
SPITALUL CLINIC COLENTINA – Dermato-Venerologie 
 

PROTOCOL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT 
Afectiune Psoriazis 
Sectia Dermatologie II – Spitalul Clinic Colentina 
Consultatie 
primara 

-camera de garda 
-cabinete medicale individuale 

Criterii de 
internare 

- cazurile noi ( prima erupţie de psoriazis ) sau cazurile complicate                                       
- situatiile acute reprezentate de psoriazisul eritrodermic şi de 
psoriazisul pustulos generalizat  
- formele de psoriazis vulgar rezistente la tratamentul topic corect 
administrat în ambulator 
- administrarea de tratament general pentru monitorizarea efectelor 
adverse potenţial grave, inclusiv iniţierea terapiilor biologice 
 

DIAGNOSTIC 
CLINIC 

Simptome si semne clinice esentiale: plăci si placarde eritemato-
scuamoase de dimensiuni şi forme variate, bine delimitate, acoperite de 
scuame abundente, albe, lamelare, multistratificate, care se detaşează cu 
uşurinţă spontan sau prin grataj. 

 
 
 
 
PARACLINIC 
 
 

 Scop de autentificare si monitorizare: 
 

-analize de laborator (hemoleucograma, biochimie, teste de 
inflamatie) 
-biopsie cutanata si examen histopatologic 
-radiografii ale articulatiilor afectate (pentru psoriazisul artropatic) 
-exudat faringian 
-examen micologic 
 

 Scop de excludere a altor boli si initiere a terapiilor 
biologice de rezerva: 

 
-teste HIV - SIDA 
-teste serologice pentru sifilis (VDRL si TPHA) 
-markeri pentru hepatitele cronice cu virus hepatitic B ( AgHBs ) şi 
virus hepatitic C (Ac anti – HCV)  
-IDR la PPD , Radiografie pulmonara, pentru excluderea unei 
eventuale tuberculoze asociate 

 
TRATAMENT -Obiective terapeutice: ameliorarea erupţiei cutanate  

 
Observaţii:  
 -este necesara colaborarea interdisciplinară (reumatologie, boli interne, 
recuperare medicala, psihiatrie, consiliere psihologică, etc) în funcţie de 
particularităţile cazului, de complicaţiile psoriazisului şi de bolile 
asociate  
 -se vor monitoriza scorurile PASI, DLQI, NAPSI 



 
-Măsuri generale :  educaţia bolnavului, evitarea factorilor declanşatori 
/ agravanţi, asistenţă psihologică dacă este necesar, consilierea 
pacienţilor asupra măsurilor generale cu efect preventiv pentru evoluţia 
bolii 
 
     1. Tratament medicamentos topic (local) : este tratamentul de 
primă intenţie în formele simple de psoriazis vulgar: 
- keratolitice  
- dermatocorticoizi  
-  analogi de vitamina D3 simpli sau în combinaţie cu dermatocorticoizi 
- reductoare  
- inhibitori de calcineurină  
- combinaţii terapeutice topice 
 
     2. Tratament sistemic (in functie de disponibilitatile din farmacia 
spitalului): 
-Methotrexat  
- Retinoizi –  Acitretin  
- terapii biologice : Adalimumab, Infliximab, Etanercept – în psoriazisul 
vulgar sever (in functie de aprobarea CNAS) 
 
      3. Fototerapia : PUVA (psoraleni plus UVA), RE-PUVA 
(asocierea de acitretin per os zilnic cu PUVA-terapia), UVB, laser-
terapia sau IPL( lumină intens pulsată ) – in functie de aprecierea 
medicului si de disponibilitatea farmaciei spitalului. 
 
      4. Terapii asociate în funcţie de particularităţile cazului : 
antibioterapie, antihistaminice, psihotrope      
                                                                                                                                                                                             
Observatie: Terapia generală se începe în spital şi se continuă sub 
supravegherea medicului de familie sau a specialistului dermatolog din 
ambulatoriu. Este de primă intenţie pentru psoriazisul artropatic, 
eritrodermic şi pustulos şi de secundă intenţie în cazul psoriazisului 
vulgar rezistent la tratamentul topic corect efectuat cel puţin o lună.  
 
 

      Externare - la 7 zile 
      Control - conform indicatiilor medicului curant                                                                                                                                                              

 


