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Rezumat  

Acuratețea unui CT de torace nativ la pacienții simptomatici cu infecție COVID-19 este ridicată. CT-ul nu poate diagnostica sau 

exclude cu exactitate infecția cu acest tip de coronavirus și nu trebuie folosit ca un instrument de screening pentru pneumon ia 

COVID-19. CT-ul de torace este util în evaluarea complicațiilor COVID-19. Cele mai frecvente constatări imagistice sunt cele 

ale unei pneumonii atipice, cu afectare bilaterală, în special a lobilor inferiori. Ecografia pulmonară poate fi utilă pentru diagnostic 

și poate detecta anomalii chiar și la pacienții asimptomatici. Testul de diagnostic definitiv pentru infecția cu SARS-CoV-2 este 

testul RT-PCR.  

Prezentam un caz de infecție confirmată COVID-19 la un bărbat, tânăr, fumător, vindecat fără sechele la 30 zile de la debutul 

simptomatologiei. 

Cuvinte cheie: pneumonie, viral, COVID-19 

MEDICAL PRACTICE   

Case presentation  
 
COVID-19 viral pneumonia: case presentation 

Abstract  

The accuracy of chest CT in symptomatic patients with COVID-19 is high, but used as a single diagnostic test, CT can not 

accurately diagnose or exclude coronavirus infection and should not be relied upon as a screening or diagnostic tool for COVID-

19 pneumonia. Chest CT is rather helpful in evaluating the complications of COVID-19 and is indicated in patients with COVID-

19 and worsening respiratory symptoms. The most common imaging findings are of an atypical or organizing pneumonia, with 

bilateral involvement, especially of the lower lobes. Point of care lung ultrasound may be useful for the diagnosis and can detect 

abnormalities even in asymptomatic patients. The definitive diagnostic test for SARS-CoV-2 infection is the RT-PCR test.  

We present a case of confirmed COVID-19 infection in a man, young, smoker, cured without sequelae 30 days after the onset 

of symptoms. 
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Pacient în vârstă de 32 de ani, fumător cronic, acuză de 

aproximativ 5 zile mialgii, astenie și anosmie.  

 

Din afirmațiile acestuia, nu reiese un contact strâns cu 

un caz cunoscut de infecție confirmată COVID-19.  

 

La internare, examenul clinic a dezvăluit raluri 

subcrepitante diseminate bazal-bilateral.  

 

Analize de laborator: leucocite 8,58 10 ̂  9/ litru, neutrofile 

4,41 10 ^ 9/ litru, limfocite 42,57%, eritrocite 6,41 10 ^ 12/ 

litru, hemoglobină 13,4 g/ dL, hematocrit 44%, D-dimeri 

0,554 ug/ mL, troponină T 7,22 ng/ L, feritină 244 ng/ mL, 

proteina C reactivă 14 ug/ L, creatinkinaza MB 24 U/ L, LDH 

552 U/ L, fibrinogen 346 mg/ dL.  

 

Testările biochimice pentru Mycoplasma Pneumoniae, 

Streptococcus Pneumoniae, Legionella Pneumophila, 

Chlamydia Pneumoniae, Mycobacterium Tuberculosis, HIV 

cât și testul pentru gripă au fost toate negative.  

 

Electrocardiograma normală.  

 

Ecografia pleuro-pulmonară (foto 1) relevă o pleură 

îngroșată, linii B confluente și multiple consolidări la nivel 

subpleural.  

 

Testul pentru SARS-CoV-2 prin metoda RT-PCR a fost 

pozitiv.  

 

Pacientul a primit hidroxiclorochină (7 zile) și timp de 10 

zile tratament anticoagulant, hepatoprotector, protector 

gastric, antibiotic cu spectru larg, sirop de tuse, analgezice, 

antidiareice, dexametazona și combinația lopinavir/ 

ritonavir.  

 

La 14 zile de la internare și două teste pentru SARS-

CoV-2 prin metoda RT-PCR negative, pacientul a fost 

externat vindecat.  

 

La 30 zile de la debutul simptomatologiei, în urma unui 

consult pneumologic și a unei evaluări prin CT torace nativ, 

a fost concluzionat că acesta nu a rămas cu sechele pleuro-

pulmonare post infecție COVID-19. 

 
                        Foto 1 – Ecografie pleuro-pulmonară 
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