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Sufluri cardiace la bebeluși 
 

 

Informații pentru părinți 
 

Felicitări pentru nașterea copilului dumneavoastră. În primele zile de viață toți bebelușii au 

inima verificată ca parte a examinării nou-născutului. Aceasta este o modalitate de a 

ridica orice probleme devreme pentru a vă asigura că copilul dumneavoastră are dreptul 

la teste și la îngrijire follow-up. 

 

Această foaie răspunde întrebărilor comune pe care le puteți avea în cazul în care copilul 
dumneavoastră este găsitcă are un suflul cardiac. Știm că acest lucru poate fi îngrijorător, 
dar suflurile sunt relativ frecvente la nou-născuți și nu indică neapărat o afecțiune cardiacă. 

 

Dacă doriți informații suplimentare sau aveți anumite îngrijorări, vă rugăm să nu 

ezitați să întrebați un medic sau o moașă. 

 

În toate cazurile, un medic va explica ce înseamnă în cazul în care copilul 
dumneavoastră este găsit că are un murmur cardiac și va răspunde la orice întrebări ați 
putea avea. 
 

Ce este un suflu cardiac? 
 
Un murmur cardiac este un zgomot ușor auzit printr-un stetoscop cauzat de sângele care 
trece prin inimă. Deși aceasta este adesea o constatare normală, caz în care se numește 
"murmur nevinovat", poate fi un semn al unei probleme cu inima. 

 
Murmurele sunt frecvente la nou-născuți, deoarece modificările au loc în mod normal în 

inimă după nașterea copilului. Ele tind să dispară pe măsură ce copilul crește. În unele 

cazuri, un murmur poate fi cauzat de sânge care traversează o gaură în inimă, de o 

valvă cardiacă prea îngustă sau dacă există o scurgere într-o valvă cardiacă. 

 

Ce se întâmplă acum? 
 

În cazul în care copilul dumneavoastră a fost găsit că are un murmur la mai puțin de 24 

de ore, acesta va fi re-examinat pentru a vedea dacă murmurul a plecat de la sine, caz în 

care, în general, nu sunt necesare teste suplimentare. 

 

Dacă un murmur este prezent la mai mult de o zi, un medic pediatru senior vă va verifica 
copilul și poate vă va pune mai multe întrebări. Ei pot aranja ca copilul dumneavoastră să 
aibă o scanare a inimii lor. 
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Ce se întâmplă dacă bebelușul tău are nevoie de o scanare? 
 

O scanare cu ultrasunete a inimii copilului tău, numită ecocardiogramă, poate fi aranjată 
înainte de a părăsi spitalul sau mai târziu ca ambulator. Acest lucru arată structura, 
funcția și fluxul sanguin al inimii pentru a vedea dacă există o problemă subiacentă. Este 
un test simplu, similar cu scanările cu ultrasunete efectuate în timpul sarcinii și nu 
dăunează copilului. 

 

Copilul dumneavoastră poate avea nevoie de tratament, teste suplimentare sau follow-
up cu un medic cardiac specialist în cazul în care se constată o anomalie la scanare. 

 

La ce să te uiți 
 

Majoritatea copiilor care au un murmur sunt bine; cu toate acestea, ar trebui să solicitați 
sfaturi de la moașă, vizitatorul de sănătate sau GP în cazul în care copilul tău are oricare 
dintre următoarele:  

 transpirație sau dificultăți de respirație, în special în timpul hrănirii
 mâinile, picioarele și buzele albastre sau pielea devine pestriță (neuniformă 
cu culori neregulate)

 oboseală extremă

 umflarea picioarelor, a burții sau în jurul ochilor

 arată palid

 alimentație sau creștere slabă.
 

În cazul în care starea  copilului  tău se agravează sună la 999 sau du-te la A &E. 
 

Mai ai întrebări? 
 

Dacă ai întrebări suplimentare, te rugăm să contactezi secretariatul de pediatrie al 
Spitalului Royal Free la numărul de telefon: 020 7830 2211. O secretară pediatrică va 
aranja ca un doctor să te sune înapoi. 
 

 

Mai multe informații 
 

Pentru mai multe informații despre serviciul neonatal la Royal Free London, vă rugăm 
să vizitați site-ul nostru: www.royalfree.nhs.uk/services/services-a-z/childrens-
services/neonatal-units  

 

Feedback-ul dvs. 
 
Dacă aveți feedback cu privire la acest prospect sau pentru o listă de referințe pentru 
acesta, vă rugăm să trimiteți un e-mail: rf.communications@nhs.net 
 

Formate alternative 
 

Acest prospect este, de asemenea, disponibil cu litere mari. Dacă aveți nevoie de acest 
pliant în alt format – de exemplu Braille, o altă limbă decât engleza sau audio – vă rugăm 
să vorbiți cu un membru al personalului. 
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