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Traumatisme  complexe  la  nivelul  gâtului  -  aspecte  epidemiologice  și  mod  de  abordare  din 
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Rezumat
Obiective:  Scopul  acestui  studiu  este  de a  prezenta  aspectele  epidemiologice  ale  traumatismelor 
gâtului, în cazul pacienților prezentați la camera de gardã. Studiul aratã complexitatea diagnosticului  
și a planului terapeutic urmat în douã departamente ORL – Spitalul „Sfanta Maria” din București și  
Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iași.
Material și metode: Am efectuat un studiu retrospectiv pe 538 pacienți cu traumatisme de gât care s-
au prezentat la camera de gardã a celor douã spitale în perioada martie 2009 – martie 2011, dintre 
care s-au selectat 27 de cazuri cu implicații medico-legale.
Rezultate: În funcție de mecanismul etiologic, cele mai frecvente cauze ale traumatismelor de gât au  
fost cele produse prin atacuri sau mutilãri cu arme albe (cuțite, lame de ras, furculițe, cioburi) – 56%.  
Urmãtoarele ca frecvențã (44%) au fost traumatismele prin zdrobire rezultate în urma accidentelor  
auto, strangulãrilor sau cãderilor accidentale. Patologia cea mai importantã printre pacienții internați  
a fost constituita din politraumatisme, hematoame, fracturi, emfizem subcutanat sau perforații ale  
pielii, traumatisme ale viscerelor, rupturi tisulare (10,34%), hemoragii importante (6,89%) și perforații  
ale organelor gâtului (3,45%). Cele mai frecvente complicații postoperatorii au fost fistulele faringo-
cutanate  (7,4%)  și  stenozele  laringo-traheale  (7,4%).  Alți  3  pacienți  au  prezentat  complicații  pe 
termen lung precum mediastinita acutã (3,4%), paralizie recurențialã cu sindrom Gerhardt (3,4%) și 
disfagie (3,4%).
Cuvinte  cheie:  traumatisme  ale  gâtului,  plãgile  penetrante  ale  gâtului,  plãgile  prin  zdrobire  ale 
gâtului, complicațiile traumatismelor gâtului
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