
 
 

1 
 

SPITALUL CLINIC COLENTINA – Dermato-Venerologie 
 

PROTOCOL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT 
 
 
AFECŢIUNE: Eritemul polimorf 
SECŢIE: Dermatologie 2 
DIAGNOSTIC: Clinic + Explorări diagnostice 
 

Clinic: 
 anamneza (camera de gardă, cabinet individual) 
 examen local (camera de gardă, cabinet individual) 

 
1. Forme minore  
a) papuloasă, cu elemente de 5-20 mm în diametru, papule şi plăci eritemato-edematoase 

dispuse caracteristic “în cocardă” la nivel acral pe suprafeţele de extensie; 
b) veziculo-buloasă cu elemente lichidiene în centrul cocardei şi frecvent afectare mucoasă. 
2. Forme majore 
a) sindrom Stevens-Johnson (afectare cutanată şi mucoasă < 30 % din suprafaţa corporală cu 

elemente buloase şi flictenulare) 
b) sindrom Lyell (dermatită combustiformă, TEN) (afectare > 30 % din suprafaţa cutanată cu 

bule-flictene). 
 

Criterii de internare  
 Formele minore de eritem polimorf se internează în funcţie de severitatea afecţiunii 

apreciată de medicul dermatolog. 
 Formele majore de eritem polimorf şi toate situaţiile cu complicaţii se internează de 

urgenţă sub coordonarea medicului dermatolog (pacientul fiind cazat în Secţia de Terapie 
Intensivă). 

 
Explorări diagnostice: 

Laborator  
 hemoleucogramă, VSH, probe hepatice, renale, ionogramă, sumar urină, proteinurie 
 alte analize (în funcţie de etiologia probabilă): virală (herpes simplex, hepatite),infecţii 

streptococice ale căilor aeriene, boli generale (neoplazii, colagenoze, panarterita nodoasă, 
boala Crohn). 

Imagistic: în funcţie de etiologia probabilă. 
 
 

TRATAMENT MEDICAMENTOS 
 

Tratamentul în spital 
 reechilibrare hidro-electrolitică în funcţie de caz 
 medicaţia etiologică: antibiotice  
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 corticoterapia generală 0,5 mg/kg corp echivalent Prednison până la remisiunea erupţiei 
cutaneo-mucoase 

 tratamentul specific al complicaţiilor renale, oculare, neurologice (în colaborare cu 
secţiile de specialitate) 

 medicaţia simptomatică: antitermice 
 medicaţia topică: dermatocorticoizi (clasa III nefluoruraţi, clasa I), badijonări mucoase cu 

soluţii antiseptice (soluţie Castellani, albastru de metilen). 
 

Recomandări la externare în funcţie de statusul pacientului  
 topic: dermatocorticoizi (clasa III nefluoruraţi, clasa I) 
 general: corticoterapie generală- Prednison 0,5 – 1 mg/kg corp 
 control dermatologic peste 21 de zile. 

 
Dispensarizare (sarcinile medicului de familie): 
 supravegherea terapeutică şi evolutivă după externare 
 profilaxia infecţiei herpetice recurente cu 2 ori 400 mg aciclovir/zi timp de 9 - 12 luni la 

recomandarea medicului dermatolog.  
 


