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Metodologia de supraveghere a salmonelozei 

 

I. Denumirea și încadrarea bolii (Cod CIM ) 

A02 = Alte salmoneloze (cuprinde infecția sau intoxicația alimentară cu alte tulpini 

de Salmonella decât Typhi și Paratyphi) 

A02.0 – Enterita cu Salmonella (salmoneloze) 

II. Fundamentare 

Salmoneloza este o boală cuprinsă în HG nr. 589/2007, cu raportare pe Fișa 

Unică de Raportare a cazului de boală transmisibilă în 5 zile de la depistarea 

cazului suspect/confirmat. De asemenea, salmoneloza este raportabilă la UE/ECDC 

(sistemul TESSy), în baza deciziilor 2119/98/CE, 96/2000/EC și 2002/253/CE, 

modificate prin deciziile 2012/506/UE, 1082/2013/UE și 2018/945/EU.  

Genul Salmonella cuprinde bacili Gram-negativi din familia Enterobacteriaceae, 

ubicuitari, prezenți în intestinul mamiferelor (om, animale domestice și 

peridomestice), precum și al păsărilor, reptilelor, batracienilor și insectelor. 

Au fost identificate aproximativ 2500 serotipuri de Salmonella.  

Salmonella enterica subspecia enterica a fost izolată în peste 90% din cazuri 

la om, celelalte subspecii generând îmbolnăviri întâmplătoare. 

Salmoneloza este a doua infecție gastrointestinală ca frecvență de raportare 

după campilobacterioză și una din principalele cauze ale focarelor alimentare în 

UE/EEA. 

 

Semne și simptome  

Salmoneloza este o boală acută bacteriană, principala formă clinică fiind 

manifestată în mod obișnuit ca gastroenterită acută autolimitată, cu debut brusc, 

diaree, febră, durere abdominală, mialgie, cefalee, greață, vărsături și/sau alte 

simptome și uneori poate lua caracter sistemic. Boala durează între 4 și 7 zile, 

majoritatea persoanelor vindecându-se fără tratament. În special în rândul sugarilor 

și vârstnicilor, deshidratarea poate fi severă. 

Pot să apară cazuri asimptomatice sau care evoluează către septicemie sau 

infecție localizată (meningită, osteomielită). 

 

Surse și mod de transmitere  

Rezervorul natural de infecție este reprezentat de animalele sălbatice și 

domestice, precum: păsări (în special rațe), porci, bovine, rozătoare, câini, pisici, 

diverse specii de broaște țestoase, alte reptile. 
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Omul poate fi izvor de infecție ca bolnav, convalescent, rar purtător, dar mai ales 

ca infectat inaparent. 

Salmonella se transmite pe cale digestivă: prin ingerare de apă/alimente 

contaminate sau fecal-oral. 

Mai mult de 95 % din infecțiile cu Salmonella sunt transmise pe cale alimentară. 

Sursele alimentare cel mai des incriminate sunt: 

  ouă și produse din ou, crude sau insuficient preparate termic; 

  lapte și produse din lapte, nepasteurizate; 

  carne și produse din carne, insuficient preparate termic; 

  legume și fructe contaminate, ce nu necesită preparare termică. 

Transmiterea fecal-orală, de la persoană la persoană, este posibilă în faza 

simptomatică a bolii, atunci când nu se respectă regulile de igienă. 

 

Perioada de incubație: între 6 și 72 ore, de obicei 12-36 ore.  

 

Perioada de contagiozitate: poate varia pe parcursul infecției, de la câteva zile 

până la câteva săptămâni. Starea de purtător temporar poate continua luni de zile, 

mai ales la sugari. În funcție de serotip, aproximativ 1% dintre adulții infectați și 5% 

dintre copiii sub 5 ani pot rămâne purtători timp de 1 an. 

 

III.  Scop 

Evaluarea potențialului epidemiologic al salmonelelor (tendinţelor evoluţiei 

populaționale a salmonelozelor). 

 

IV.  Obiective 

 

1.  Estimarea incidenței, identificarea grupurilor populaționale cu risc crescut și 

detectarea focarelor determinate de infecția cu Salmonella, în vederea aplicării unor 

măsuri adecvate și eficiente de control și prevenire a focarelor; 

2. Descrierea serogrupurilor și a serotipurilor de Salmonella non-tifoidice 

circulante pe teritoriul României și a profilurilor de rezistență la antibiotice a acestora. 

 

 

V. Definiții de caz 

Criterii clinice  

Orice persoană care prezintă cel puțin unul dintre următoarele:  

- diaree 

- febră;  

- durere abdominală;  
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- vărsături, 

 fără alta etiologie precizată. 

Criterii de laborator  

Cel puțin unul dintre următoarele: 

 izolarea Salmonella (alta decât S. Typhi sau S. Paratyphi) dintr-o probă 

biologica;  

 detectarea de acid nucleic al Salmonella (alta decât S. Typhi sau S. 

Paratyphi) dintr-o probă biologică.  

Notă: Testarea sensibilității la antibiotice a tulpinilor de Salmonella enterica se 

efectuează pe un subset de izolate reprezentative.  

Criterii epidemiologice  

 expunere la o sursă comună confirmată: om, animal, apă, aliment etc. 

 

Clasificarea cazurilor  

A. Caz posibil: Neaplicabil; 

B. Caz probabil: Orice persoană care îndeplinește criteriile clinice și care are o 

legătură epidemiologică cu un caz confirmat cu salmoneloză; 

C. Caz confirmat: Orice persoană care îndeplinește criteriile clinice și de 

laborator. 

Notă: În cazul în care, în urma examenului de laborator, se izolează tulpini de 

Salmonella la persoane fără simptomatologie clinică cunoscută, cazurile se 

raportează ca fiind confirmate (cazuri asimptomatice). 

Rezistența la antimicrobiene: Rezultatele testelor de sensibilitate trebuie 

raportate în conformitate cu metodele și criteriile convenite de către ECDC cu statele 

membre, așa cum sunt specificate în protocolul UE privind monitorizarea armonizată 

a rezistenței la antibiotice a tulpinilor de Salmonella izolate de la oameni1  

Focar de salmoneloză: un cumul de cazuri apărute într-un loc și într-o perioadă 

de timp definită, care au expunere comună la un aliment contaminat sau contact cu 

un animal potențial contaminat sau o persoană confirmată cu Salmonella. 

Caz izolat/sporadic: persoană care îndeplinește criteriile clinice și criteriile de 

laborator, dar care nu îndeplinește criteriile epidemiologice (fără expunere la o sursă 

confirmată). 

                                                           
1
 https://ecdc.europa. eu/en/publications-data/eu-protocol-harmonised-monitoring-antimicrobial-resistance-

human-salmonella-and-0 
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VI.  Tipul de supraveghere și populația țintă:  

a.  supraveghere pasivă, de rutină, a cazurilor de salmoneloză diagnosticate în 

orice unitate sanitară din România, cu sau fără paturi, indiferent de forma de 

organizare în sistem public sau privat, conform HG nr. 589/2007 și metodologiilor în 

vigoare (Metodologia de supraveghere a bolii diareice acute (BDA) și Metodologia 

de supraveghere a focarelor TIA). 

b. supraveghere pasivă, de tip sentinelă, a cazurilor de salmoneloză 

diagnosticate în unități sanitare sentinelă din România: 

- Institutul național de boli infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" București 

- Spitalul clinic de boli infecțioase și tropicale "Dr.Victor Babeș" București 

- Spitalul clinic de boli infecțioase și pneumoftiziologie "Victor Babeș" Craiova 

- Spitalul de boli infecțioase și pneumoftiziologie"Dr.Victor Babeș" Timișoara 

- Spitalul clinic de boli infecțioase Cluj-Napoca 

- Spitalul clinic de boli infecțioase Constanța 

- Spitalul de boli infecțioase "Sfânta Cuvioasa Parascheva" Galați 

- Spitalul de boli infecțioase și psihiatrie Baia Mare 

- Spitalul clinic de boli infecțioase "Sfânta Parascheva " Iași  

- Spitalul clinic de urgența pentru copii "Sfânta Maria" Iași 

- Spitalul clinic județean Mureș 

- Spitalul județean de urgență "Mavromați" Botoșani 

- Spitalul județean de urgență Alba Iulia 

- Spitalul județean de urgență Buzău 

- Spitalul județean de urgență Călărași 

- Spitalul județean de urgență 'Dr.Fogolyan Kristof " Sf.Gheorghe" 

- Spitalul județean de urgență Pitești 

- Spitalul județean de urgență Reșita 

- Spitalul clinic municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea 

- Spitalul municipal de urgență "Elena Beldiman" Bârlad 

 

Populația țintă: populația rezidentă în România. 

 

VII. Perioada supravegherii: permanent. 

 

VIII. Culegerea datelor 

 

a. Sursa datelor:  

 1. toţi furnizorii de servicii medicale 

 2. unități sanitare sentinelă. 

b. Raportare: raportarea cazurilor diagnosticate cu salmoneloză se face 

conform HG nr. 589/2007 și metodologiilor în vigoare (Metodologia de 

supraveghere a bolii diareice acute (BDA) și Metodologia de supraveghere a 

focarelor TIA). Fiecare caz va primi, de la DSP județean/a municipiului 

București, un cod, la prima sa raportare pe Fișa Unică de Raportare (FUR).  
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c. Formulare de raportare:  

- Fișa unică de raportare (FUR), completată de către furnizorul de servicii 

medicale care a emis diagnosticul de salmoneloză, va fi transmisă în maxim 5 zile la 

DSP județean/a municipiului București . 

- Fișa de supraveghere a salmonelozei (Anexa 1), completată de către 

medicul epidemiolog din cadrul DSP județean/a municipiului București, care, după 

finalizarea investigației epidemiologice, primirea rezultatelor de laborator și 

clasificarea cazului, o transmite către INSP - Centrele Regionale de Sănătate 

Publică (CRSP), lunar, până la data de 10 a lunii, pentru luna anterioară. 

- Fișa de caracterizare a tulpinii de Salmonella izolate (Anexa 2), 

completată de către personalul din laboratorul unității sanitare sentinelă pentru 

fiecare tulpină de Salmonella identificată și transmisă către DSP județean/ a 

municipiului București, în fiecare zi de marți, pentru săptămâna precedentă. 

- Buletinul de însoțire a tulpinii de Salmonella (Anexa 3), completat de către 

personalul din laboratorul unității sanitare sentinelă, și transmis, împreună cu tulpina 

de Salmonella, către INSP-CRSP. 

IX.  Circuitul informațional 

 

a) Toți furnizorii de servicii medicale vor completa, pentru toate cazurile de 

salmoneloza depistate, Fișa unică de raportare (conform HG nr. 589/2007), care 

va urma circuitul prevăzut în ordinul MS nr. 1466/2008. 

b) unitățile sanitare sentinelă 

 

La nivelul spitalelor sentinelă:  

 Medicul curant, pe baza simptomatologiei clinice și a diagnosticului de 

laborator, emite diagnosticul de salmoneloză, în baza căruia completează Fișa 

unică de raportare (FUR) pe care o trimite în maximum 5 zile la DSP județean/a 

municipiului București. În FUR sunt menționate criteriile clinice de diagnostic, după 

caz, legăturile epidemiologice ale cazului și/sau diagnosticul de laborator. 

 Medicul de laborator/biologul: 

-  în urma rezultatului de laborator, completează Fișa de caracterizare a 

tulpinii de Salmonella izolate. Fișele vor fi transmise în format electronic (scanat), 

prin email, către DSP județean/a municipiului București, în fiecare zi de marți pentru 

săptămâna precedentă.  

- completează „Buletinele de însoțire a tulpinii de Salmonella”  pentru 10% 

din totalul de tulpini de Salmonella izolate, și le trimite, către INSP –CRSP, în 

vederea identificarii serogrupului si serotipului, în prima săptămână pentru luna 

precedentă, insotite de  tulpinile aferente. 

 

La nivelul DSP județean/a municipiului București:  

 Medicul epidemiolog: 

-  completează Fișele de supraveghere a salmonelozei (Anexa 1) numai 

pentru cazurile identificate în unitățile sanitare sentinelă, după finalizarea 
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investigației epidemiologice și clasificarea cazului și le vor transmite în format folio, 

lizibil, lunar, către INSP-CRSP, până la data de 10 a lunii următoare, spre verificare 

și validare.  

Toate informațiile din fișa de supraveghere sunt obligatoriu de completat 

corect! 

- Colectează și transmite Fișele de caracterizare a tulpinii de Salmonella 

izolate, în format folio, lizibil, lunar, către INSP – CRSP, până la data de 10 a lunii 

următoare, spre verificare și validare. 

- În cazul apariției unui focar de salmoneloză, vor completa Buletinele de 

însoțire a tulpinii de Salmonella pentru fiecare tulpină izolată și le trimite împreună 

cu tulpinile, către INCDMM Cantacuzino. 

 

Institutul Național de Sănătate Publică 

 

 Centrele Regionale de Sănătate Publică (CRSP) 

- Colectează de la direcțiile de sănătate publică arondate Fișele de 

supraveghere a  salmonelozelor și Fișele de caracterizare a tulpinilor de 

Salmonella izolate transmise de către unitățile sanitare sentinelă. 

- Verifică și validează fișele primite de la DSP județean/a municipiului București 

și introduc datele din fișele de supraveghere în baza de date a salmonelozei, creată 

de INSP -  CNSCBT și distribuită către INSP - CRSP. 

- Trimite Fișele de supraveghere a salmonelozelor și Fișele de 

caracterizare a tulpinilor de Salmonella izolate (scanate pe email/fax/postă), către 

INSP - CNSCBT, până la data de 15 ale lunii, pentru luna precedentă.  

- Transmite, prin email, către INSP – CNSCBT, baza de date a salmonelozei, 

lunar, până la data de 15 ale lunii in curs, pentru luna precedentă. 

 

 Laboratorul INSP – CRSP: 

- Efectuează identificarea serogrupului și serotipului tuturor tulpinilor de 

Salmonella primite de la unitatile sanitare sentinela și transmite rezultatele către 

INSP-CNSCBT în prima săptămână a lunii pentru luna precedentă. 

 

 Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile 

(CNSCBT) 

- Pune la dispoziția INSP-CRSP, fișa de supraveghere a salmonelozei în format 

electronic. 

- Introduce Fișele de caracterizare a tulpinilor de Salmonella izolate în baza 

de date a tulpinii de Salmonella. 

- Centralizează, validează și analizează trimestrial și anual, din punct de vedere 

epidemiologic, la nivel național, evoluția salmonelei. 
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INCDMM Cantacuzino 

 Trimit rezultatele obținute în urma serotipării și tipării moleculare a tulpinilor de 

Salmonella primite, atât către DSPJ/a municipiului București cât și către INSP-

CNSCBT, în prima săptămâna a lunii, pentru tulpinile lucrate în luna precedentă. 

 

X. Investigații de laborator 

  

Spitalele sentinelă: 

 Recoltează probe biologice pentru diagnosticul etiologic, de preferat, înaintea   

administrării de antibiotice.  

 Efectuează izolarea și determinarea serogrupului tulpiniilor de Salmonella 

identificate, evaluează rezistența la antibiotice. 

 Trimit, către INSP - CRSP, în prima săptămână a lunii, pentru luna 

precedentă, echivalentul a 10% dintre tulpinile de Salmonella identificate și tulpinile 

de Salmonella atipice, insotite de” Buletinele de însoțire a tulpinii de Salmonella”. 

Este recomandat să fie transmise toate tulpinile provenite de la sugari, copii sub 

5 ani, persoane >65 ani, persoane cu afecțiuni sau tratamente ce afectează sistemul 

imunitar, forme severe sau complicate de salmoneloză.  

 Transportul  tulpinilor de Salmonella se face cu mașina DSP, cu anunț 

telefonic în prealabil și cu respectarea regulilor de siguranță microbiologică. 

 

Direcția de Sănătate Publică Județeană/ a municipiului București 

În cazul apariției unui focar de salmoneloză, se vor trimite către INCDMM 

Cantacuzino, toate tulpinile izolate de Salmonella, însoțite de ”Buletinele de 

însoțire a tulpinii de Salmonella” . 

Institutul Național de Sănătate Publică – Laboratorul CRSP (București, Cluj, 

Iași și Timișoara) 

 Efectuează identificarea serogrupului și serotipului tuturor tulpinilor de 

Salmonella primite de la unitățile sanitare sentinelă. 

INCDMM Cantacuzino  

 Efectuează serotiparea și tiparea moleculară pentru tulpinile de Salmonella 

care apartin unui focar primite de la DSPJ/ a municipiului Bucuresti. 

 

XI.  Analiza datelor:  

 Număr de cazuri și rata incidenței pe grupe de vârstă, sex, județ.  

 Incidența trimestrială/anuală a serogrupurilor și serotipurilor circulante de 

Salmonella. 

 Profilul rezistenței la antibiotice a tulpinilor de Salmonella izolate la nivel 

regional și național. 
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XII. Indicatorii de evaluare a sistemului de supraveghere 

 

 % de spitale care raportează. 

 % din laboratoare care raportează. 

 % de tulpini cu antibiograma efectuată din totalul de tulpini investigate cu 

laboratorul. 

 

XIII. Feed-back și diseminare 

a. La nivel local: DSP județean și a municipiului București informează lunar 

unitățile sanitare sentinelă arondate. 

b. La nivel regional: INSP-CRSP, prin secția de epidemiologie, elaborează 

analiza regională trimestrială a cazurilor și o trimite atât județelor arondate cât și 

către CNSCBT. 

c. La nivel național: INSP-CNSCBT elaborează raportul anual de analiză 

națională pe care le postează pe site. 

 

XIV. Metode de prevenire și control 

Prevenirea salmonelozelor se bazează pe respectarea măsurilor de igienă 

alimentară și comportamentală, precum și pe cunoașterea situației epizootologice în 

crescătoriile de animale, în abatoare, fabrici de nutrețuri concentrate, măcelării. 

Se recomandă: 
 Educarea tuturor persoanelor care manipulează alimente privind importanța:  

- spălării mâinilor înainte, în timpul și după prepararea alimentelor; 

- refrigerării  alimentelor preparate în recipiente mici; 

- preparării termice corecte a tuturor produselor alimentare de origine animală,  

- evitării recontaminării în bucatarie după finalizarea  preparării 

- menținerii unei bucătării salubre și protejarea alimentelor pregătite împotriva  

contaminării de către rozatoare și insecte. 

 Excluderea persoanelor cu diaree de la manipularea alimentelor, precum și de 

la îngrijirea pacienților spitalizați, a vârstnicilor și a copiilor. 

 Respectarea măsurilor de precauție enterală pentru persoanele simptomatice 

(respectarea procedurilor de manipulare a fecalelor, hainelor sau a lenjeriilor de pat 

contaminate). 

 

 

XV. Măsuri de prevenire și control în focar 

Toate cazurile de salmoneloză se investighează din punct de vedere 

epidemiologic, urmărind stabilirea sursei de infecție, a căilor de transmitere și a 

măsurilor adecvate și eficiente de control în cazul apariției unui focar.  

Se recoltează probe biologice de la toți contacții (lichid de vărsătură, materii 

fecale, sânge) și se investighează în laboratorul unității sanitare sentinelă și/sau în 

laboratorul DSP județean/a municipiului București.  
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Contacții simptomatici pentru care nu s-a efectuat investigarea de laborator, vor fi 

clasificați drept cazuri probabile în conformitate cu definiția de caz. 

DSP județene/a municipiului București vor trimite, către INCDMM Cantacuzino, 

toate tulpinile de Salmonella izolate, precum și tulpinile care nu au putut fi identificate 

în laboratorul unității sanitare sentinelă în vederea efectuării serotiparii și tipării 

moleculare. 

În cazul focarului de salmoneloză în care sursa incriminată este de origine 

alimentară, se aplică metodologia specifică toxiinfecției alimentare (Metodologie de 

supraveghere a focarelor de TIA - https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/toxiinfectii-

alimentare/1308-metodologie-de-supraveghere-a-focarelor-tia-2019). 

Pentru toți contacții asimptomatici care lucrează în industria alimentară, în 

spitale, gradinițe, camine sau orice alt loc cu potențial de răspândire rapidă, se va 

efectua investigarea cu laboratorul (coprocultură). 

Se vor educa purtătorilor temporari privind obligativitatea spălării atente pe mâini, 

după defecație și înainte de manevrarea alimentelor. 

Se vor exclude persoanele simptomatice/purtatorii temporari de la manevrarea 

alimentelor și îngrijirea pacienților spitalizați, a vârstnicilor și a copiilor; reprimirea 

acestora la locul de muncă se va face în conformitate cu legislația în vigoare. 

https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/toxiinfectii-alimentare/1308-metodologie-de-supraveghere-a-focarelor-tia-2019
https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/toxiinfectii-alimentare/1308-metodologie-de-supraveghere-a-focarelor-tia-2019
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Anexa 1 

FIȘA DE SUPRAVEGHERE A SALMONELOZEI 
 
 
 
JUDEȚUL:  ____                                                     Data raportării la DSPJ ____/____/______       
 
DATE DE IDENTITATE 

 
COD DE CAZ………………..          Sex: M □    F □           Data nașterii:__ /__/__ __ 
Domiciliul (str. loc. jud.)_________________________________________________  
Locul incubației: Județ, localitate______________________________________ 
                             Țara (după caz)______________________  
 
Ocupația________________               Loc de muncă/ Colectivitatea________________ 
 

     
DATE CLINICE  

 
Diagnostic clinic (bifați): 
□ Diaree   □ Dureri abdominale    □ Febră     □ Vărsături 
Dată debut simptome:___/__ /____   
Spitalizat  DA □  NU □     Data internării:___/__ /____   Data externării:___/__ /____    
Complicații:    DA/ NU 
□ Deshidratare □ Septicemie  □ Artrită reactivă  □ Altele (specificați) _______________________________                                        
Decedat : DA/ NU      Dată deces:__/__/____     Diagnostic deces:__________________________ 
 

      
 DATE DE LABORATOR 

 
Data recoltării__/__/_____ Data trimiterii probei la laborator: __/__/____  
Data primirii rezultatului:__/__/____  
Rezultatul identificarii:_________________________________________________________________        
 

 DATE   EPIDEMIOLOGICE  

   CLASIFICAREA CAZULUI  

 
Data clasificării finale a cazului: ___/___/______ 
     
□ PROBABIL (confirmat prin legatura epidemiologica)            □ CONFIRMAT (cu laboratorul)                     
Sursa de infecție de origine:  □ animală  □   umană   □ necunoscută 
Calea de transmitere: □ produse alimentare    □ hidrică     □  de la persoană la persoană     □ contact cu animale 
□  Caz sporadic     □ Focar     
Dacă aparține unui focar, care?_______________________, când a fost declarat focarul?______________ 
 

 
 
Semnatura medic epidemiolog,                                         Data completării: __/__/____ 

 

 

 
Context epidemiologic (bifați): 
A avut contact cu un caz de salmoneloză confirmat cu laboratorul, cu 72 ore înainte de debut? 
  □ DA  □ NU    Dacă DA, contact cu bolnav în: □  familie  □  colectivitate  □ altele (specificați)___________ 
  A calatorit în ultimele 72 ore?   DA □  NU □   Dacă DA, unde?____________  când?  _________________    
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Anexa 2  

Fișa de caracterizare a tulpinilor de Salmonella izolate 

 

Nume laborator.....................................................  Cod probă …………………....…….                       

Data nașterii ...../......./........                                Sex M / F                 
 

Data recoltării (dd/ll/aaaa) …../….../…….         Data intrării în laborator ...../...../.......... 

Tipul de investigare :  □ în scop diagnostic    □ stare de portaj    □ control la angajare/periodic   

            □ investigație epidemiologică (contacți) 

Proba biologica □ materii fecale  □sange  □ alt produs_______________ 

Pacient: □ internat în spital       □ prezentare în ambulator    □ necunoscut 

Nume spital........................................….......……........ ......    Nr fișa observație ……………… 

Data internării (dd/ll/aaaa) …/…/…….           

Rezultat (serogrup): .................................................................................................................. 
 
Rezultatele testării sensibilitațiila antibiotice (S/R./I, zona și/sau MIC) 
Atenționare!: lista de mai jos conține și antibiotice care nu se utilizează în tratamentul infecției! 
Raportarea către clinician se va face conform protocoalelor în vigoare ale laboatoarelor clinice și în 
mod selectiv în funcție de sursa izolatului 

ANTIBIOTIC S, I sau R 
(rezultatul 
final al 
interpretării) 

Difuzi 
metrie 
Rezul 
tat 
(mm) 

Difuzime
trie 
Inter 
pretare 
(S,I,R) 

MIC  
( mg/l) 

MIC 
Inter 
pretare 
(S,I,R) 

Ghid de referința 
EUCAST /CLSI 

Antibiotice prioritare  

AMPICILINA      EUCAST /CLSI 

TRIMETOPRIM/ 
SULFOMETOXAZOL 

     
EUCAST /CLSI 

PEFLOXACIN            EUCAST /CLSI 

CIPROFLOXACIN  Nu se testeaza !   EUCAST /CLSI 

CEFTRIAXONA
1
           EUCAST /CLSI 

CEFOTAXIM
1
      EUCAST /CLSI 

MEROPENEM
1, 3

 

 
        EUCAST /CLSI 

Antibiotice optionale 

AMOXICILIN 
     EUCAST /CLSI 

CLORAMFENICOL 
     CLSI 

GENTAMICINA
2  

 
          EUCAST /CLSI 

COLISTIN
4
  Nu se testeaza !    

1 – antibiotice de comunicat clinicianului doar în cazul infecțiilor extraintestinale 

2 – a nu se raporta pe rezultatele de antibiogramă, aminoglicozidele sunt ineficiente în tratament! 

3 – de raportat medicului curant doar la tulpinile producatoare de ESBL 

4 - metoda de testare acceptată este cea a microdiluțiilor 
 

Determinarea fenotipică a prezenței următoarelor mecanisme ale rezistenței  
ESBL       □ pozitiv        □ negativ         □ necunoscut 

Carbapenemaze     □ pozitiv        □ negativ         □ necunoscut 
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Anexa 3 

Buletinul de însoțire a tulpinii de Salmonella  

 

 

 

Tip investigație: tipare moleculară  

Cod caz: ............................... 

Inițiale ................ 

 

Domiciliu: .............................................................................................................. 

Data nașterii: ....../....../............ Vârsta (luni/ani impliniți): ......................... 

Data debutului simptomatologiei: ....../....../............ 

Data recoltării probei: ....../....../............ 

Data primirii probei în laborator: ....../....../............ 

Data izolării tulpinii: ....../....../.......... 

Data expedierii tulpinii: ....../....../............ 

Diagnostic clinic:...................................................................... 

□  Caz sporadic    □ investigație epidemiologică (Focar)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data trimiterii _______/_______/________            Semnatura și parafa medicului 

 

 



Document elaborat de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile         13 
 

Anexa 4 

Procedura de recoltare, stocare și transport a probelor de 

materii fecale pentru coprocultură 

 

Domeniul de aplicare 

Prezenta procedură se aplică pentru: 

- Diagnosticul bacteriologic al infecțiilor enterice cauzate de Salmonella spp. 

- Depistarea stării de portaj pentru Salmonella spp. 

Considerații de biosecuritate: 

Probele recoltate trebuie considerate potențial infectante și tratate ca atare. 

Orice manoperă de prelevare reprezintă un risc biologic atât pentru pacient cât și 

pentru personalul medical implicat în prelevarea și transportul probelor. 

Reguli generale: 

- Prelevarea se face din recipiente curate (ex. ploscă de unica folosință). 

- Se respectă precauțiile universale (echipamente de protecție, igiena mâinilor, 

etc.). 

- Utilizarea mănușilor de unică folosință în timpul recoltării și manipulării 

produselor patologice. 

- Transportarea probelor se realizează în coprorecoltor, împachetat în pungi de 

plastic sigilate, cu respectarea recomandărilor descrise în ghidul de biosecuritate 

privind stocarea și transportul probelor biologice. 

 

Descrierea procedurii 

I. Prelevarea probelor 

Prelevarea trebuie facută cât mai aproape de debutul bolii, înainte de instituirea 

oricărui tratament. 

Materiale necesare pentru colectare: 

- Container etanș, curat, uscat pentru colectarea eșantionului de 

examinat/coprorecoltor cu mediu de transport adecvat. 

- Mediu de transport adecvat pentru transportul tampoanelor rectale de la copii. 

- Tampon rectal cu dop înșurubat pentru recoltarea materiilor fecale de la 

copilul mic sau de la alte categorii de pacienți necooperanți. 

Prelevarea din scaunul emis spontan 
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Este de preferat și se indică în toate formele de diaree acută, când emisia de 

materii fecale este frecventă. Pentru defecare, se recomandă containere de unică 

folosință din material plastic, care să poată fi decontaminate și îndepărtate cu 

usurință după efectuarea prelevării.  

Pentru examinarea bacteriană, prelevarea din masa fecaloidă se face cu „ 

lingurița” coprorecoltorului, vizând porțiunile lichide și îndeosebi cele mucoase și/sau 

sangvinolente, atunci când ele există. Volumul recoltat trebuie să fie minim 3-5 cm3 . 

 

Prelevarea cu tampon rectal de la copii sau alte categorii de pacienți 

necooperanți: 

- Se înmoaie tamponul în ser fiziologic steril; 

- Se inseră tamponul prin sfincterul anal și se rotește ușor; 

- Se retrage tamponul și se examinează pentru a se asigura că a venit în 

contact cu materiile fecale; 

- Tamponul se introduce într-un container cu mediu de transport adecvat pentru 

examenul bacteriologic; 

- Partea superioară a bățului se rupe, fără a atinge tubul și se înșurubează ferm 

dopul containerului; 

- Se etichetează containerul. 

Este metoda recomandată pentru investigarea bolnavilor necooperanti si a 

purtătorilor de tulpini de Salmonella non-tifoidice. 

II. Stocare și transport 

Probele de materii fecale se transporta în coprorecoltoare cu mediu de transport 

Cary-Blair in maxim 2 ore. Probele care nu pot fi transportate in maxim 2 ore se 

refrigereaza timp de 24-48 ore. 

NOTĂ: 

Personalul responsabil de recoltarea probelor va anunța laboratorul de destinație 

în legatură cu transportul care urmează să se facă și va furniza datele necesare 

despre probă. 

 

Neconformități 

Prelevatul poate fi refuzat de laborator în următoarele cazuri: 

- Absența etichetei pe eșantionul de analizat; 

- Absența biletului de trimitere a probei; 

- Identificarea pacientului: absentă, incompletă, eronată sau indescifrabilă; 
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- Lipsa datelor referitoare la prelevat; 

- Tampon de prelevare necorespunzător (fără mediu de transport, uscat, etc); 

- Probe de materii fecale fără mediu de transport tip Carry- Blair; 

- Nerespectarea intervalului și condițiilor de stocare și transport recomandate. 
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Circuit informațional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendă 

 

 

 

 

 

 

Sursă de date: 

Spital sentinelă 

Medic curant 

Laborator spital 

DSPJ/ a 

municipiului 

București 

INCDMM 

Cantacuzino 

Informații demografice (Fișa unică de raportare) 

Informații de laborator (Fișa de caracterizare a tulpinilor de Salmonella izolate) 

Informații demografice și epidemiologice (Fișa de supraveghere a salmonelozei) 

Tulpini de Salmonella insoțite de “Buletinul de însoțire a tulpinii de Salmonella ” 

În cazul apariției unui focar, se transmit toate tulpinile de Salmonella identificate 

Feedback 

Institutul Național de 

Sănătate Publică 

 CRSP 

Laborator 

Secția de 

epidemiologie 

CNSCBT 

Rezultate în urma efectuării serotipării și/sau tipării moleculare 


