

-        Ca-5mg% 

-        P -3mg% 

-        Hemoglobină   - l0g/dl 

-        Leucocite  - 6000mm3 

-        Hematii  - 4 milioane/mm3 

-        Fe - 50m cg/dl     
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PLAN DE ÎNGRIJIRE PE PARCURSUL SPITALIZĂRII 

 

Diagnostic nursing Obiective 

de îngrijire 

Intervenții Evaluare 

25.06.2014,ora 900 

Deshidratare 

manifestată prin 

tegumente palide, 

vărsături, colici 

abdominale 

1.Pacientul 

să fie 

echilibrat 

hidro-

electrolitic şi 

să nu mai 

prezinte 

vărsături 

  1.1. Am administrat un 

tratament cu antiemetice 

(emetiral) şi un tratament cu 

vitamine (vitamina D, Ca, 

Fe)  

 

1. Copilul mai prezintă 

încă greţuri şi o stare 

generală alterată. 

2.Copilul nu mai 

prezintă o stare de 

dezhidratare ca urmare 

a tratamentului pentru 

vărsături prescris de 

medic. 

 

 

Alterarea elasticităţii 

tegumentelor datorită 

deshidratării. 

 

1.Pacientul 

să recapete 

elasticitatea 

tegumentelo

r şi să fie 

hidratat 

corespunzăt

or 

1.1.Copilului i se va urmări 

elasticitatea pielii prin 

reflexul Turgor.  

1.2.Asigurăm aportul 

necesar de fluide prin dieta 

hidrică, implementată 

progresiv. 

1.3.Am efectuat un masaj al 

tegumentelor copilului timp 

de 10 minute 

 

 

1.Elasticitatea pielii a 

fost restaurată parţial 

2.Echilibrul hidric a fost 

reinstaurat. 

. 

26.06.2014 

Dificultate în a se mişca 

şi a avea o bună 

postură, legată de 

echilibrul instabil al 

copilului şi ţesutul 

1.Copilul să 

aibă un 

tonus 

muscular şi 

o forţă 

musculară 

1.1.Am planificat un program 

de exerciţii în funcţie de 

capacitatea copilului. 

1.2.Am efectuat copilului 

mişcări de flexie şi extensie 

la membrele inferioare şi 

1.1Starea şi postura 

copilului nu se modifică 

datorită severităţii 

afecţiunii. 

1.2.Copilul îşi poate 

menţine echilibrul. 
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muscular slab dezvoltat normală, 

pentru a 

prezenta un 

echilibru 

stabil. 

 

superioare. 

1.3.Am încercat să corectăm 

mersul copilului 

 

Dificultate în a se 

îmbrăca şi dezbrăca 

datorită vârstei copilului. 

 

1. Copilul să 

se poată 

îmbrăca şi 

dezbrăca cu 

ajutorul 

mamei într-

un termen 

cât mai 

scurt. 

 

1.Formarea propriei voinţe 

vis-a-vis de îmbrăcăminte în 

scopul dobândirii 

independenţei 

Nevoia de a se îmbrăca 

şi dezbrăca se menţine 

alterată, copilul fiind 

ajutat de către mamă 

sau asistentă. 

 

27.06.2014 

Alimentație deficitară 

prin impotența 

autoalimentării și 

întârzierea dentiției de 

lapte (copilul prezintă o 

dentiţie de lapte cu o 

întârziere a incisivilor 

laterali superiori 

numărul dinților este 

redus la 6 datorită 

rahitismului și rezultă o 

masticație si digestie 

dificitară, care impun 

mărunţirea şi pisarea 

alimentelor.) 

1.Pacientul 

să accepte 

alimentaţia 

(de la nursă, 

ori de la 

mamă)  

2.Pacientul 

să asimileze 

hrana 

administrată 

şi să 

înceapă să 

ia în 

greutate. 

1.1. Alimentaţia se va 

efectua la aceleaşi ore;  

1.2.Alimentele se vor tăia în 

bucăţi mici sau se vor pasa 

administrate în 3 mese 

principale şi două gustări. 

2.1 Se va impune un regim 

strict. Realimentarea va 

începe cu dieta hidrică, 

urmată de dieta de tranziţie 

Alimentaţia este compusă 

din: sucuri de fructe, fructe 

proaspete, legume fierte,         

piureuri de fructe sau 

legume. 

1.Copilul nu acceptă să 

fie alimentat de către 

asistentă, dar este 

alimentat de către 

mamă, conform 

programului(3 mese pe 

zi, cu două gustări între 

mese) 

2.După implementarea 

regimului alimentar, 

pacientul începe să ia 

în greutate progresiv, 

începând de la 100 g. 

Alterarea funcţiei de 

termoreglare (deoarece 

1.Copilul să 

aibă un 

1.1.Se asigură un salon bine 

aerisit, şi bine încălzit, la o 

1.Temperatura camerei 

se menţine constantă 
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organismul copilului 

este mai fragil se 

impune o atenţie sporită 

asupra temperaturii 

ambientale, dar şi 

monitorizare mai atentă 

a variaţiei temperaturii 

corporale) 

mediu 

propice 

însănătoşirii 

2.Să îşi 

menţină 

proprietatea 

de 

termoreglar

e. 

temperatură constantă 

(26oC)  

2.1.Se măsoară şi se 

notează în foaia de 

observaţie temperatura 

corpului 

2.Temperatura 

pacientului se menţine 

în limite normale (nu 

depăşeşte 37.5oC, 

măsurată rectal) 

 

Examene paraclinice efectuate de-a lungul internării : 

      Am efectuat examene de laborator, pentru calciu, fosfor, hemoglobina leucocite, 

hematii, fier. 

     Am măsurat: 

-  Tensiunea Arterială.( 75/50 mm Hg) ; 

- Pulsul- 110 pulsaţii/min.v.n. (90 - 120 pulsaţii/min.) ; 

- Temperatura (37.5oC);  

- Respiraţia - frecvenţa respiraţiei 30 respiraţii/min. (valori normale 25- 50 respir. / 

min) 

 şi le-am notat grafic, în foaia de temperatură, de două ori pe zi. 

     Am administrat tratamentul medicamentos prescris de medic, bazat pe vitamine şi 

minerale (vitamina D, Fier, Calciu)  

    Am asigurat temperatura camerei corespunzătoare de 22-24°C şi temperatură apei 

de 37°C. 

    Am aşezat copilul cu regularitate pe oliţă, după alimentaţie sau când se trezeşte 

   Am apreciat dezvoltarea fizică a copilului măsurând şi notând greutatea şi înălţimea 

copilului. 

   Am asigurat o poziţie fiziologică a copilului respectând regiunile anatomice - decubit 

dorsal. 

   Am asigurat condiţiile de mediu: 

-   camera curată, călduroasă, 

-   lumina, temperatura optimă, curăţenie 

LA EXTERNARE:  

- Se recomandă menţinerea regimului alimentar prescris 
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- Continuarea tratamentului pe bază de Vitamina D, Ca şi Fe 

- Alimente bogate în Vitamina D (ouă, peşte, margarină, unt, ficat de pui ) 

 

 

Cazul Clinic nr. 3 

Culegerea datelor: 

Nume: M 

Prenume: A 

Sex: Feminin  

Vârstă: 1 an şi 4 luni 

Data nașterii: 08.03.2013 

Data internării: 12.05.2014, ora 1900 

Religia: ortodox 

Domiciliu: Bumbeşti-Jiu  

Greutatea la naștere : 2800 gr  

Particularitățile  situatiei  familiale, sociale:  

Situația familială – părinţi divorţaţi, locuieşte cu mama  

Situația socială   - corespunzătoare  

Situația materială - precară  

Antecedente heredo-colaterale:  

- ambii părinți neagă existența anterioară a unor boli medicale, intervenții chirurgicale 

sau contagioase.  

Antecedente personale: 

-   fiziologice și patologice inexistente 

Condiții de viață: 

-  bune 

  

Factori de risc legat de modul de viață: 

-       semne de suferință fetală nu au fost prezente 

Motivele internării: 

-        copilul prezintă: - apetit scăzut, grețuri, vărsături 

-        stagnarea greutății 

-        paloare 

-        nu prezintă interes pentru joacă 
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-        întârzierea apariției dentiției (de lapte) 

-        depresie 

 

Diagnostic la  internare:  

       Rahitism vitaminorezistent 

Istoricul boli: boala a debutat de 2 -3 luni, timp în care mama a observat lipsa poftei de 

mâncare starea de somnolență, lipsa interesului pentru joacă şi o linişte 

necaracteristică. Se internează în secția de Pediatrie pentru investigații și tratament de 

specialitate.  

Examen clinic general: 

-        stare generală satisfăcătoare 

-        stare de nutriție- distrofie de gr.I prin prematuritate 

-        tegumente și mucoase palide 

-        facies palid 

-        țesut conjunctiv adipos slab reprezentat 

-        Sistem muscular slab reprezentat 

-        Sistem osteo-articular - stern înfundat 

                                            - mătănii costale  

-        Aparat  respirator: 

              -  torace deformat 

   -  sonoritate pulmonară bună 

-        Aparat  cardiovascular: 

              -  zgomote  cardiace bine bătute 

-        Aparat  digestiv: 

              -  abdomen de 'batracian' 

              -  ficat normal, splenomegalie 

              -  tranzit intestinal prezent      

-        Aparat uro-genital: 

   -  loji renale libere 

 

 Examene paraclinice la internare: 

-        Ca-5mg% 

-        P -3mg% 

-        Hemoglobină   - l0g/dl 
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-        Leucocite  - 6000mm3 

-        Hematii  - 4 milioane/mm3 

-        Fe - 50m cg/dl     

 

PLAN DE ÎNGRIJIRE PE PARCURSUL SPITALIZĂRII 

 

Diagnostic nursing Obiective 

de îngrijire 

Intervenții Evaluare 

12.05.2014, ora 1900 

Deshidratare 

manifestată prin 

paloare, vărsături 

1.Pacientul 

să fie 

echilibrat 

hidro-

electrolitic şi 

să nu mai 

prezinte 

vărsături 

2. Copilul să 

prezinte 

tegumente 

elastice în 

termen de 

câteva zile. 

 

  1.1. Am administrat un 

tratament cu antiemetice 

(emetiral) şi un tratament cu 

vitamine (vitamina D, Ca, 

Fe)  

1.2.Instaurăm dieta hidrică 

ce durează 6-12-24h (se 

administrează apă fiartă şi 

răcită, ceai zaharat 5%, sau 

amestec de glucoză 5% sau 

ser fiziologic 

2.1. Masăm timp de 10 

minute pe zi, tegumentele, 

pentru a reintegra 

elasticitatea lor 

 

1.1.Copilul nu mai 

prezintă greţuri sau 

vărsături 

1.2.Copilul nu mai 

prezintă o stare de 

dezhidratare ca urmare 

a tratamentului pentru 

vărsături prescris de 

medic. 

2.1.Tegumentele au 

început să recapete 

aspectul elastic 

 

Anxietate datorată 

insomniei 

1.Copilul să 

poată dormi 

şi să aibă 

un somn de 

calitate (8-

10 ore pe 

noapte) 

1.Pentru a induce starea de 

somnolenţă, facem băi calde 

în fiecare seară înainte de 

culcare. 

2.La indicaţia medicului, 

administrăm anxiolitice, în 

doză adaptată vârstei şi 

1.Pacientul are un 

somn normal, iar starea 

de anxietate a dispărut 
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2.Calmarea 

senzaţiei de 

anxietate 

necesarului. 

13.05.2014 

Dificultate în a se mişca 

şi a avea o bună 

postură, legată de 

echilibrul instabil al 

copilului şi ţesutul 

muscular slab dezvoltat 

1.Copilul să 

aibă un 

tonus 

muscular şi 

o forţă 

musculară 

normală, 

pentru a 

prezenta un 

echilibru 

stabil. 

 

1.1.Am planificat un program 

de exerciţii în funcţie de 

capacitatea copilului. 

1.2.Am efectuat copilului 

mişcări de flexie şi extensie 

la membrele inferioare şi 

superioare. 

1.3.Am încercat să corectăm 

mersul copilului 

 

1.1Starea şi postura 

copilului nu se modifică 

datorită severităţii 

afecţiunii. 

1.2.Copilul îşi poate 

menţine echilibrul. 

14.05.2014 

Alimentație deficitară 

datorată întârzierii 

dentiției de lapte (copilul 

prezintă o dentiţie de 

lapte cu o întârziere a 

premolarilor inferiori 

(normal 12 dinţi)numărul 

dinților este redus la 10 

datorită rahitismului și 

rezultă o masticație si 

digestie dificitară, care 

impun mărunţirea şi 

pisarea alimentelor.) 

1. Pacientul 

să asimileze 

hrana 

administrată 

şi să 

înceapă să 

ia în 

greutate.Die

ta de 

tranziţie 

durează 12-

24 ore şi 

constă în 

banane, 

mere, orez. 

1.1. Alimentaţia se va 

efectua la aceleaşi ore;  

1.2.Alimentele se vor tăia în 

bucăţi mici sau se vor pasa 

administrate în 3 mese 

principale şi două gustări. 

2.1 Se va impune un regim 

strict. Realimentarea va 

începe cu dieta hidrică, 

urmată de dieta de tranziţie 

Alimentaţia este compusă 

din: sucuri de fructe, fructe 

proaspete, legume fierte,         

piureuri de fructe sau 

legume. 

1.Copilul este alimentat 

de către mamă, 

conform programului(3 

mese pe zi, cu două 

gustări între mese) 

2.După implementarea 

regimului alimentar, 

pacientul începe să ia 

în greutate progresiv, 

începând de la 100 g. 

Igienă deficitară 

datorată condiţiilor 

financiare precare 

1.Pacientul 

să prezinte 

tegumente 

curate şi să 

1.Educăm mama acestuia 

să efectueze toaleta copilului 

în fiecare seară fie el şi 

aparent curat, deoarece este 

1.Pacientul este 

igienizat şi mama a 

înţeles importanţa 

igienei pentru sănătatea 
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i se întreţină 

igiena 

corporală 

predispus infecţiilor. (Părul 

se va spăla de două ori pe 

săptămână, unghiile tăiate, 

iar urechile şi nasul vor fi 

curăţate zilnic, de asemenea 

şi corpul) 

copilului 

 

 

Examene paraclinice efectuate de-a lungul internării : 

      Am efectuat examene de laborator, pentru calciu, fosfor, hemoglobina leucocite, 

hematii, fier. 

     Am măsurat: 

-  Tensiunea Arterială.( 75/50 mm Hg) ; 

- Pulsul- 110 pulsaţii/min.v.n. (90 - 120 pulsaţii/min.) ; 

- Temperatura (37.5oC);  

- Respiraţia - frecvenţa respiraţiei 30 respiraţii/min. (valori normale 25- 50 respir. / 

min) 

 şi le-am notat grafic, în foaia de temperatură, de două ori pe zi. 

     Am administrat tratamentul medicamentos prescris de medic, bazat pe vitamine şi 

minerale (vitamina D, Fier, Calciu) şi Fenobarbital pentru liniştirea copilului. 

    Realimentarea durează 8-10 zile, iar trecerea progresivă la o alimentaţie normală 

durează 5-7 zile. 

    Am asigurat temperatura camerei corespunzătoare de 22-24°C şi temperatură apei 

de 37°C. 

    Am aşezat copilul cu regularitate pe oliţă, după alimentaţie sau când se trezeşte 

   Am apreciat dezvoltarea fizică a copilului măsurând şi notând greutatea şi înălţimea 

copilului. 

   Am asigurat confortul copilului schimbând hainuţele copilului şi lenjeria patului. 

 

 

   Am asigurat o poziţie fiziologică a copilului respectând regiunile anatomice - decubit 

dorsal. 

   Am asigurat condiţiile de mediu: 

-   camera curată, călduroasă, 
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-   lumina, temperatura optimă, curăţenie 

Am supravegheat în permanenţă copilul 

 

 

LA EXTERNARE:  

- Se recomandă menţinerea regimului alimentar prescris 

- Continuarea tratamentului pe bază de Vitamina D, Ca şi Fe 

- Alimente bogate în Vitamina D (ouă, peşte, margarină, unt, ficat de pui ) 

 

 

 

 

 



Concluzii 

      În zilele noastre, Rahitismul este o boală comună copiilor, alături de 

malnutriţie şi anemie, principalii factori favorizanţi fiind prematuritatea, dieta 

neechilibrată, condiţiile precare de trai, creşterea rapidă, tulburările de 

absorbţie intestinală, poluarea mediului înconjurător, clima, dereglarea 

anotimpurilor, etc. 

    Statisticile arată că unul din trei copii suferă de rahitism, boală 

nutriţională tot mai des întâlnită, iar in cazurile majoritare, aceştia sunt copii 

la care educaţia sanitară, practic nu există.  

  În general, atât părinţii, cât şi specialiştii se focalizează asupra aspectelor 

curative ale acestei boli şi foarte putin pe etiologia şi profilaxia rahitismului.  

  Profilaxia constă în primul rând în alimentaţia adecvată, copilul putând 

completa lipsa aportului de vitamine şi minerale cu un plus de alimente 

benefice (Calciu- ouă, lactate, Omega 3- peşte, legume bogate în 

betacaroten- morcovi, Fier-  ficat de pasăre, legume bogate în clorofilă-  

spanac, verdeaţă şi în special Vitamina D) 

   



ANEXE 

Anexa nr. 1 

 Anatomia şi fiziologia sistemului osos, la copil 

 

 

 

 

 

 

 

   



Anexa nr. 2. 

 Pacient afectat de rahitism 

 

 

  



Anexa nr. 3 

Analize de laborator efectuate  

 

 

Analiza efectuată Valori obţinute Valori normale Mod de recoltare 

Ca 5 mg % 9-llmg% puncţie venoasă fără 

anticoagulant 5ml sânge 

P 3mg % 4,5 - 6,5 mg% puncţie venoasă fără 

anticoagulant 5ml sânge 

Fe 50 mcg/dl 40-100mcg/dl puncţie venoasă fără 

anticoagulant 5ml sânge 

Hemoglobină 10 gr/dl ll-16gr/dl puncţie venoasă pe EDTA  5ml 

sânge 

Leucocite 6000 mm3 6000-17000 mm3 puncţie venoasă pe EDTA  5ml 

sânge 

Hematii 4mil./mm3 4,5mil/mm3 puncţie venoasă pe EDTA  5ml 

sânge 
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