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A. Context 

          Acest raport este realizat în contexul cerinţei Ministerului Sănătăţii, prin Programele 

Naţionale de Sănătate, de a realiza anual o analiză a mortalităţii materne în România. 

          Analiza  mortalităţii materne este o metodă de analiză calitativă a deceselor materne, cu 

elemente inovative, menită sa conducă la evitarea deceselor materne. 

          Analiza mortalităţii materne se face în prezent în baza prevederilor Ordinului Ministrului 

Sănătăţii 620/2001, care stabileste metodologia de analiza,respectiv o analiză la nivelul 

instituţiei unde s-a produs decesul, o analiză regională de către o comisie interdisciplinară cu 

sprijinul unor cadre didactice din maternităţile universitare şi o analiză efectuată de către o 

Comisie Naţională conform prevederilor ordinului. 

          Suportul informaţional care transmite informaţii despre starea civilă, serviciile medicale 

primite şi cauzele decesului sunt reprezentate de către Fişa decesului matern prin cazse directe 

şi indirect, fişa completată la nivelul instituţiei unde s-a produs decesul şi trimisă de către 

Directiile de Sănătate Publică(DSP) la Centrul National de Statistica si Informatica in Sanatatea 

Publica Bucuresti(CNSISPB ). 

          Actul normativ menţionat nu mai corespunde întru totul, organizării serviciilor medicale 

şi subordonării ierahice ale instituţiilor sanitare.Prevederile ordinului nu sunt cunoscute în 

unităţi şi chiar la DSP şi cateodată nu sunt respectate. 

   Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului 

                                        “Alfred Rusescu” 
Unitatea de Asistenta Tehnica si  Management a Programului  

National de Sanatate  PN VI  

Bd.Lacul Tei , Nr.120,  sector 2 , Bucuresti 

Tel: 021 242 97 19; Fax: 021 242 85 93; 

e-mail: iomc_ump@yahoo.com 
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          Ca urmare a insistenţelor Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi copilului 

“AlfredRusescu” (IOMC), copii după actele medicale care relevă serviciile medicale primite de 

către gravidă pe timpul gravidităţii sunt trimise la IOMC. Unele DS realizează şi o analiză 

locală la nivelul instituţiei sau la nivelul Direcţiei  şi sunt trimise şi concluziile acestor analize. 

       Pe baza acestor documente, specialiştii institutului au intocmit analiza de faţă . 

       In anii 2000 OMS a dezvoltatat un concept de analiză bazată pe confidenţialitatea datelor 

analizate, elaborând-se de către OMS şi partenerii săi, în 2004,  a unui document care se doreste 

a fi un instrument de analiză calitativă pentru decesele materne. Documentul este disponibil şi 

în limba română şi poartă titlul  sugestiv Dincolo de cifre[1].  

         Analiza confidenţială are avantajul că se concentrează pe fapte concrete aşa cum sunt ele 

redate în documentele medicale, fără influentele inerente, subiective legate de unitatea sanitara 

unde s-a inregistrat decesul, sau de echipa care a asigurat servicii medicale într-o anumită etapă. 

OMS a mai recomandat şi analiza cazurilor cu morbidităţi grave care ar fi putut conduce la 

deces.( cazurile la care era foarte posibil decesul ). Aceste analize aveau ca scop evidenţierea 

interventiilor de natură organizatorică sau de conduită profesională pentru prevenirea repetării 

unor cazuri similare. 

          In România s-au întreprins măsuri pentru introducerea acestei noii metodologii 

recomandate de către OMS, dar datorită frecventelor schimbări de priorităţi şi orientări 

strategice din domeniul sanitar, procesul nu a fost finalizat. 

           In prezent analiza se efectuează dupa modelul clasic prevăzut de către ordinul amintit. 

          Rata(indicele)mortalităţii materne şi cauzele mortalităţii materne, sunt considerate ca doi 

dintre cei mai importanti indicatori ai sănătăţii materne. Mortalitatea maternă este un important 

indicator al performantei sistemului de sănătate chiar şi în ţările dezvoltate, unde decesele 

materne sunt foarte rare. In aceste ţări decesele materne sunt percepute ca evenimente semnal 

pentru eficacitatea şi calitatea îngrijirilor pre, intra şi postnatale. 

          Din acest motiv OMS, recomandă, atât ţărilor cu număr mare cât şi ţărilor cu număr mic 

de decese, să realizeze periodic analiza deceselor materne. 

         In România analiza statistică a deceselor materne este realizată anual de Centrul Naţional 

de Statistică şi Informatica în Sănătatea Publică Bucureşti( CNSISPB) 

          B.   Aspecte  metodologice 

          In aceste conditii analiza pe care am realizat-o porneşte de la dosarele de deces materm 

pe care Direcţiile Judetene de Sănătate Publică le transmit şi IOMC. Conform Ordinului 
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620/11.09.2001, Comisia Judeteană profesională de analiză a MM  realizează „analiza 

profesională” a cazului in termen de 10 zile de la producerea decesului şi întocmeste  referatul 

de analiză cu propuneri pentru evitarea repetabilităţii evenimentului.  

         Pentru analiza fiecarui caz de deces Comisiei judetene i se pun la dispozie urmatoarele 

documente, conform Ordinului OMSF nr 620/11.09-2001: 1.Foaie de observaţie clinică 

completă, semnată şi parafată de medicul şef de secţie; 2.Protocolul necroptic semnat de către 

medicul anatomo patolog al spitalului; 3.Copia certificată a fisei prenatale, continutul rubricii 

din registrul de evidenţă al gravidelor de la CMI; 4.Raportul medical efectuat de către şeful 

secţiei în care s-a produs decesul ; 5.Analiza socială a cazului efectuată de medicul de familie şi 

Serviciul de protecţie socială din cadrul primăriei localităţii de unde provenea femeia decedată; 

           Cu ajutorul informatiilor, culese din dosare am încercat să explicăm, acolo unde a fost 

posibil, mai în profunzime, contextul şi cauzele care au condus la deces.  

        B.1 Masurarea mortalitatii materne  

Concepte si definitii 

 

Definitii: 

           Conform celei de-a X-a  Revizuiri  a OMS  privind clasificarea internatională a bolilor 

decesul matern  este definit ca: decesul unei femei în timpul sarcinii sau într-o perioadă de 42 

zile de la întreruperea sarcinii, indiferent de durata şi de  localizarea sarcinii, prin orice cauză 

determinantă sau agravată de sarcină sau de managementul acesteia , dar nu din cauze 

accidentale sau incidentale. 

Decesele materne sunt sub-impartite în patru categorii: 

 Decesele prin risc obstetrical direct sunt cele care rezultă din complicaţii obstetricale ( 

sarcina, naştere, lăuzie), intervenţii, omisiuni, tratamente incorecte, sau printr-o 

înlănţuire de evenimente rezultând din unul din factorii de mai sus. 

 Decesele prin avort sunt un caz particular al deceselor prin risc obstetrical direct, date 

de vârsta sarcinii la care s-a petrecut evenimentul de deces, până la 26 de săptamani. 

Dat fiind faptul ca  multe dintre decesele prin avort sunt autoprovocate, în ţări precum 

România, toate aceste tipuri de decese sunt tratate separate, şi nu în cadrul deceselor 

materne prin cause directe. 

 Decesele prin risc obstetrical indirect sunt o consecinţă a unei boli preexistente sarcinii 

sau a unei boli care a coincis cu sarcina, neavând cauze obstetricale, dar care au putut fi 

agravate de modificările fiziologice ale sarcinii.  

  Decesele colaterale numite şi  “decesele fortuite” sunt acele decese care se produc în 

cursul sarcinii sau post-partum dar nu sunt corelate cu sarcina.  

           In România, incepând cu anul 1996, se urmăresc toate decesele materne indiferent de 

cauza producerii acestora. Din acest motiv, din 2009, analiza deceselor  materne şi implicit a 

mortalităţii materne se face după cele patru grupe mari de deces matern : prin avort (coduri 

între O00 şi O08 inclusiv), risc obstetrical direct (coduri între O10 şi O92 inclusiv), risc 
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obstetrical indirect (coduri între O95 şi O99 inclusiv, care până la aceasta data se codificau la 

codul de boală respectivă, de exemplu la boli ale aparatului respirator, ale aparatului circulator, 

etc) şi cauzele colaterale. 

 

Pentru elaborarea Buletinelor statistice periodice, CNSISPB  realizează o anchetă a deceselor 

materne prin intermediul a doua intrumente : 1.Fişa decesului matern prin complicaţiile 

sarcinii, naşterii şi lăuziei prin intermediul căreia se culeg date despre decesele prin risc 

obstetrical direct inclusiv cele cele prin avort si 2. Fişa decesului mamă prin cauze indirecte 

care vizează decesele prin risc obstetrical indirect şi decesele materne prin cauze colaterale. 

B.2 Măsurare 

          Indicatorul demografic care reprezintă numărul femeilor care au decedat în urma 

complicaţiilor din timpul sarcinii sau naşterii în anul de referinţă, este reprezentata de rata 

mortalitatii materne (maternal mortality ratio) şi care este definit prin numărul de decesele 

materne din cauze obstetricale directe şi indirecte raportat la 100 000 de născuti vii. 

          Cunoaşterea frecvenţei, a evolutiilor deceselor materne este importantă pentru sănătatea 

publică deoarece oferă date despre starea de sănătate  a gravidelor şi mai ales despre 

eficacitatea îngrijirilor de care ar trebui să beneficieze acestea pe parcursul sarcinii şi la naşterii. 

B.3 Dificultăţi în m[surarea mortalităţii materne 

            Asa cum se evidentiază şi în literaturî, mortalitatea maternă este dificil de măsurat cu 

precizie, şi din acest motiv se consideră că în cele mai multe ţări, inclusiv în ţări cu sisteme 

medicale performante este sub-raportatî. 

           Cauzele sub-raport[rii sunt de origini foarte diferite. 

          1.Există raţiuni sociale, religioase sau emoţionale  care împiedică clasificarea unui deces 

matern ca atare, dar pot exista şi clasificări greşite(neintenţionate), date de coincidenţa sarcinii 

cu anumite boli sau de decese unde, din cauza vârstei mici a sarcinii nu se ştia că femeia era 

însărcinatî. 

         2.Exista si ratiuni de ordin juridic penal pentru clasificarea greşită  a mortalităţii materne 

cum este cazul avortului provocat empiric/ilegal, pentru protejarea persoanei de urmărire 

penală sau reputaţia membrilor familiei din care provenea persoana decedată. 

           3.Există şi cazuri în care, la înregistrarea unui deces matern indirect, medicul care 

înregistrează decesul să nu fie obstetrician şi să nu menţioneze că femeia a fost recent 

însărcinată.In cazul României acest lucru poate fi suspicionat, mai ales în cazul unor decese 

care se petrec în sistemul privat, conform opiniei unor statisticieni de la CNSISPB. 

          4.Chiar şi în interiorul decesului matern, ca atare, pot exista aspecte discutabile ale  

raportarea cauzei decesului, cum ar fi confuzii în cadrul codurilor ICD-9 si ICD-10 şi care, 

uneori sunt codificate la boli cerebrovasculare sau cardiovasculare[3] 

 

5. Calitatea datelor  

 

          In urma parcurgerii dosarelor de deces ajunse la IOMC, s+a constatat că, orice  analiză 

calitativă   pentru cunoasterea cauzelor este dificil de realizat, în primul rând  din lipsa unor  

informaţii cheie din dosarele de deces matern. Cu toate că, dosarele sunt extrem de 
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voluminoase, calitatea informatiilor continute in dosare este slabă şi lacunară. De cele mai 

multe ori, este  imposibil de reconstituit ceea ce s-a întamplat în spital de la internarea gravidei 

până la decesul acesteia.Lipseste, de asemenea,  referinţa în raport cu care sunt (re)evaluate 

interventiile sau procedurile efectuate în perioada de dinaintea producerii decesului. 

          Pe de alta parte, nu toate copiile dosarelor de deces matern sunt trimise la IOMC. După 

cum rezultă din materialele produse de CNSISPB ,   unele dosare  nu au fost niciodată trimise 

altele nu au fost trimise în timp util, în sensul cî, au ajuns  la Institutul Naţional de Statistică 

după încheierea analizei şi publicarea rezultatelor.  

         Aceste precizări sunt necesare pentru a întelege limitele analizei de faţă  şi motivele 

pentru care analiza are un caracter, în continuare, mai degraba statistic descriptiv decât unul 

tehnic, calitativ analitic şi care sa poate fi util în evitabilitatea deceselor materne de orice cauză. 

          Cu toate aceste dificultăţi apreciem că înregistrarea şi raportarea deceselelor materne în 

România redă situaţia reală, putând însă exista cateodată  confuzii în ceace priveşte încadrarea 

unui deces prin cauze directe la cauze indirecte. 

 

C Cauzele mortalităţii materne 

          In urma unor ample studii experti OMS consideră că mortalitatea  maternă prin risc 

obstetrical direct(ROD) este cauzată in principal de : hemoragii, hipertensiune indusă de 

sarcină, infecţie, travaliu distocic, accidente anestezice, complicaţii survenite în urma unui avort 

provocat. 

         Cauzele directe împreună cu anemia sunt răspunzatoare de cea mai mare parte a deceselor 

materne în ţările în curs de dezvoltare, sau în orice loc din lume unde nivelul deceselor materne 

este extrem de ridicat. 

          In ţările cu nivel al mortalităţii materne scăzut, cauzele indirecte(ROI) sunt răspunzătoare 

de majoritatea deceselor, conform OMS. Cele mai importante cauze indirecte includ bolile 

aparatului circulator, respirator, bolile psihiatrice, bolile infectioase(HIV),bolile endocrine si 

metabolice,cancere, hemoglobinopatiile şi violenţa domestică.Deşi mult mai rare, cauzele 

deceselor directe, în aceste ţări, sunt tromboembolismul, boala hipertensivă 

hemoragiile,embolia lichidului amniotic, sepsisul, anestezia, etc.  

                                                    

Capitolul 2 

 

Situatia deceselor materne in România– evoluţii, structura, cauze 

 

Mortalitatea maternă a înregistrat în România o scădere importantă şi în perioada 2000 – 

2012.(anexa 1). In anii 2013 şi 2014 mortalitatea maternă este staţionară , iar datele preliminare 

pentru 2015 indică valori similare ( 28 de decese înregistrate în 2015).In 2013, rata mortalităţii 

materne, prin cauze directe şi indirecte , a fost de 13,6 decese  la 100.000 de născuţi vii, iar în 

2014, de 13.0 decese la 100.000 de născuţi vii. Exprimate în cifre absolute, în anul 2013, s-au 

produs în  total de 27 decese, iar in 2014, 24 de decese, din cauze directe şi indirecte. Decesele 

din cauze colaterale au fost în numar de 2 cazuri în 2013, iar în 2014 nu s-a înregistrat nici un 

deces clasificat colateral. 
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Tabel 1 

Situaţia mortalităţii materne pe principalele cauze de deces în 2013 si 2014 

                                 (Indici la 100000 de nascuti vii şi cifre absolute) 

   Avort Risc obs.direct Risc obs. 

indirect 

Cauze  

colaterale 

Total decese avort + 

risc obs.direct si 

indirect 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

3.0 

6 

3.2 

6 

7.0 

14 

6.0 

11 

3.6 

7 

3.8 

7 

 

2 

- 13.6 

27 

13.0 

24 

Sursa:Mihaela Antal, Mihaela Ghenea: Buletin statistic CNSISPB, 2013 si 2014 

 

Structura deceselor după principalele cauze de deces în anii 2013-2014, arată că aproape trei 

pătrimi dintre decese se produc din cauze directe( inclusiv avort) şi putin peste o pătrime din 

cauze indirecte 

 

 

Figura1. Structura deceselor materne după principalele cauze în 2013-1014 

 

 

Sursa: CNSISP-INSP, INS,HFA, Mortalitatea materna in Romania in 2013 si 2014 
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Decesele materne din România în context european  

Scăderea indicelui de mortalitate maternă în 2014, faţă de 2013, s-a realizat pe seama scăderii 

deceselor prin risc obstetrical direct şi a celor colaterale .Chiar dacă aceste rezultate sunt 

spectaculoase la nivel national, în context europen cifrele indică faptul că România are o 

mortalitate maternă de două ori şi jumatate mai mare decât media ţărilor UE 27( 4,5 decese la  

100000 de născuţi vii)(anexa 2) 

Figura2. Mortalitatea maternă în unele ţări din Europa şi Uniunea Europeană 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sursa:CNSISP-INSP, INS,HFA, Mortalitatea materna in Romania, 2015) 

Structura sş evoluţia deceselor materne după anumite caracteristici sociodemografice 

arată o schimbare neasteptată fata de alţi ani. Astfel dezavantajarea socială, definită prin 

educaţie statut civil, mediu, locul de petrecere al evenimentului sau vârsta, nu mai constituie 

criterii de referinţă pentru riscuri. 

Femeile care au decedat nu au fost neaparat necăsatorite, au provenit în egală măsură atât din 

urban cât şi rural( urbanul a depăşit ruralul în 2014), majoritatea deceselor au avut loc în spitale 

dupî zile mai multe de spitalizare. Femeile decedate aparţin preponderent  grupei de vârste 

adulte ( 20-39 de ani) deci nu erau adolescente şi, cele mai multe au avuseseră şi consultaţii 

prenatale( Tabelele 2, 3,4 si Figurile 3, 4) 
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Tabel 2 Structura deceselor materne în funcţie de de starea civila a mamei (la 100000 

n.v.) 2013-2014 

 

       

 
 

necasatorita casatorita vaduva 

2013 7,6(15) 6,1(12 ) -  

2014 5,9(11) 6,5(12)    0,5(1) 

Sursa: CNSISP-INSP, INS,HFA, Mortalitatea maternă în România în 2013 si 2014 

 

Tabel 3 Structura deceselor materne în funcţie de nivelul de instruire al mamei (la 

100000 n.v.) 2013-2014 

 

       

 
 

primar gimnazial profesional liceal superior Nu este  

consemnat 

2013 2,5(5) 4.5(9 ) 0,5(1) (7 )3,5  1.0(2)      1,5(3 )   

2014 2,2(4) 2,2(4)         0,5(1) (1) 0,5 0,5(1) 7(13)     

Sursa: CNSISP-INSP, INS,HFA, Mortalitatea maternă în România în 2013 si 2014 

Figura 3 

Evoluţia mortalitţăii materne pe mediile urban şi rural 2000-1014 

 

Sursa Preluat din buletinul statistical CNSISPB, 2013 si 2014 

 

Tabel 4 Structura deceselor materne în funcţie de locul decesului al mamei (la 

100000 n.v.) 

 2013-2014 

 

       

 
 

spital domiciliu  Alta parte 
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2013 10,1(20) 2.0(4 ) 1,5(1) 

2014 12,4(23)  0,5(1) 

Sursa: CNSISP-INSP, INS,HFA, Mortalitatea maternă în România în 2013 si 2014 

Figura 4 

Structura procentuală deceselor materne în funcţie de grupa de vârstă a mamei 2013-

2014 

 

Sursa: CNSISP-INSP, INS,HFA, Mortalitatea materna in Romania in 2013 si 2014 

                                               Capitolul 3 

1 Mortalitatea materna prin risc obstetrical direct (fără avorturi) 

In perioada analizată, 2013-2014,  s-au înregistrat 25 de  decese prin risc obstetrical direct, fără 

avorturi. Dacă adaugam şi avorturile, considerate a fi tot evenimente prin risc obstetrical direct, 

avem un total de 37 de decese materne directe, în cei doi ani. Decesele prin risc obstetrical 

direct  constituie, în România, cele mai frecvente  cauze de deces, detinând o pondere de peste 

73% din totalul deceselor indiferent de cauze, la această categorie.  

 

Urmarind structura deceselor  materne prin ROD, în functie de unele caracterstici 

sociodemografice  se remarcă faptul că în 2013, cele mai multe decese s-au petrecut în mediul 

rural dar în  2014  situaţia s-a schimbat radical, pentru că de data aceasta cele mai multe femei 

decedate au provenit din mediul urban. 
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Tabel4. Structura deceselor materne prin ROD în funcţie de mediul de resedinţa al 

mamei (la 100000 n.v.) 2013-2014 

 

       

 
 

Total Urban Rural 

2013 7.1(14) 5.5(6) 8.9(8) 

2014 5.9 (11) 7.0(7) 4.7 (4) 

Sursa: CNSISP-INSP, INS,HFA, Mortalitatea materna in Romania in 2013 si 2014 

 

Nici starea civilă nu mai constituie un posibil factor de risc, ca în anii precedenţi deoarece în 

2014, femeile care au decedat prin ROD, au fost cele mai multe căsătorite 

Tabel 5 

Structura deceselor materne prin ROD în funcţie de starea civilă a mamei (la 100000 

n.v.) 2013-2014 

 necasatorită    casatorită 

2013 4.0 (8) 3.0(6 ) 

2014 2.2 (3)  3.8(7) 

Sursa: CNSISP-INSP, INS,HFA, Mortalitatea materna in Romania in 2013 si 2014 

 

In privinta educaţiei, în 2013 ponderea mamelor cu şcoală puţinî nu domină cazurile de 

deces prin ROD, iar în 2014, avem aproximativ acelaşi tip de distribuşie ca în anul 

precedent.Trebuie însa menţionat faptul că, 2014 aproape jumătate dintre fişele de deces  

analizate nu au avut consemnări despre educaţia mamei. De aceea, acest rezultat nu este 

neapărat cel real. 

Tabel 6 

Structura deceselor materne prin ROD în funcţie de nivelul de instruire al mamei (la 

100000 n.v. )2013-2014 

 primar gimnazial profesional liceal superior Nu este  

consemnat 

2013 1,5(3) 2.5(5) - 1,5(3 ) 1.0 (2)      0,5(1 )   

2014 1.0(2) 0,5(1)         0,5(1) 0,5(1) 0,5(1) 1.7(5)     

Sursa: CNSISP-INSP, INS,HFA, Mortalitatea materna in Romania in 2013 si 2014 
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Tabel 7 

  Structura deceselor materne prin ROD în funcţie de locul decesului mamei (la 

100000 n.v.)  2013-2014 

 spital domiciliu  Alta parte 

2013 5.6(11) 5(1 1). 1.0 (2) 

2014 5.9(11) - 0.5(1) 

Sursa: CNSISP-INSP, INS,HFA, Mortalitatea materna in Romania in 2013 si 2014 

 

Asa cum rezultă din tabelul de mai jos cele mai multe femei decedate la această categorie 

erau adulte. In 2013 nu a fost niciun deces al vreunei mame adolescente iar în 2014 a fost 

un deces. 

 

Tabel 8  Structura deceselor materne prin ROD în funcţie de varsta mamei (la 

100000 n.v.)  2013-2014 

 Sub 20 de ani 20-29 de ani 30-39 de ani 40-49 de ani 

2013  3.0(6) 3.5(5) 0.5(1) 

2014 0.5 (1) 2.2(4) 2.7(7) 0.5(1) 

Sursa: CNSISP-INSP, INS,HFA, Mortalitatea materna in Romania in 2013 si 2014 

 

Tabel 9 Structura deceselor materne prin ROD în funcţie de grupele de diagnostic al 

decesului (la 100000 n.v.)  2013-2014 

 Edem, proteinurie şi 

hipertensiune în 

cursul sarcinii 

naşterii şi lăuziei 

Ingrijiri acordate 

mamei legate de 

făt  cavitatea 

anmiotică şi 

eventuale distocii 

Complicatiile 

travaliului şi 

naşterii 

Complicaţii 

legate de lăuzie 

2013 2.0  (4) 1.0 ( 2) 3.0 (6) (2)1.0 

2014  1,6 (3) 1.0 ( 2) 1.0 (2) (4) 2.1 

Sursa: CNSISP-INSP, INS,HFA, Mortalitatea materna in Romania in 2013 si 2014 

  In 2013 cele mai multe decese s-au datorat complicaţiilor travaliului şi naşterii , iar în 2014 cele 

mai multe decese s-au  datorat unor complicatii legate de lăuzie. Hipertensiunea în cursul sarcinii 

naşterii şi lăuziei a constituit a doua cauză ca frecvenţă în ambii ani analizaţi. 

  Si pentru întrega perioadă 2000-2014 complicaţiile naşterii şi complicaţiile lăhuziei au cosnstituit 

principalele cauze ale deceselor prin ROD 
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Decese materne prin risc obstetrical direct (% din total decese prin risc obstetrical 

direct)  

                                        -2000-2014- 

 

  

Asistenta medicala prenatala a mamelor decedate prin ROD,  a oferit o imagine diferită în cei 

doi ani analizaţi. In 2013 cele mai multe mame nu au avut nici o vizită prenatală, în timp ce în 

2014 jumătate dintre mame au beneficiat de asistenţă prenatală. Remarcăm şi faptul că sunt 

multe fise de deces în care aceste informaţii nu au fost consemnate- 

 

Tabel  10 Asistenta medicala a mamelor decedate prin ROD, 2013-2014( cifre absolute) 

 Total decese  Făra vizite 

prenatale 

Cu vizite prenatele  Nu este consemnat 

2013 14 9  5 

2014 11 4 5 2 

Sursa: CNSISP-INSP, INS,HFA, Mortalitatea materna in Romania in 2013 si 2014 

Redam mai jos două cazuri de deces matern prin risc obstetrical direct: 

Caz 1  Deces prin risc obstetrical direct 

Pacienta in varsta de 22 de ani se interneaza  de urgenta la Spitalul Judetean de Urgenta in 

sectia de Obsterica Ginecologie la data de 17.01.2013, ora 02:03. Decedeaza in data de 

18.01.2013, ora 10:30. 

Diagnosticul la internare este: IG IP Sarcina 38-39 sapatamanai; Fat viu; Membrane rupte; 

Prezentatie craniana; Disgravidie edematoasa si hipertensiva.; Travaliu; Epilepsie 

Se interneaza pentru: Crize convulsive; Contractii Uterine Dureroase 

Din datele pacientei retinem: domiciliul in mediul rural, ocupatia- student (?).  Internare se 

face de urgenta, cu ambulanta prin servicul UPU. 

Datele decesului sunt analizate iar concluziile descries intr-un raport de comisia judetenana de 

analiza a mortalitatii materne. 
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Din declaratia medicului de familie retinem ca era inscrisa pe lista medicului de familie dar nu 

era in evidenta cabinetului pentru boli cornice sau neuropsihice . Acesta afirma ca pacienta nu 

s-a prezentat la cabinet pentru luarea in evident ca si gravida, medical nu  a avut cunostiinta 

despre sarcina, astfel  aceasta nu a fost monitorizata.  Afirma ca nu a fost informat despre 

sarcina de nimeni din anturaj, din sat sau din familie, nici chiar de mama care se prezenta la 

cabinet pentru  diverse acte medicale. Interogata mama acesteia a raspuns ca nu stia ca este 

gravida fiica, aceasta fiind obeza si purtand de regula haine largi. 

Din fisa de solicitare a ambulantei rezulta ca pacienta a fost preluata de acasa de ambulanta 

de tip C (echipaj medic si asistenta) pentru : convulsii generalizate, pacienta inconstienta .  

Raportul privind decesul lauzei confirma ca timpii interventiei prevazuti de normativele in 

vigoare pentru interventia in mediul rural au fost respectati . In fisa sunt consemnate starea 

pacientei, parametrii vitali, monitorizarea acestora, diagnosticul prezumtiv ,tratamentul si 

monitorizarea dupa administrarea acestuia. Se mentioneaza ca familia neaga sarcina.  

In UPU a Spitalului Judetean de Urgenta se constata sarcina de catre medicul de garda, se 

solicita consult interdisciplinar de obsterica-ginecologie si neurologie . Neurologul formuleaza 

diagnosticul de: crize motorii crurale dreapta si recomanda PEV cu manitol 20% 250 ml si 

diazepam ½ fiola. Diagnosticul stabilit de ginecolog (ora 01:53) este: IG IP, sarcina 38-39 

sapatamani, fat viu, membrane rupte, prezentatie craniana, disgravidie edemeatoasa si 

hipertensiva de ultim trimestru, travaliu, epilepsie. Se observa inscrierea in documente a 

BCF=160 bm si TA=150/90mmHg. 

Gravida este internata in sectia de OG, la sala de nasteri. Din documente reiese ca pacienta 

prezenta valori normale ale TA si AV, analize in limite normale  iar in raportul comisiei de 

analiza  a mortalitatii precizandu-se ca aceste elemente nu sugerau o criza eclamptica sau 

complicatii ale unei hipertensiuni de sarcina. Se mentioneaza ca travaliul a decurs fara 

incidente, a fost corect monitorizat, iar in data de 17.01.2013 la ora 8:20, gravida a nascut sub 

perfuzie ocitocica un fat viu, de sex feminin, G=3500 gr/52 cm. Ca manevre chirurgicale sunt 

descries epiziotomia si epiziorafia. Se mentioneaza ca pe parcursul travaliului nu s-au 

inregistrat crize convulsive iar TA a fost mentinuta la valoarea de 130-140/80 mmHg iar la 

indicatia medicului neurolog, incepand cu ora 11:15, lauzei I s-au administrat PEV cu 

diazepam, indicatia cuprinzand si  finlepsin p.o. si sulfat de Mg 1 f la 12 ore, perfuzia fiind 

intrerupta la 15:15 datorita starii de somnolenta a pacientei. 

In postpartum, evolutia consemnata in foaie a fost favorabila dar starea lauzei s-a modificat 

incepand cu ora 20:55 cand datorita emisiilor de materiin fecale si a starii de obnubilare au 

fost alertati medicii neurolog si ATI. In pofida tratamentul indicat de acestia, lauza repeta 

crizele convulsive cu emisie de materii fecale si urina iar analizele de laborator arata 

modificari ale hemogramei, coagulogramei, biochimie si ionogramei, pacienta fiind 

transferata in sectia ATI la ora 22:35. Aceste modificari se accenteaza iar in data de 

18.01.2013 ora 08:30 lauza prezinta convulsii tonico-clonice urmate de stop cardio-respirator. 

Este resuscitata de echipa ATI si conectata la aparatul de respiratie artificiala. Repeta stopul 

cardiac pe ventilatie mecanica iar cu toate masurile de tratament instituite, masurile de 

resuscitare raman ineficinete si se declara decesul la ora 10:30, in data de 18.01.2013. Se 

mentioneaza ca urina recoltata in timpul noptii inaintea decesului  a fost analizata in laborator 

pentru decelarea eventualelor substante toxice iar rezultatul a fost pozitiv pentruamfetamina, 

metamfetamina si benzodiazepine, precizandu-se ca prezenta celor din urma este explicabila 

datorita tratamentului administrat. 

Raportul comisiei judetene de analiza a mortalitatii mentioneaza ca din foaia de observatie  a 

nou-nascutului se observa ca acesta  a prezentat imediat dupa expulzie semne de suferinta 

fetala: hipertonie generalizata, bradicardie, tegumente cianotice, fiind necesare manevrevde 
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reanimare ca : aspirare CRS, MCE, VPP cu O2 100%. Se noteaza ca scorul APGAR la 1 

minut era 5, la 5 minute era 6 iar la 10 minute devine 8. Se mai mentioneaza ca din foaia de 

evolutie si tratament starea generala mediocra, pozitiile catatonice, absenta reactiilor la 

stimuli durerosi au persistat toata ziua de 17.01 si in prima parte a zilei de 18.01 cand s-a 

practicat si o ETF care nu a pus in evident modificari ca focare hemoragice cerebrale sau 

malformatii. Din data de 19.01. starea nou-nascutului se amelioreaza , primeste alimentatie, 

nu mai prezinta miscari tonico-clonice iar respiratiile sunt regulate. La plans, schiteaza pareza 

facial stanga care persista ulterior pana la externare. Starea generala se modifica din nou in 

21.01. cand devine foarte agitat, cu clonii generalizate , care insa dispar sub tratament cu 

fenobarbital si dormicum. Pana la data externarii, in 28.01, sub tratamentul instituit, evolutia a 

fost satisfacatoare, cu rare episoade de clonii in agitatie. 

Tinand cont de simptomatologia prezenta la gravida si evolutia in perioada de lauzie, 

coroborat cu evolutia nou-nascutului, comisia judeteana  de analiza a mortalitatii materne ia 

in calcu in raport si posibilitatea ca pacienta sa fi folosit pe perioada sarcinii substante toxice.  

Din concluziile preliminare ale raportului de necropsie medico-legala rezulta ca “moartea s-a 

datorat insuficientei hepato-renale acute survenite in evolutia disgravidiei de ultim trimestru 

(eclampsie, hipertensiune, edeme, proteinurie si convulsii la internare) dupa o sarcina neluata 

in evident (afirmativ nedeclarata), pe fond de obezitate gradul III, primiparitate si mediu social 

rural”.  

 

 

Caz 2 Mortalitate prin risc obstetrical direct  

Pacienta  in varsata de 30 de ani, din mediu urban, casatorita,  cu nivelul de instruire –liceu, 

salariata,  se interneaza de urgenta la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta in sectia de 

Ginecologie – sala de nasteri, in data de 25.05.2013 ora 09:30 pentru: CUD de 8 ore si 

pierdere lichid amniotic (MRS) de 10 min (ora 09:10).  

Diagnosticul de internare este: IIG IIP Sarcina saptamana 39; Fat unic viu in asezare 

longitudinala; Prezentatie craniana;  MRS ; Debut de Travaliu; Hepaita cronica virala B. 

Din antecedentele personala fiziologice retinem o sarcina si nastere la termen, pe cale 

vaginala, in 2008. Din antecedentele patologice se retine hepatita cronica cu virus B, 

diagnosticata in 2012. Conditiile de viata si munca sunt normale. 

Din istoricul sarcinii actuale retinem ca sarcina a fost planificata si dorita, a fost luata in 

evidenta de la 4 saptamani, dispensarizata, cu 20 de consultatii prenatale din care afirma ca 9 

la medical generalist si 11 la medical obstetrician. Gravida precizeaza ca hepatita cu virus B 

cronica a fost depistata in urma analizelor obligatorii pentru sarcina. Pentru hepatita nu a 

urmat niciun tratament. Acestea se regasesc consemnate si in fisa medicala a adultului a 

medicului de familie si anexa pentru supravegherea medicala a gravidei, data diagnosticarii cu 

hepatita cronica virala B fiind 23.10.2012. Apar consemnate si 2 internari la 

Gastroenterologie . 

Gravida este internata in sala de nasteri unde, de la ora 09:50 de la o dilatatie a colului uterin 

de 3 cm, MRS, CU regulate la 3 minute, BCF= 140 b/min,  la ora 11:00  ajunge la dilatatia 

colului uterin de 9 cm si CU la 3 minute. Se instituie perfuzie ocitocica cu 10UI in vederea 

dirijarii expulziei.  

La ora 11:15 are loc nasterea spontana a unui fat viu,de sex masculine, greutate 4000 gr, 

indice Apgar 10, cu epiziotomie profilactica. Dupa 10-15 minute are loc delivrenta in conditii 

normale. La controlul partilor moi se repereaza o ruptura pe peretele vaginal stang, se face 

controlul instrumentar Bumm si se practica sutura partilor moi, epiziorafia si sutura plagilor. 
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Pacienta prezinta o hemoragie intermitenta pentru care se indica 2 f. oxistin si 2 f.ergomet, 

masaj uterin, masaj pe pumn. Se observa o tendinta de contractie cu reducerea hemoragiei, TA 

variind intre 100-70/60-50 mmHg. 

In urmatoarea perioada de timp, pana la ora 13:00-13:15, lauza prezinta alternant perioade 

de hemoragie si atonie uterina si perioade de contractie uterina. In jurul orei 13:15, prezinta 

hemoragie pentru care se reface controlul Bumm si se aplica tamponament utero-vaginal 

Durhssen, care nu suprima hemoragia, motiv pentru care se decide interventia chirurgicala . 

TA este 70/50 mmHG.  

La ora 13:25 se decide interventia chirurgicala si se practica histerectomie totala cu pastrarea 

anexelor de hemostaza, de necesitate. Pacienta se transpune pe sectia ATI, este detubata, 

urmand un  program de refacere volemica si de sustinere. Evolutia este cu instabilitate 

tensionala, cu valori intre 60-90 mmHG, fara externalizarea unei hemoragii pe tubul de dren, 

lauza fiind intubata in jurul orei 18:00. 

Brusc, in jurul orei 19:00, apare o balonare a abdomenului, creste volumul de sange ce se 

elimina pe tubul de dren. Se administreaza 6 flacoane de Novoseven pentru corectia 

coagulogramei si sange izogrup, izoRh, in speranta de a reduce sau opri coagularea 

intravasculara diseminata instalata. Valorile coagulogramei la ora 19:00-19:30: APTT=25, 

TQ=35, INR=3,69, IP=208. 

Se decide reinterventia chirurgicala care se efectueaza la ora 20:00, care nu gaseste o sursa 

activa de hemoragie ci o hemoragie difuza in panza, cu sufuziuni in ligamentele lombo-

ovariene, ligamentele largi si spatiul vezico-vaginal. Se executa hemostaza prin sutura 

peritoneului pe bontul vaginal. 

Postoperator evolueaza cu instabilitate tensionala cu variatii intre 50-70-80 mmHg. Pacienta 

este intubata, ventilata mecanic si i se administreaza masa eritrocitara, solutii micro si 

macromoleculare. In dimineata zilei de 26.05.2013 evolutia este cu instabiliatate tensionala cu 

valori intre 60-90 mmH, puls periferic 89-98/min, puls central 128-145-150/min, saturatie 

oxigen 100% ventilatie PPV. Pe parcursul zilei are o evolutie in aceeasi parametri de 

instabilitate hemodinamica. La ora 17:30 apare un stop cariac care raspunde la defibrilare si 

manevrele de resuscitare. Intre orele 18:00-19:00 apare o noua balonare si creste volumul de 

sange exteriorizat pe tubul de dren. Se administreaza  3 flacoane de Pronativ (factori de 

coagulare). In aceasta perioada ALAT =1278 U/L, ASAT= 8258 U/L, LDH= 9696 U/L, 

creatinina = 3,49,mg/dl, bilirubina totala= 4,34 mg/dL, APTT 94,6 sec, TQ= 34 sec , INR= 

3,56, IP= 21,8%. 

La ora 20:05 se instaleaza al doilea stop cardiac pentru care se instituie toate manevrele- 

masaj cardiac extern, adrenalina, defibrilare. In pofida tuturor masurilor de resuscitare 

intreprinse cordul nu raspunde iar decesul este declarat la ora 21:20, in data de 26.05.2013. 

Diagnosticul de deces este:  

Diagnostic principal: - Stop cardiac 

Diagnostic e secundare: 

- Coagulare Intravasculara Diseminata (sindromul de defibrinare) 

- Hemoragie masiva in postpartum. Atonie uterine. Histerectomie totala de 

hemostaza 

- Hepatita cronica virala B 

- Lauzie ziua I dupa nastere spontana la termen 

- Nasterea unica a unui nascut-viu 

Interventii chirurgicale: - 25.05.2013 13:30 Histerectomie totala cu pastrarea anexelor de 

necessitate, de hemostaza; Drenaj Douglas 
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- 25.05.2013 20:20 Control si completarea hemostazei. Anexectomie 

dreapta 

In data de  28.05.2013 se efectueaza autopsia de catre Servicul de Anatomie Patologica care 

precizeaza diagnosticul anatomo-patologic: 

1. Coagulare intravasculara diseminata. Edem pulmonar 

2. Hepatita B in antecedente. Staza hepatica acuta. 

3. Lauzie 

In fisa de deces prin complicatii ale sarcinii, nasterii si lauziei apar datele déjà amintite 

(factori de risc; asistenta medicala a gravidei; asistenta medicala la nastere – lauzie 

patologica cu specificarea: atonie uterina, hemoragie masiva postpartum, CID; operatia in 

ziua 1/interventia chirurgicala – histerectomie totala cu pastrarea anexelor, de hemostaza si 

verificarea si completarea hemostazei, anexectomie dreapta) dar si cauza propriu-zisa a 

decesului: 

a) Cauza directa (imediata): Stop cardiac 

b) Cauze antecedente: CID 

c) Stare morbida initiala I: Hemoragie masiva in postpartum. Atonie. Histerectomie 

totala de hemostaza 

d) Stare morbida initiala II: Hepatita cronica tip B. Lauzie ziua I. 

Se consemneaza la capitolul opinia inspectorului OMCT si a medicului metodolog judetean 

asupra deficientelor care au contribuit la deces ca: 

a) Diagnosticul anatomo-patologic si cauza decesului sunt: concordante  

b) Decesul: inevitabil 

c) Evitabilitatea decesului legata de: nu s-au identificat deficiente… 

d) Factori care au contribuit la deces: Boala cu evolutie supraacuta 

e) Masuriluate pentru evitarea unui accident similar: s-au luat masuri 

Concluzia comisiei judetene profesinale de analiza mortaliatatii materne este: 

“Diagnistic de deces: Hemoragie masiva post partum dupa nastere pe cale vaginala, 

Coagulare intravasculara diseminata. 

Din analiza documentatiei rezulta ca pacienta a prezentat o hemoragie post-partum care a 

impus o histerectomie totala de necesitate. Postoperator s-a instituit un sindrom de coagulare 

intravasculara diseminata cu insufienta plurioganica. Cu toata monitorizarea corecta si 

tratamentul aplicat, evolutia a fost nefavorabiala, cu instalarea unui stop cardio-respirator 

iresuscitabil.”  

 

2.Decesele prin avorturi  

          Conform clasificaţiei internaţionale sunt incluse în categoria deceselor prin risc obstetrical 

direct. In România, deoarece această categorie de decese a reprezentat şi continuă să reprezinte o 

problemă importantă de sănătate publică, cu cauze specifice- majoritatea fiind in fapt- avorturi 

provocate -desi din punct de vedere statistic sunt incadrate la decese prin risc direct, analitic sunt 

analizate separat 
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             Pentru anul 2013, numărul de decese prin avort a fost de 6. Repartiţia pe medii a fost egală, 

3 decese în mediul urban şi 3 decese în mediul rural . In privinţa vârstei, 13 dintre mame făceau 

parte din segmentul de vârstă 20-39 de ani , iar una din segmentul 40-49 de ani.Dintre  cele 6 

decese materne prin avort, 4 au avut loc la spital şi 2 decese la domiciliu.Din informaţiile 

existente la dosarele de deces, nici una dintre mame nu era în evidenţa medicului de familie şi nu 

a efectuat nicio vizită prenatală. 

            In 2014, numărul de decese prin avort a fost tot de 6,  la fel ca în anul 2013. Dintre mamele 

decedate 2 au provenit din mediul urban iar 4 din rural.Decesele au avut loc la spital în două 

dintre cazuri iar restul de patru s-au petrecut la domiciliu. Mamele care au decedat erau femei 

adulte şi au aparţinut segmentului de vârstă 20-39 de ani. Niciuna dintre mamele decedate în 

urma unui avort nu a fost în evidenţa medicului de familie şi nu a efectuat nici o vizită prenatală. 

            Din analiza diagnosticelor de deces, prezentate în tabelul de mai jos, nu putem trage o 

concluzie pertimentă deoarece cauzele menţionate nu sunt suficient de specifice. Deşi 6 dintre 

decese în perioada analizată s-au petrecut la domiciliu, niciunul dintre decese nu este încadrat în 

diagnosticul” Esecul unei tentative de avort”, care ar explica decesul la domiciliu, ele sunt 

încadrate la “Alte forme de avort”. In general, lipsesc multe informaţii din dosare care ar putea 

ajuta la întelegerea reală a contextului care a dus la decesul mamei. 

Tabel 11 Reparţitia cazurilor de deces indirect  în funcţie de codurile în care au fost încadrate 

cauzele de deces 

 2013 2014 

000 Sarcina extrauterină   1  

002 Alte produse anormale ale concepţiei 1 2 

003 Avort spontan  1 

004 Avort medical 1  

005 Alte forme de avort 2 1 

006 Avortul, fără precizare 1 2 

Sursa: CNSISP-INSP, INS,HFA, Mortalitatea materna in Romania in 2013 si 2014 

Caz3 Deces din cauza avortului provocatla domiciliu   

 

Pacienta de 22 de ani, insarcinata, din mediu rural, a decedat in data de 08.12.2013, ora 15:15 

la domiciliul sau. Diagnosticul de deces a fost stabilit de medicul legist fiind: avort provocat, 

hemoragie interna. 

Din documente reiese ca a fost solicitat serviciul de ambulanta prin numarul unic 112 pentru : 

pierderea pasagera a starii de constienta cu durerei  toracice sau palpitatii, in revenire, 

lipotimie. Prima ambulanta a ajuns la ora 15:15 asistenta fiind asigurata de un asistent 

medical. 

Din fisa se retine: 

- Motivul solicitarii: lipotimie 

- Alerta echipaj : 15:04 
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- Plecare la caz: 15:05 

- Sosire caz: 15:15  

- Plecare de la caz: 16:05 

- Functiile vitale la preluare: Stop Cardio Respirator 

Din anamneza retinem ca bolnaa este gasita in stop cardio respirator cu midiriaza, segmente 

reci, cadaverice. Prezinta urme sangvinolente pe fata internea a coapselor si simfizei pubiene.  

Se precizeaza ca se incep manaevrele de resuscitare si se solicita echipaj ARTI (Ambulabta de 

Resuscitare si  Terapie Intensiva). 

Pacienta a fost preluata de echipajul ARTI compus din medic si asistenta medicala la 15:33, 

motivul solicitarii fiind Stop Cardio-Respirator. 

Din fisa de intercentie retinem: 

- alertare echipaj :13:20 

- plecare la caz:15:20 

-sosire la caz: 15:33 

Plecare de la caz: 16:06 

In anamneza se specifica ca acest caz este preluat de la echipajul precedent, pacienta a fost 

gasita in stop cardio-respirator de aproximativ 30 de minute. Se continua manevrele de 

resuscitare inca 30 de minute fara rezultate. 

Se noteaza ca antecedente patologice, avortul provocat empiric (urme sangvinolente pe fata 

interna a coapselor si perineu). 

Se declara ora decesului 16:05 prin SCR iresuscitabil. 

Din fisa decesului prin complicatii ale sarcinii, nasterii si lauziei retinem: 

- Mediu: rural 

- Stare civila: nespecificat 

- Nivel instruire: nespecificat 

- Situatie economica: fara ocupatie 

- Numar sarcini: 2 

- Numar nascuti vii:2 

- Nu se retine ca gravid ar fi fost luata in evidenta sau  ar fi fostdispensarizata, 

precum nu reiese nici varsta gestationala. 

- Locul descesului : domiciliu 

- Cauza neinternarii in spital: caz necunoscut 

- Ca uzele propriu-zise ale decesului : 

a) Cauza directa: stop Cardio-respirator 

b) Stare morbid initiala I: Soc hemoragic  - avort provocat 

- Necropsia a fost efectuata de medic legist iar concluziile acestuia sunt: hemoragie 

interna acuta prin avort provocat 
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 Capitolul 4 

Decesele  prin risc obstetrical indirect. 

In 2013 s-au înregistrat 7 decese materne indirecte dintre care două mame proveneau din 

mediul urban iar 5 din mediul rural. Dintre mamele decedate 6 au murit la spital iar una la 

domiciliu.Toate mamele erau adulte, în segmentul de vârstă 20-39 de ani. 

 La 4 dintre cele 7 mame decedate , boala era preexistentă, în 2 cazuri boala a apărut în timpul 

sarcinii şi pentru un caz nu sunt menţiuni.Cinci dintre mame au avut un număr variabil de vizite 

prenatale, iar pentru celelalte două nu sunt consemnate informaţii  pe această temă. 

In 2014, au avut loc tot 7 decese materne indirecte. Cinci dintre mame proveneau din mediul  

urban iar doua din rural. Toate cele sapte decese au avut loc la spital. Nici una dintre mame nu 

a fost adolescentă 

In 2 cazuri boala era preexistentă sarcinii, pentru 1 caz boala a apărut în timpul sarcinii, pentru 

3 cazuri boala a apărut în timpul lăuziei iar pentru 1 caz nu avem informatii.Doar două mame 

au avut contoale prenatale pentru celelalte cazuri nu avem informaţii. 

Caz 4 Deces prin risc obstetrical indirect 

Pacienta, in varsta de 21 de ani, din mediul urban, decedata in data de 16.01.2014 ora 7:20 in 

Clinica de Anestezie Terapie Intensiva a  Spitalului Clinic Judetean de Urgenta . 

Pacienta se interneaza in data de 13.01.2014 ora 13:00 cu diagnosticul: sarcina 8 sapatamani, 

amenintare de avort la Spitalul Judetean  orasenesc. Motivele internarii au fost greturi, 

varsaturi, inapetenta, simptomatologie ce debuteaza in ultima luna cu accentuare in ultima 

saptamana. Se efectueaza terapie simptomatica dar evolutia este nefavorabila. In data de 

15.01.2014 starea pacientei se deterioreaza, aceasta prezentand tahicardie, polipnee, dureri in 

etajul abdominal superior. Se decide transferul de urgenta la Spitalul Clinic de Urgenta din 

regiune  in Clinica de Obsterica-Ginecologie pentru:  sarcina 8-9 sapatamani in evolutie, uter 

dublu cicatriceal, stare septica probabil de cauza digestive. Internarea are loc  in data de 

15.01.2014, ora 19:29. 

Diagnosticul internarii este: sarcina 8-9 sapatamani in evolutie, suspiciune soc toxico-septic. 

Transferul se face la o unitate sanitara cu nivel de competenta si/sau dotare mai mare 

decat unitatea sanitara care solicita transferul.  

La internare pacienta prezenta: stare generala alterata, dureri in etajul abdominal superior, 

tahicardie (AV=150bpm), polipnee si paraclinic : hiperleucocitoza (23.180/mm3), 

transaminaze crescute (GPT= 190 U/L; GOT= 116 U/L), hiperamilazemie serica= 130 U/L.  

Nu se deceleaza  antecedente personale patologice semnificative,  se retine ca pacienta are in 

antecedente 2 nasteri prin operatie cezariana. 

Se decide internarea in clinica ATI datorita starii generale grave si efectuarea investigatiilor 

de urgenta hemtologice  si  imagistice si instituirea terapiei intensive. S-au administrat  

tratament antibiotic, anticoagulant, antisecretor gastric, prokinetik, hepatotrofic,  diuretic, 

antiinflamator steroidian, sedativ, concomitant cu reechilibrare hemodinamica si 

hidorelectrolitica. 

Examenul ecografic pelvi-abdominal evidentiaza uterul cu sac gestational ce corespunde unei 

sarcini de 8-9 saptamani cu embrion ce prezinta activitate cardiaca. 

 Se practica consult medicina interna si consult chirurgie generala care exclude diagnosticul 

de abdomen acut chirurgical.  

S-a practicat Tomografie Computerizata abdominopelvina si consult cardiologic care 

deceleaza trombembolie pulmonara masiva, cardiopatie malformativa congenital. 

In data de 16.01.2014 ora 01:10, starea pacientei  se agraveaza brusc cu agitatie extrema , 

senzatie de sufocare, tahipnee 40 bpm, colaps, pulsoximetrie prabusita , asistolie. Se initiaza 
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manevre de resuscitate si ventilatie mecanica cu IOT, masaj cardiac extern, Atropina, 

Adrenalina, Bicarbonat de Na, Dexametazona, Heparina 5000 UI. La ora 02:00, dupa ce 

cordul raspunsese la manevrele de resuscitate se instaleaza brusc bradicardie si ulterior 

colaps si asistolie. La ora 07:00, cu toata sustinerea resuscitarii, se constata stop cardiac sub 

ventilatie mecanica, iresuscitabil iar la ora 07:20 se declara decesul.  

In urma necropsiei efectuate se constata: 

1. Tromb-Embolism pulmonar 

2. Sarcina 8 saptamani 

Cauza directa de deces: Insuficeienta Cardio-Respiratorie 

Din fisa decesului matern prin cauze indirecte retinem ca factori generali de risc urmatoarele: 

- Stare civila: nespecificat 

- Nivel de instruire: nespecificat 

- Situatie economica: fara ocupatie  

- Nr. Nascuti vii: 2- prin operatie cezariana 

 

       Din riscul medical si evolutia sarcinii se retin: 

-  Boala : nespecificat 

- Nr zile de spitalizare: 4 

- Nr. Controale prenatale: 0 

- Cand a  survenit boala/ agravarea:  in cursul sarcinii- in saptamanile 8-11 

Decesul: 

- Boala care a provocat decesul: Trombembolism masiv 

- Cauza directa: Insuficienta Cardio-Respiratorie 

- Diagnosticul anatomo-patologic si cauza medicala a decesului sunt: concordante 

Din fisa de consultatii medicale a medicului de familie ( din 2011) apar ca antecedente o 

operatie cezariana si hipoacuzie medie, fara alte informatii. A doua sarcina a fost luata in 

evidenta si urmarita asa cum reiese si din scrisorile medicale . 

Nu apar informatii despre prima sarcina, evolutia acesteia  si indicatia opertiei cezariene 

initiale. 

Nu avem informatii legate de alte investigatii sau consultatii de specialitate care sa ne 

indice diagnosticarea unei cardiopatii malformative congenitale.  

 

Caz 5. Deces prin risc obstetrical indirect  

Pacienta in varsta de 33 de ani, casatorita, din mediu rural, cu grad de scolarizare- gimnaziu, 

salariata, se interneaza de urgenta  in Spital Judetean de Urgenta in data de 01.01.2014 ora 

13:00 cu diagnosticul: sarcina 23 saptamani,  eclampsie.  

Pacienta se interneaza in coma profunda, cu convulsii, fiind cunoscuta ca hipertensiva. Se 

instituie terapie intensiva hipopresoare si anticonvulsivante. Se intervine chirurgical de 

urgenta si se extrage prin mica cezariana un fat mort de 600 gr, sex F, placenta partial 

dezlipita cu hematom retroplacentar. Postoperator, datorita reaparitiilor convulsiilor si pe 

fondul unui edem cerebral se efectueaza CT care evidentiaza hemoragie intraparenchimatoasa 

parietala profunda, capsulo-lenticulo-talamica dreapta, cu edem marcat de trunchi cerebral. 

Evolutia este nefavorabila cu moarte cerebrala ( din 05.01.2014) si dezvoltarea in paralel a 

sindromului HELP. Dupa declarearaea mortii cerebrale se obtine acordul pentru prelevarea 
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de organe dar evolutioa sindromului HELP cu transmainaze crescute, functie renala alterata 

contraindica prelevarea de organe. Sub tratament cu hepatoprotectoare, cortizon doze medii-

mari, functia renala si hepatica se reface si se reconsidera prelevarea de organe. In 

07.01.2014 sub anestezie generala se efectueaza prelevarea organelor pentru care s-a obtinut 

acordul cu exceptia ficatului iar la ora 8:05 se clampeaza aorta si se declara moartea 

biologica. 

Diagnosticul principal la externare: Hemoragia intracerebrala in emisfere, corticala. 

Diagnostice secundare la externare (complicatii/comorbiditati):  1.coma, nespecificata;  2. 

Stop respirator; 3. Bolile sistemului circulator complicand sarcina, nastera si lauzia; 4. 

Tulburare hipertensiva preexistenta cu proteinurie supra-adaugata; 5. Durata sarcinii 20-25 

saptamanai complete; 6. Mica operatie cezariana; 7. Nasterea unica a unui nascut-mort 

Gravida a fost luata in evidenta de medicul de familie, considerata o sarcina cu risc datorita 

HTA. Apar 5 consultatii prenatale in fisa gravidei  iar in fisa de consultatii a acesteia  sunt 

inregistrate trimiterile la consultatii de specialitate de obstrica-ginecologie, cardiologie si 

endocrinologie. 

Concluziile procesului verbal al comisiei judetene profesionale de analiza mortalitatii materne 

sunt: 

- Decesul a survenit prin cause obstetricale indirecte 

- Boala preexistenta sarcinii s-a agravat pe parcursul ei  

- Tratamentul pentru boala preexistenta s-a facut incorrect sau insuficient si a 

condus la un accident major. 

Recomandarile comisiei sunt: 

- profilaxia primara, promovarea sanatatii si educatia pentru sanatate a viitoarelor 

mame prin medicii de familie; 

- dispensarizarea corecta a gravidei la nivelul medicine de familie/obstetrica –

ginecologie inainte de nastere; 

- recomandarea examenelor de specialitate la nevoie; 

- documentele medicale si comunitare vor fi completate de asa maniera incat sa 

asigure un circuit informational constant si coherent intre medicul de familie si 

alte specialitati. 

Repartiţia cazurilor în funcţie de codurile de diagnostic sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabel 12 Repartiţia cazurilor de deces indirect  în funcţie de codurile în care au fost 

încadrate cauzele de deces 

 2013 2014 

098 Bolile infecţioase şi parazitare ale mamei, 

clasate la alte locuri, dar complicând sarcina, 

naşterea şilauzia 

1  

099 Alte boli ale mamei, clasate la alte locuri , dar 

complicând sarcina, naşterea şi lăuzia 

6 7 

Sursa: CNSISP-INSP, INS,HFA, Mortalitatea materna in Romania in 2013 si 2014 

 

Menţionam faptul că în fisele de deces indirect  nu sunt completate multe rubrici de aceea  

concluziile sunt greu de extras. 
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Caz 6 Deces prin risc obstetrical indirect 

Pacienta in varsta de 37 ani, din mediu urban, casatorita, cu grad de scolarizare- liceu, 

salariata, este adusa cu ambulanta in UPU la Spitalul Judetean de Urgenta in stop 

cardiorespirator in curs de resuscitare in data de 05.04.2014, ora 02:16.  

Diagnosticul de interenare este IG IP sarcina luna a VII-a, fat unic, mort ?, prezentatie 

craniana, membrane intacte, travaliu nedeclansat.  Gravida este cunoscuta ca hipertensiva  in 

evidentele de la cardiologie, este resuscitata in ambulanta iar resuscitarea continua si in UPU. 

Se intervine de urgenta chirurgical (ora 02:25) pentru extragerea fatului prin operatie 

cezariana si se extrage un fat mort de 1600 gr. Dupa interventie,  pacienta face crize 

convulsive cu oscilatii tensionale foarte mari, intra in stopcardiorespirator care nu se mai 

poate resuscita si se declara decesul mamei (ora 02:30). La autopsie se constata existenta unui 

feocromocitom (tumora de glanda suparenala). 

Diagnosticul de deces constatat de medical legist este  insuficienta cardio circulatorie acuta pe 

fondul unei feocromcitomii- tumora de glada suprarenala care determina tulburari 

cardiocirculatorii. 

In concluzie sa considerat ca acest caz s-a internat in faza depasita clinic in stop cardio-

circulator ireversibil.  

Ca si concluzie a procesului verbal al comisiei judetene profesionale de analiza mortalitatii 

materne se specifica: 

- Decesul a survenit prin cause obstetricale indirecte 

- Boala preexistenta sarcinii s-a agravat pe parcursul ei  

- Tratamentul pentru boala preexistenta s-a facut incorrect sau insuficient si a 

condus la un accident major. 

Recomandarile comisiei sunt: 

- profilaxia primara, promovarea sanatatii si educatia pentru sanatate a viitoarelor 

mame prin medicii de familie; 

- dispensarizarea corecta a gravidei la nivelul medicine de familie/obstetrica –

ginecologie inainte de nastere; 

- recomandarea examenelor de specialitate la nevoie; 

documentele medicale si comunitare vor fi completate de asa maniera incat sa asigure un 

circuit informational constant si coherent intre medical de familie, medical ginecolog 

 

CONCLUZII 

-Desi  numărul deceselor materne a scăzut semnificativ în ultimii 15 ani, indicatorul de deces 

matern plasează Romania, în continuare  pe ultimile locuri din Europa.Fiecare caz în parte are o 

explicaţie medicală, dar datele globale, sintetice, indică clar că sistemul de sănătate  începând 

cu asistenţa primară până la asistenţa înalt specializată nu face faţă întrutotul  acestor cazuri 

complicate. 

-Insuficienţa suportului comunitar proactiv , pentru persoanele cu nivel de instructie 

scăzut,poate constitui o cauză a unei supravegheri prenatale insuficente şi ineficiente cu 

consecinţe în complicatiile aparute la unele gravide. 

-Decesele prin avort, probabil în majoritatea cazurilor provocate,constitue esecuri ale 

programului de educaţie pentru sănătate şi programului de planificare 

familială.Discontinuităţile în aprovizionarea cu contraceptive şi lipsa serviciilor specifice, mai 
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ales in asistenţa primară aproape de beneficiari pot constitui cauze favorizante a persistenţei 

deceselor prin avort. 

-Barierile, inclusiv de ordin financiar în accesul la servicii de specialitate pentru gravida cu risc 

poate constitui o cauză a îngrijirii neadecvate a patologiei sarcinii care poate conduce la 

complicaţii irevesibile 

-Actuala modalitate de analiză profesională a deceselor materne nu este intrutotul adecvată, 

neavând capcitatea de a extrage cauzele comune şi măsurile de intervenţie pentru prevenirea 

înregistrării unor alte cazuri prin cauze similare.  

PROPUNERI 

-reconsiderarea întregului sistem de monitorizare şi evaluare a  stării sănătăţii reproducerii, şi a 

accesului la servicii medicale  cu focalizare pe femeia gravidă.Revederea şi stabilirea 

atribuţiilor ţi responsabilitaţilor  fiecarui furnizor de servicii medicale din sistemul public în 

furnizarea de servicii către femeia gravidă. 

-stabilirea unui acces prioritar la servicii medicale de specialitate legate de evoluţia  sarcinii sau 

de alte afecţiuni concomitente sau asociate sarcinii şi la  investigaţii paraclinice, pentru femeia 

gravidă indiferent de statutul de asigurat,fără liste de asteptare.  

-cointeresarea inclusiv  finaciara a gravidelor din clasele defavorizate pentru asigurarea unei 

nutriţii adecvate şi asigurarea transportului către institutii specializate pentru monitorizarea 

sarcinii cu risc 

-generalizarea serviciilor de suport medical comunitar în special pentru persoanele apartinând 

grupurilor defavorizate 

- reconsiderarea relaţiilor funcţionale între maternităţile de nivele diferite, cu sprijin profesional 

şi organizatoric din partea centrelor regionale  

-reevaluarea capacităţilor de interventie prin traning de specialitate şi dotare cu echipamente a 

unor echipe interdisciplinare capabile să asigure servicii medicale pentru patologia gravă cel 

putin în maternităţile regionale 

-reconsiderarea programului de planificare familială şi sănătatea reproducerii cu plasarea 

acestuia la un nivel corespunzator de prioritate în sistemul de servicii de sănătate ,inclusiv  

acordarea unei finanţări corespunzatoare 

-reevaluarea sistemului de analiza a mortalităţii materne şi introducerea analizei confidenţiale 

conform recomandărilor OMS. 
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A NE X A  1 
MORTALITATEA MATERNA IN ROMANIA 

        2000-2014 

 

       Decese materne la 100000 nascuti 

vii 

 

ANUL 

TOTAL URBAN RURAL 

2000  32.8  29.6  35.6  

2001  34.0  35.2  33.1  

2002  22.3  17.3  26.7  

2003  30.6  31.7  29.6  

2004  24.0  20.7  27.6  

2005  16.7  14.4  19.4  

2006  15.5  11.7  20.0  

2007  15.4  11.2  20.3  

2008  13.5  12.3  14.9  

2009  21.1  20.5  21.9  

2010  24.0  18.7  30.7  

2011  25.5  21.6  30.1  

2012  11.4  9.2  14.0  

2013  13.6  10.2  17.8  

2014  13.0  14.0  11.7  

Sursa Buletinul statistic al CNSISPB,  
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  A N E X A 2 

MORTALITATEA MATERNA in EUROPA  

                                                                                                                                                                                                                                                   

Decese materne la 100000 nascuti 

ANUL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2013 

Albania  22.29  22.76  24.71 17.02  6.97  22.72  16.75  15.08  19.31  5.91  5.83  5.72  11.8  11.8  

Armenia  72.94  21.83  18.62  22.35  37.31  26.67  32.41  14.96  38.85  8.92  13.84  23.54  19.14  19.14  

Austria  2.56  6.63  2.55  2.6  3.8  3.84  2.57  3.93  2.57  1.27  2.56  1.27  1.26  1.26  

Azerbaijan  37.61  25.37  19.87  18.51  25.83  28.89  34.24  34.88  26.3  15.7  15.33  14.9  14.48  14.48  

Belarus  24.55  14.17  19.16  23.73  17.99  15.5  10.34  6.76  2.78  0.93  0.92  0.86  0  0  

Bulgaria  17.64  19.07  16.54  5.77  10.02  11.26  6.76  10.62  6.43  7.95  2.82  4.34  4.34  

Croatia  6.86  2.44  9.98  7.56  7.44  7.06  9.65  14.32  6.86  9.22  9.71  7.18  5.01  5.01  

Czech 

Republic  

9.9  8.82  4.31  7.47  8.19  14.68  14.17  3.49  12.54  7.68  10.12  5.53  1.87  1.87  

Denmark  16.4  4.58  17.17  6.19  10.83  6.22  12.31  18.73  9.23  3.15  3.2  1.72  7.12  7.12  

Estonia  38.26  7.92  7.69  30.68  28.59  13.94  6.72  0  0  6.32  13.62  14.23  7.39  7.39  

Finland  5.29  5.34  5.4  3.53  12.12  5.2  6.8  1.7  8.4  4.92  0  3.36  1.72  1.72  

France  6.47  7.28  8.82  7.37  6.9  5.31  7.4  7.63  6.66  8.48  5.67  5.67  

Georgia  47.13  56.74  45.06  49.79  42.36  23.65  23.01  20.29  14.14  20.77  36.2  24.55  27.64  27.64  

Germany  5.61  3.68  2.92  4.24  5.24  4.08  6.09  4.09  5.27  5.46  4.83  4.6  4.25  4.25  

Greece  0  3.91  0.97  1.92  2.84  0  2.68  1.79  3.39  5.23  3.76  1  

Hungary  10.25  5.15  8.26  7.4  4.2  5.13  8.01  8.2  17.15  15.5  10.22  9.97  14.66  14.66  

Israel  3.67  6.59  4.3  4.83  6.2  4.86  7.42  7.25  6.37  6.02  2.4  5.26  4.67  4.67  

Italy  2.95  2.05  3.17  5.18  1.97  2.3  2.28  3.37  2.87  2.87  2.59  

Kazakhstan  61.64  48.92  51.94  41.94  36.63  40.86  45.73  47.52  33.31  22.84  17.72  13.65  12.65  12.65  

Kyrgyzstan  46.5  49.93  58.41  52.14  57.06  61  55.49  62.47  58.9  50.13  54.14  50.35  39.22  39.22  

Latvia  24.69  25.43  5  14.3  9.83  4.64  13.45  25.78  12.53  26.02  5.31  20.1  24.28  24.28  

Lithuania  8.79  12.83  20.31  3.34  16.8  13.55  0  6.66  9.51  6.52  6.61  9.85  6.69  6.69  

Luxembourg  17.47  0  0  0  18.34  18.62  0  18.26  17.87  17.02  0  16.59  16.35  16.35  

Netherlands  8.71  6.91  9.9  3.99  5.15  8.51  8.11  4.96  4.33  2.17  1.67  3.41  3.41  

Norway  3.38  5.29  3.61  12.4  0  3.52  8.54  6.84  4.96  4.88  4.98  0  3.39  3.39  

Poland  10.84  9.23  8.76  9.4  7.3  3.02  2.94  2.84  4.58  2.18  2.32  1.04  1.04  

Rep. Moldova  27.07  43.9  30.81  21.94  23.52  21.22  15.96  18.43  43.57  44.47  15.31  30.43  15.84  15.84  

Romania  40.51  40.39  32.77  40.95  33.76  22.62  19.59  20.49  19.83  24.03  25.48  11.44  13.62  13.62  

Russian Fed.  39.71  36.52  33.57  31.94  23.43  25.39  23.79  22.11  20.95  16.92  16.2  16.2  

Serbia  9.49  8.92  1.28  7.59  2.56  13.85  12.68  7.34  14.48  17.57  10.67  14.87  13.73  13.73  

Slovakia  1.81  15.64  7.87  3.87  5.58  3.67  5.57  0  3.49  0  9.87  3.6  1.82  1.82  

Spain  3.77  4.18  3.34  4.53  4.62  3.86  2.9  2.64  4.62  4.11  2.98  3.75  1.17  1.17  

Sweden  4.42  3.28  4.17  2.02  1.98  5.92  4.72  1.86  5.49  2.59  0.89  4.42  6.16  6.16  

Switzerland  6.37  1.38  4.15  5.57  5.47  5.49  8.18  1.34  10.43  3.74  3.71  8.52  8.52  

Tajikistan  44.6  46.03  44.99  36.53  38.98  33.2  43.44  28  38.36  41.7  37.02  32.86  32.86  

Turkey     19.08  16.72  15.95  14.84  23.54   16.72  15.95  14.84  23.54  

Turkmenistan  50.43  48.19  35.99  16.42  16.77  15.46  15.63  18.32  14.8  6.92  5.89  3.82  3.82  

Ukraine  24.67  23.91  21.76  18.85  13.34  17.6  15.21  19.89  15.47  23.31  16.91  12.68  12.91  12.91  

Uzbekistan  34.5  34.12  32.68  32.25  30.16  29.24  25.83  25.01  21.36  20.95  23.12  20.16  20.01  20.01  

European 

Region  

20.67  19.65  18.81  18.02  16.39  16.28  16.29  14.8  14.04  12.76  11.74  10.86  11.68  11.68  

 

 


