
Elemente de diagnostic diferențial în cazul COVID-19 

 

  

Covid 19 

 

Gripă 

 

IACRS 

Pneumonie 

comunitară 

 

Gastroenterocolită 

Debut brusc brusc treptat brusc treptat 

Perioadă de 

incubație 

1-14 zile 1-3 zile 2-5 zile 2-5 zile 1-3 zile 

Clinic  febră: 37.8-40⁰C  

Absența febrei nu exclude boala! 

 tuse seacă 

 dispnee 

 senzație de apăsare 

toracică 

 mialgii 

 cefalee 

 fatigabilitate 

 anosmie/ageuzie 

 dureri de gât 

 la copii/adulți tineri:  

greață, vărsături, diaree. 

 febră: 38-40⁰C  

 tuse seacă 

 mialgii 

 cefalee 

 fatigabilitate 

 rinoree 

 dureri de gât 

 febră: 38-39 ⁰C 

 rinoree 

 strănut 

 dureri de gât 

 obstrucție nazală 

 tuse iritativă 

inițial, apoi 

productivă 

 frison unic 

 febră: 39-40⁰C 

 junghi toracic 

 tuse inițial 

iritativă, apoi 

productivă 

 vărsături 

 dureri 

abdominale 

 diaree 

Elemente 

de 

diagnostic 

diferențial 

 deplasare în zone cu 

transmitere comunitară 

extinsă, contact cu un bolnav 

cu diagnostic pozitiv, cu 1-14 

 lipsa deplasării 

în zone cu transmitere 

comunitară extinsă;  

 lipsa 

 lipsa 

deplasării în zone cu 

transmitere comunitară 

extinsă; 

 lipsa 

deplasării în zone cu 

transmitere 

comunitară extinsă; 

 lipsa 

deplasării în zone cu 

transmitere comunitară 

extinsă; 



zile înainte de debut; 

 simptomele 

digestive (10% din cazuri) 

preced febra și dispneea, nu 

pot fi legate de alimentație; 

 dispneea, mialgiile, 

oboseala sunt marcate și 

evidențiate de către pacient; 

 accentuarea 

simptomatologiei în ziua 5-6 

de la debut, în cazul formelor 

cu  evoluție severă.  

contactului cu un bolnav 

cu diagnostic pozitiv, cu 

1-14 zile înainte de debut 

 caracterul 

iritativ al tusei. 

  lipsa 

contactului cu un 

bolnav cu diagnostic 

pozitiv, cu 1-14 zile 

înainte de debut; 

 debut 

progresiv; 

 coriza și 

durerea în gât mai puțin 

comune în Covid 19. 

  lipsa 

contactului cu un 

bolnav cu diagnostic 

pozitiv, cu 1-14 zile 

înainte de debut. 

  lipsa 

contactului cu un 

bolnav cu diagnostic 

pozitiv, cu 1-14 zile 

înainte de debut; 

 simptomele 

digestive nu sunt 

urmate de simptome 

respiratorii. 
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