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Salut această iniţiativă şi mă bucură preocuparea şi interesul dumneavoastră.
Ştim cu toţii că medicina şcolară a fost cumva marginalizată, dar nu vreau să in-

sist pe acest aspect ci pe nevoia, rolul şi importanţa pe care aceasta o are în societatea 
noastră. Cred cu toată puterea că trebuie să investim în copiii noştri, în viitorul lor.

Aici un rol important îl are educaţia medicală, pentru că acest copil de azi este 
pacientul de mâine, iar un pacient educat, informat, este una din micile piese care alcă-
tuiesc puzzle-ul unei societăţi civilizate.

Un medic şcolar este în mijlocul colectivităţilor de copii, îi poate informa şi sfătui 
când au nevoie, şi mă refer la informaţii avizate.

Ştiu că sunt probleme, că avem un medic la 3-4 şcoli şi că nu există competenţe 
foarte clare ale medicului şcolar, dar mai ştiu şi că nimeni nu se îndoieşte de importanţa 
şi rolul acestuia în şcoli.

Şi nu văd în acest medic şcolar doar un factor de prevenţie, de informare, dar să ne 
gândim ce s-ar întâmpla dacă pentru fi ecare incident minor rezolvat cu succes în şcoală 
de către medicul şcolar ar trebui să vină ambulanţa.

Sunt conştient că este mult de construit, că avem nevoie de o reţea adecvată şi 
de stabilirea unor competenţe clare. Şi aici, în mod clar, aveţi şi dumneavoastră un rol 
foarte important, atât în semnalarea defi cienţelor existente, dar şi în promovarea aces-
tui segment oarecum marginalizat.

Vă urez succes!

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII,
NICOLAE BĂNICIOIU
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Medicina secolului XXI se îndreaptă cu paşi hotărâţi spre asistenţa medicală profi lactică, con-
siderată mai efi cientă, mai ieftină şi mai accesibilă la nivel de masă.

Tendinţa actuală a asistenţei medicale, orientată spre a satisface nevoile concrete ale indivi-
dului, se înscrie în parametrii noii reforme a sistemului naţional de sănătate şi rămâne în continuare 
obiectivul major al reformei sănătăţii.

Medicina şcolară, prin conţinut şi activitate practică, se dovedeşte a fi  prima opţiune în asigura-
rea asistenţei medicale profi lactice, alături de medicina de familie.

Fiind o activitate cu un spectru larg, medicina şcolară şi-a dovedit în timp capacitatea de adap-
tare la condiţiile nou create în relaţie cu celelalte instituţii: medicul de familie, medicul specialist, 
CAS, DSP, UMF. 

Din aceste considerente, eu cred că medicina şcolară, prin accesibilitate, efi cienţă, calitate şi 
gama largă de servicii oferite la costuri accesibile pentru copil, trebuie să ocupe un loc central în ca-
drul oricărui sistem de sănătate publică. 

Sănătatea populaţiei se obţine prin investiţii semnifi cative în noile generaţii, menite să crească 
nivelul lor educativ şi cultural. 

Povara bolilor cronice, patologia şi etiologia lor foarte diversă este din ce în ce mai mare. Abu-
zul de cafea, fumatul, alcoolismul, consumul de droguri, bântuie tot globul, inclusiv ţara noastră şi, 
din nefericire, la vârste din ce în ce mai tinere.

De aceea, un obiectiv central este cel de promovare a politicilor de sănătate.
Educaţia şcolară, care include educația igienico-sanitară, obiectiv important la nivelul cabine-

tului medical din unităţile de învăţământ, este o etapă şi în acelaşi timp o componentă fundamentală, 
esenţială şi defi nitorie a educaţiei. 

Viitorul copiilor depinde de felul în care sunt educaţi şi îngrijiţi, ca sa devină adulţi sănătoşi şi 
creativi într-o lume tot mai complexă, din ce în ce mai competitivă.

Mulţumesc tuturor medicilor şcolari, mulţumesc şi felicitări că aţi ales să fi ţi o echipă atât de 
serioasă şi competentă, dar mai ales responsabilă pentru viitorul naţiunii.

Vă doresc mult succes!

Dr. Dorina Duma, 
Director Executiv

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
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Medicina școlară își are originea în preocu-
pările medicinei, încă din sec. al XVII-lea, când 
în România s-a introdus inspecția tuturor școlilor 
de către medici și obligativitatea vizitelor aces-
tora de 1-2 ori pe săptămână în școală, pentru a 
constata existența unor cazuri de boală, controlul 
stării igienico-sanitare a unității de învățământ și 
stabilirea de recomandări în raport de starea de 
sănătate a copiilor și condiţiile de mediu din co-
lectivitate.

Importanța problemelor de sănătate pe care 
le ridică copiii și adolescenții sunt strâns legate 
de cunoașterea particularităților fi zice, psihofi zi-
ologice și comportamentale ale acestora, de nu-
mărul și structura populației infantile. În Europa, 
copiii de 0 – 14 ani reprezintă 25,4%, în Africa 
43,5%. În România, în 2011, copiii (0-14 ani) 
dețin o pondere de 15,9% din totalul populației 
stabile, populația tânără (15 – 24 ani) reprezintă 
un procentaj de 12,3%.

Proporția ridicată a populației tinere ri-
dică pro bleme deosebite sociale, economice și 
medicale (școli, locuri de muncă, asistență me-
dicală). Necesitatea cunoașterii stării de sănătate 
la această categorie de populație, afl ată în plin 
proces de creștere și dezvoltare, este cu atât mai 
presantă cu cât consecințele îmbolnăvirilor frec-
vente și grave ale acestora afectează calitatea în-
tregii vieți, se repercută asupra sănătății viitorului 
adult, asupra stării de sănătate a națiunii noastre. 

Ramură a medicinei, medicina școlară, în 
prezent, are ca scop detectarea și prevenirea bo-
lilor, precum şi monitorizarea condițiilor de viață 
și activitate ale elevilor la nivelul colectivităților 
de instruire și educare a copiilor, adolescenților 
și tinerilor; medicina școlară caută în primul rând 
să identifi ce și să promoveze condițiile de opti-
mizare a sănătății și în al doilea rând depistarea 
precoce a schimbărilor și modifi cărilor stării de 
sănătate.

Obiectivele generale ale medicinei școlare 
sunt:

– Supravegherea și menținerea stării de 
sănătate individuală și colectivă a preșcolarilor, 
elevilor și studenților

– Implementarea politicilor de sănătate pu-
blică la nivelul colectivităților de preșcolari, elevi 
și studenți

– Asistența medicală primară a preșcolari-
lor, elevilor și studenților

– Sprijinirea integrării în mediul școlar a co-
piilor și tinerilor cu boli cronice/cu nevoi speciale

– Promovarea dezvoltării fi zice, neuropsi-
hice și psihocomportamentale a copiilor şi tinerilor

Specialitatea medicală de medicină școlară 
a suferit de-a lungul anilor modifi cări, fi ind ac-
tualmente desfi ințată ca specialitate, dar existând 
ca activitate medicală a medicilor care au accedat 
în această rețea de medicină primară, în majorita-
tea lor, din rândul medicilor de familie. 

Având în vedere specifi citatea preocupă-
rilor curative și profi lactice de supraveghere a 
stării de sănătate a copiilor și adolescenților din 
unitățile de învățământ ca și a condițiilor de me-
diu din colectivități, s-a resimțit necesitatea unei 
pregătiri de specialitate care s-a concretizat în or-
ganizarea Competenței de Medicină Școlară.

Medicul școlar are rol în diagnosticarea 
afecțiunilor elevilor și monitorizarea stării de 
sănătate a acestora, precum și de prevenire indi-
viduală și colectivă în sectorul său de activitate. 
Echipa medicala are și calitatea sa de referent de 
sănătate cu un rol specifi c în calitate de consilier 
al școlii/școlilor, unităților de învățământ în care 
lucrează; în colaborare cu conducerea școlii efec-
tuează studii epidemiologice și supraveghează 
starea de sănătate individuală și colectivă.

Medicina școlară din România în secolul al XXI-lea

Editorial 



6

Revista de medicină școlară și universitară

În ultimele două decenii, preocupările 
medicale curative și profi lactice au devenit mai 
complexe în raport cu nevoile elevilor, în timp ce 
numărul de medici și asistente medicale a scăzut. 
Astăzi este cunoscut faptul că nu se poate respecta 
normativul de personal din legislația în vigoare . 

Există un defi cit de resursă umană, rezultat 
din insufi cienta atractivitate a medicilor tineri da-
torată desfi ințării specialității și a unui statut ne-
modernizat al asistenței medicale școlare.

Problematica complexă, medicală și psi-
hocomportamentală pe care o ridică copiii, ado-
lescenții și tinerii din colectivitățile de instruire 
și educare impun o atenție deosebită a forurilor 
medicale cu putere de decizie, dar și a celor admi-
nistrative, a întregii societăți românești.

Pentru reformarea rețelei de medicină șco-
lară este necesar ca:

– politicile sanitare privind sănătatea co-
piilor și tinerilor să constituie o prioritate pentru 
politicile și strategiile de sănătate publică;

– să se respecte standardele de competență 
ale acestor servicii medicale;

– să se revizuiască, completeze și armoni-
zeze legislația din România cu cea europeană, în 
concordanță cu nevoile de sănătate ale copiilor și 
tinerilor din unitățile de învățământ etc.

Salut și urez succes și viață lungă Revistei 
de Medicină Școlară și Universitară, care repre-
zintă o necesitate stringentă pentru medicii care 
lucrează în acest sector medical important pentru 
sănătatea copiilor, adolescenților și tinerilor din 
România. 

Conf. Dr. Aurelia Cordeanu,
Coordonator naţional al atestatului 

de studii complementare “medicină şcolară”
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 Programul de desfăşurare 
a campaniilor şcolare de vaccinare 

Octombrie 2014
20-31 octombrie 2014: 
–  vaccinarea antirujeolică-antirubeolică-

an tiu r liană (RRO), clasa I

Noiembrie 2014
10-21 noiembrie 2014: 
–  vaccinarea antipoliomielitică (VPI), 

clasa a II-a (8 ani) 
–  vaccinarea antipoliomielitică (VPI), copii în 

vârstă de 6 ani (clasa pregătitoare)

Decembrie 2014
02-15 decembrie 2014: 
–  vaccinarea diftero-tetanică (dT), clasa 

a IX-a – restanţieri din anul şcolar 2013-2014
– vaccinarea diftero-tetanică (dT), clasa a VIII-a 

Raportarea vaccinărilor se efectuează conform 
Procedurii de raportare a vaccinărilor realizate în 
campaniile şcolare de către medicii vaccinatori ( me-
dici de familie/medici şcolari).

Aceste campanii de vaccinare se adresează tu-
turor copiilor de vârstă eligibilă, şcolarizaţi şi neşco-
larizaţi. Vaccinarea copiilor neşcolarizaţi se va efec-
tua prin intermediul cabinetelor medicilor de familie.

Între două administrări succesive ale aceluiaşi 
tip de vaccin se va păstra un interval minim de 28 zile.

Reacţiile adverse vor fi  investigate şi raportate 
în conformitate cu metodologia de supraveghere.

Demersuri SANITAS

Afl ăm de pe site-ul Sanitas București că în luna 
septembrie s-a inițiat un nou proiect de salarizare, menit 
să corecteze inechitățile existente în Legea 284/2010. 
Prin acest proiect se urmărește eliminarea discrimină-
rilor salariale din întreg sistemul public, cu precădere 
cele din sănătate, asistență socială și medicină școlară. 
Noul proiect de lege urmează să fi e elaborat cu ajutorul 
unei Comisii de lucru interministeriale, în colaborare 
cu reprezentanți ai sindicatelor și ai societății civile.Ca 
punct de plecare pentru discuții se au în vedere o serie 
de principii care trebuie respectate: “eliminarea supra-
punerii claselor salariale; salariul de pornire să fi e de 
1050 lei, începând cu anul 2015; cuantumul sporurilor 
de vechime să se facă în procente la noul salariu de 

bază; suplimentarea în procente pe funcții și pe clase 
profesionale; introducerea gradației de merit; salariile 
colegilor din asistență socială să fi e similare cu funcți-
ile neclinice din sănătate”.

Reamintim că în cursul lunii septembrie liderii 
Sanitas s-au întâlnit cu miniștrii sănătății, fi nanțelor, 
muncii și dialogului social, obținând promisiunea gu-
vernanților de creștere a salariilor tuturor categoriilor 
profesionale din sănătate și asistență socială, astfel 
încât să fi e eliminate inechitățile existente în sistem. 
(Dr. Gabriela Brişan)

Spune nu violenţei în şcoli!

La Craiova s-a desfăşurat Proiectul “Săptă-
mâna Prevenirii Criminalităţii”, care a reprezentat un 
maraton de activităţi informativ-preventive, desfăşu-
rate în spaţiul public, iniţiat de Inspectoratul Gene-
ral al Poliţiei Române, în parteneriat cu Inspectoratul 
Şcolar Dolj, Centrul Antidrog, Direcţia de Tineret şi 
Sport, Primăria Craiova, Palatul Copiilor, Direcţia de 
Sănătate Publică, ONG-uri, şi a fost promovat şi spri-
jinit de mass-media locală. 

Campania a început luni, 29 septembrie când, 
peste 200 de copii din unităţile de învăţământ din Cra-
iova au defi lat în Piaţa Mihai Viteazul purtând pan-
carde, tricouri, bannere cu mesaje antiviolenţă. Prin 
implicare, atitudine şi responsabilitate, copiii au dat 
adulţilor o lecţie de toleranţă, curaj civic, exemple de 
bune practici şi implicare, pentru care merită un climat 
de siguranţă, care să le ofere şansa de a se dezvolta fru-
moşi şi sănătoşi, de a-şi exprima creativitatea şi perso-
nalitatea. (Dr. Narcisa Dinică, Dr. Cristiana Ciovică)

Ziua mondială a inimii – Craiova

Crosul şi Promenada Inimii au strâns alături 
peste 700 de craioveni, tineri şi vârstnici (cel mai tâ-
năr participant având 4 ani, iar cel mai vârstnic peste 
100 ani); amatori şi sportivi, medici şi pacienţi, cu to-
ţii au sărbătorit prin mişcare Ziua Mondiala a Inimii, 
într-o frumoasă zi de toamnă târzie.

Evenimentul a fost organizat de către Asociaţia 
de Sprijinire a Cardiologiei din Oltenia, Rotary Club 
Craiova, în parteneriat cu Primăria Craiova, Direcţia 
Judeţeană pentru Tineret şi Sport, Direcţia de Sănătate 
Publică Dolj, Fundaţia Română a Inimii, Societatea 
Studenţilor Medicinişti din Craiova şi Liceul de Arte 

Actualități / evenimente 
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“Marin Sorescu”, la care s-au adăugat şi voluntari de 
la alte asociaţii şi ONG-uri. 

Manifestările dedicate acestei zile au cuprins 
în afara crosului organizat pe grupe de vârstă, pentru 
copii, adulţi şi vârstnici, şi spectacolul “Anotimpurile 
Inimii”, o expoziţie de desene tematice, la care s-au 
adăugat la nivelul unităţilor de învăţământ din Cra-
iova activităţi sportive şi sesiuni informative organi-
zate de către medicii şcolari.

Susţinut de mass-media locală, acest eveni-
ment şi-a propus să promoveze activitatea fi zică ca 
o alternativă sănătoasă în prevenirea bolilor cardio-
vasculare, ştiindu-se că sedentarismul, obezitatea şi 
alimentaţia nesănătoasă sunt factorii de risc majori în 
apariţia bolilor cardiovasculare, situând aceste boli în 
fruntea îmbolnăvirilor şi a deceselor. 

De asemenea, prin acest exerciţiu de mişcare 
s-a încercat eliminarea prejudecăţilor privind activi-
tatea fi zică la bolnavii cardiaci, transmiţând mesajul 
că niciodată nu este prea târziu să schimbi compor-
tamente nocive, niciodată nu este greu să înveţi să 
adopţi obiceiuri sănătoase, iar adoptarea stilului de 
viaţă sănătos ne face să arătăm şi să ne simţim mai 
tineri, să trăim mai mult şi mai frumos. (Dr. Narcisa 
Dinică, Dr. Cristiana Ciovică) 

Actualități legislative

În prezent este supus dezbaterii publice, pe si-
te-ul Ministerului Sănătății, “Ordinul privind aproba-
rea Normelor metodologice privind exercitarea pro-
fesiei de asistent medical generalist, de moaşă și de 
asistent medical, în regim independent”.

Acest proiect a apărut la propunerea OAMG-
MAMR, și conține în Anexă un ghid de bune practici 
care reprezintă, de fapt, normele metodologice privind 
exercitarea profesiilor menționate, în regim indepen-

dent. Aceste norme stabilesc exercitarea independentă 
a acestor profesii, conform principiilor fundamentale 
ale competenței profesionale, răspunderii personale, 
respectării drepturilor pacientului, al confi dențialității 
și respectării și apărării demnității profesionale.

Furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale in-
dependente de către asistentul medical generalist, 
moaşă și asistentul medical se va putea face, conform 
reglementărilor proiectului, în regim delegat, adică pe 
baza prescripțiilor medicale prezentate de pacient, sau 
ca îngrijiri medicale autonome, dependente de com-
petențele profesionale .

Formele de organizare în vederea exercitării in-
dependente a profesiei de asistent medical generalist, 
de moaşă și de asistent medical sunt reprezentate de: 
persoană fi zică independentă, titular de cabinet indi-
vidual de practică independent, sau cabinete asociate 
de practică independentă, pe baza documentelor care 
atestă pregătirea profesională, și a înregistrării la ad-
ministrația fi nanciară teritorială. 

Sub forma de persoană fi zică independentă, 
asistentul medical generalist, moaşa și asistentul me-
dical pot încheia contracte de furnizare servicii de în-
grijiri medicale cu unități sanitare publice sau private.

Serviciile de îngrijiri medicale pot fi  prestate la 
sediu, la domiciliul pacienților, sau în unitatea sani-
tară publică sau privată cu care se încheie un contract 
de furnizări servicii de îngrijiri medicale.

În anexe sunt prezentate și o parte din formu-
larele obligatorii bunei funcționări a acestor unități, 
lista serviciilor de îngrijiri medicale ce pot fi  prestate 
în regim independent, și dotarea minimă obligatorie 
pentru înfi inţarea, organizarea şi funcţionarea cabine-
telor de practică independentă a profesiei de asistent 
medical generalist, de moaşă și de asistent medical. 

(Dr. Kristina Moldovan)
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REZUMAT

PREMIZE: Studiul de față își propune să aducă 
în atenție importanța depistării precoce a principali-
lor factori de risc pentru bolile cardiovasculare și me-
tabolice la studenți

OBIECTIVE: identifi carea principalilor factori 
de risc pentru BCV şi de metabolism la studenţi (ere-
ditate, fumat, IMC, circumferinţa abdominală, modi-
fi cări biochimice şi EKG).

MATERIAL ŞI METODĂ: Perioada desfăşu-
rării studiului 25-28 martie 2014. Culegerea datelor 
s-a efectuat cu ajutorul fi şei individuale cu date anam-
nestice, clinice, paraclinice. Datele au fost prelucrate 
cu SPSS 13. 

REZULTATE: Factorii de risc prezenţi au fost: 
fumători 16%, supraponderali şi obezi 9%, circum-
ferinţa abdominală peste limite normale (fete 15% şi 
băieţi 11%), hipertensiune arterială şi borderline 7%, 
valori modifi cate ale glicemiei (3%), colesterolului 
(15 %), trigliceridelor (10%), acid uric (3%). 

Fără risc individual au fost 27% dintre studenţi, 
restul prezentând fi e risc ereditar, fi e risc individual 
clinic.

CONCLUZII: Studiul a identifi cat atât riscul 
ereditar cât şi riscul probabil pentru bolile cardiova-
sculare şi metabolice. 

CUVINTE CHEIE: risc cardiac, risc metabo-
lic, studenţi 

Studiu asupra riscului cardiovascular 
și metabolic la studenți

Dr. Ancuţa Pintea , medic primar MF
Dispensarul studenţesc 7B, Cluj Napoca

The probable risk for cardiovascular and metabolic 
disease, in students population 

ABSTRACT

BACKGROUND: Our study aims to reveal 
the importance of early identifi cation of the main risk 
factors for cardiovascular and metabolic diseases in 
students population

AIMS: identifi cation of the main risk factors 
for BCV and metabolic diseases in students (heredity, 
smoking, BMI, abdominal perimeter, biochemical 
and ECG modifi cations);

METHODS: The study was implemented be-
tween 25 and 28 of March, 2014. Data collection 
was based upon individual fi les containing anamne-
stic, clinical and paraclinical information. Data were 
analysed using SPSS 13.

RESULTS: The risk factors identifi ed were: 
smoking 16%, overweight and obese 9%, abdominal 
perimeter exceeding normal limits (female 15% and 
males 11%), hipertension and borderline 7%, modi-
fi ed values for glycemia (3%), colesterol (15%), tri-
glyceride (10%), uric acid (3%).

From the total sample, 27% presented no risk, 
the rest of the cases presenting hereditary or clinical 
individual risks.

CONCLUSIONS: The study identifi ed here-
ditary and probable risks for cardiovascular and me-
tabolic diseases.

KEY WORDS: cardiovascular risk, metabo-
lic risk, students

INTRODUCERE 

Studiul de față își propune să aducă în atenție 
importanța depistării precoce a principalilor factori 
de risc pentru bolile cardiovasculare și metabolice la 
tineri și evaluarea timpurie a riscului de îmbolnăvire. 

Acest lucru poate fi  util pentru a motiva o modifi care a 
stilului de viață și comportamental, fi e prin corectarea 
sau renunțarea la acei factori de risc individuali, fi e 
printr-o mai bună aderență a tinerilor la monitorizarea 
stării de sănătate, prin participarea la controalele me-
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dicale, la examinările de bilanț sau la alte acțiuni de 
profi laxie primară. 

Un nivel ridicat al riscului relativ la un individ 
tânăr are semnifi cație de risc absolut înalt pe termen 
lung, ceea ce impune o intervenție fermă în ceea ce 
privește corectarea factorilor de risc prezenți. 

Prin agregarea celor patru categorii de factori 
de risc cardiovascular la un tânăr: factori cauzali (fu-
matul, hipertensiunea arterială, nivel crescut al coles-
terolului, hiperglicemia), factori de risc condiționali 
(hipertrigliceridemia, hiperhomocisteinemia, trata-
mentul hormonal de substituție, diselectrolitemii) și 
factori de risc predispozanți (obezitatea, obezitatea 
abdominală, sedentarismul, antecedentele heredo-co-
laterale, sexul masculin, rezistența crescută la insu-
lină) asistăm la o creștere a riscului de îmbolnăvire pe 
termen lung. 

Astfel, profi laxia primară este esențială în a 
oferi acestor pacienți accesul la prevenirea aparițiilor 
îmbolnăvirilor cardiovasculare. În ultimele două de-
cenii în ţările dezvoltate s-a reuşit scăderea frecven-
ței deceselor prin boli cardiovasculare, mai ales prin 
boala coronariană și ischemică. În pofi da acestui as-
pect, în ţările cu situație economică difi cilă, principala 
cauză de morbiditate şi mortalitate este patologia car-
diovasculară [1],[2]. Lipsa de performanţă a acestor 
ţări s-ar explica atât prin lipsa unor programe func-
ționale bine organizate, accesibile tuturor pacienților 
(programe prezente de multă vreme în țările din prima 
categorie), prin adresabilitatea mică a serviciilor de 
sănătate, prin carențele educaționale existente, prin 
prezența unor obiceiuri dăunătoare și dezechilibre ali-
mentare importante.

Iată de ce profi laxia primară este strâns legată 
de noţiunea de factor de risc, deoarece identifi carea 
corectă și precoce a acestuia din urmă face posibilă 
prevenția efi cientă prin însăși corectarea lui. 

OBIECTIVE

În studiul de faţă ne-am propus să identifi căm 
principalii factori de risc cardiovascular și metabolic 
la studenții participanți, evaluarea riscului ereditar 
pentru diabet zaharat, dislipidemii, boli cardiovascu-
lare, evaluarea clinică a riscului individual (tensiune 
arterială, IMC, circumferința abdominală, fumător, 
contracepție hormonală, sedentarism), determinarea 
unor parametri biochimici (glicemie, colesterol, tri-

gliceride, acid uric), evaluarea funcției cardiace prin 
efectuarea electrocardiogramei. 

MATERIAL ȘI METODĂ

Studiul, de tip transversal, s-a desfășurat în luna 
martie 2014 la Dispensarele studențeşti din Cluj-Na-
poca, a inclus un număr total de 234 de studenți și 
masteranzi cu vârsta cuprinsă între 18-26 de ani. Lotul 
a inclus fete într-un procent de 81% și băieţi – 19%. 

S-au notat pentru fi ecare student antecedentele 
heredo-colaterale (pentru boli cardiovasculare, dia-
bet zaharat și dislipidemii), dacă este fumător sau nu, 
utilizarea contracepției orale combinate, nivelul de 
activitate fi zică zilnică, IMC (indicele de masă corpo-
rală), circumferința abdominală, tensiunea arterială, 
s-a determinat nivelul glicemiei a jeun, al colesterolu-
lui total, al trigliceridelor și acidului uric, s-a efectuat 
şi EKG (electrocardiograma). 

Evaluarea clinică a riscului cardiovascular s-a 
făcut apelând la grilele de risc SCORE [3],[4], oferite 
de European Society of Cardiology (care iau în calcul 
valoarea colesterolului total/HDL – colesterol, vârsta, 
sexul, IMC și circumferința abdominală, statutul de 
fumător/nefumător, valoarea tensiunii arteriale sisto-
lice și diastolice, antecedentele heredocolaterale) și 
scorul Framingham [3],[4], (care ia în calcul vârsta, 
sexul, statutul de fumător, colesterolul total, HDL-co-
lesterolul, tensiunea arterială sistolică). 

Având în vedere faptul că subiecții studiului au 
vârste cuprinse între 18 şi 26 de ani şi faptul că în 
studiul nostru s-a dozat doar valoarea colesterolului 
total, acești doi termeni ai grilelor de calcul nu s-au 
luat în calcul. S-a apreciat apoi riscul relativ (SCORE 
-relativ) care arată de câte ori este mai mare riscul de 
a avea un eveniment cardiovascular față de o persoană 
de aceeași vârstă cu parametri normali. 

În fi nal am apreciat drept subiecți fără risc stu-
denții care nu au încărcătură ereditară pentru boli car-
dio-vasculare sau de metabolism şi nici un alt factor de 
risc asociat (nefumător, fără contracepție orală combi-
nată, normoponderal, normotensiv, fără obezitate ab-
dominală, valori normale ale glicemiei, colesterolului, 
trigliceridelor, acidului uric, cu activitate fi zică zilnică 
de minim 30 de minute, fără cardiopatii congenitale 
sau alte antecedente patologice cu potențial risc). 

S-au considerat drept subiecți cu risc scăzut sau 
risc probabil studenții care au cel putin unul sau mai 
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multi factori de risc prezenți (ereditate, fumător, su-
prapondere sau obezitate, circumferința abdominală 
mărită, hiperglicemie, hipertrigliceridemie, hiperco-
lesterolemie, hipertensiune arterială, sedentarism). 

Subiecții cu risc ereditar sunt reprezentaţi în 
studiu de studenții care prezintă doar antecedente he-
redocolaterale fără nici un alt factor de risc obiectivat 
în prezent.

Analiza statistică a utilizat programul SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences), varianta 
13.0. Pentru diferențele între variabile categoriale 
s-au utilizat testul p şi testul chi pătrat. 

REZULTATE ŞI DISCUȚII

Factorii de risc cardiovascular cel mai frecvent 
obiectivați în lotul nostru au fost: pe primul loc fu-
matul, într-un procent de 19%, urmat ca frecvență de 
circumferința abdominală mărită peste 94 cm la băieţi 
(13%) și peste 80 cm la fete (12%), apoi de contracep-
ția hormonală orală combinată ca factor de risc atero-
gen şi dislipidemic (11%). Obezitatea şi supraponderea 
au fost prezente la 9% dintre studenți, hipertensiune 
arterială şi border-line (valori mai mari sau egale cu 
135/85 mm Hg) au prezentat doar 7% dintre subiecți.

Raportându-ne la datele din literatură și studii 
citate [2],[5],[6], putem afi rma că prevalența acestor 
factori de risc la această vârstă (adult tânăr) este mai 
mică decât la populația generală de adulți, dar luând 
în considerare rezultatele altor studii efectuate (cu 
precădere pe prevalența supraponderii și a obezită-
ții), conform cărora circumferința abdominală crește 
direct proporțional cu vârsta, astfel încât la fi ecare 
10 ani circumferința abdominală crește în medie cu 
2,15 cm, procentul de aproximativ 12% al obezităţii 
abdominale prezent la studenți, ar crește considerabil 
în următorii 10 ani [2].

Țesutul adipos excesiv este asociat cu o creștere 
a producţiei de acizi graşi liberi, cu creșterea rezistenței 
la insulină, cu hiperinsulinism, cu creșterea tensiunii 
arteriale și a dislipidemiilor [7]. De asemenea, sunt des-
crise studii clinice care demonstrează faptul că obezi-
tatea se asociază cu un status hiperandrogenic la femei 
și hipoandrogenic la bărbați, prin alterarea activității 
axului hipotalamo-hipofi zo-corticosuprarenalian [8].

Studii recente au demonstrat o dependență 
puternică între valoarea IMC – ului și valoarea CA 

(circumferința abdominală), ceea ce amplifi că riscul 
cardiometabolic prin comorbiditate [2].

Datele studiului nostru arată prezența circum-
ferinței abdominale ca factor de risc într-un procent 
de 13% la băieţi (peste 94cm) și la fete într-un procent 
de 12% (peste 80cm). 

Comparând cu rezultatele studiului SEPHAR 
I[7], studenții prezintă obezitate abdominală într-un 
procent mai mic (12,5%) față de populația generală 
(37% în SEPHAR). 

Prevalența principalilor factori de risc la stu-
denți a fost în general mai mică comparativ cu cea 
raportată de studiul SEPHAR I România pentru po-
pulaţia generală.

Fumatul

Fumatul reprezintă un factor de risc major, de-
monstrat, în apariția bolilor cardiovasculare. Cu toate 
că rata morbidității BCV este în scădere în majoritatea 
țărilor europene unde fumatul este interzis prin lege 
[9], fumatul este încă frecvent în unele regiuni. Există 
dovezi importante și asupra efectelor cardiovasculare 
ale fumatului pasiv [10]. 

Prevalența fumătorilor în studiul nostru a fost 
de 19% vs. 29% în populația generală din studiul 
SEPHAR I

Obezitatea și supraponderea
Indicele de masă corporală (IMC), care repre-

zintă raportul dintre greutate (kg) şi pătratul înălțimii 
(metri), a fost calculat după măsurarea greutății prin 
cântărirea pe un cântar standardizat și a înălțimii (cu 
antropometru standardizat). 

Pe baza criteriilor OMS (Organizația Mondială 
a Sănătății) sunt considerate normoponderale persoa-
nele adulte cu IMC între 18,5 și 24,9 kg/m², suprapon-
derale cele cu IMC între 25 și 29,9 kg/m² și obeze cele 
cu un IMC peste 30kg/m².

Studenții participanți prezintă suprapondere și 
obezitate într-un procent de 9% față de 24% în popu-
lația generală în studiul SEPHAR I. 

 Tensiunea arterială ca factor de risc la 
grupa de vârstă 18-26 ani (studenți)

Există puține date în literatură despre această 
grupă de vârstă. Un studiu observațional important a 
fost efectuat pe 1,2 milioane de bărbați în Suedia, eva-
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luați iniţial la o vârstă medie de 18,4 ani, la înrolarea 
în serviciul militar obligatoriu, şi care au fost urmăriți 
pe o perioadă de 24 de ani [11],[12]. Acest studiu a ur-
mărit relația dintre TAS (tensiunea arterială sistolică) 
și mortalitatea totală și relația dintre TAS și mortalita-
tea cardiovasculară. Relația TAS și mortalitatea totală 
a fost sub formă de “U”, în timp ce relația cu mor-
talitatea cardiovasculară a avut o creștere constantă 
(cu un prag la 130mm Hg). La acești bărbați tineri, 
relația dintre TAD (tensiunea arterială diastolică ) și 
mortalitatea cardiovasculară a fost strânsă, având un 
prag la valoarea de 90mm Hg ( aproximativ 20 % din 
mortalitatea totală s-a datorat TAD) [9].

Revenind la studiul nostru, valori crescute și 
border-line ale tensiunii arteriale (TA ≥ 140/90 mm 
Hg; TA border line ≥ 135/85 mm Hg) au fost obiec-
tivate la aproximativ 7% dintre studenții lotului vs. 
2,2%, respectiv 7,2% în studiul SEPHAR pe grupa de 
vârstă 18-24 ani şi 25-34 ani. În zona noastră geo-
grafi că, de NV, studiul SEPHAR evidenţiază prezenţa 
valorilor crescute ale TA la bărbaţi în proporţie de 
11,8%, iar la femei 14,2%– comparabile cu cele ob-
ţinute de studiul de faţă. Una dintre limitele studiului 
de față a fost faptul că nu s-au putut monitoriza în di-
namică anumiţi parametri clinici astfel încât ar fi  fost 
necesară cel puțin încă o măsurare a tensiunii arteriale 
pentru a putea certifi ca diagnosticul de HTA (hiper-
tensiune arterială). Nu au fost diferențe semnifi cative 
la distribuția pe sexe în ceea ce privește valorile cres-
cute ale TA, la fel ca în studiul SEPHAR la grupa de 
vârstă 18-24 ani.

Motivele acestor diferențe pentru acești factori 
de risc este probabil legată de vârsta foarte tânără și gra-
dul de instruire superioară a subiecților studiului de față. 

Referitor la investigațiile biochimice, măsură-
torile efectuate de noi (pe analyzere Multicare, Bene 
Check prin metoda testerelor bandelete) au dozat a jeun 
glicemia, colesterolul total, trigliceridele și acidul uric. 

Glicemia a jeun egală cu sau peste 126 mg/dl 
este cunoscută ca unul dintre factorii tradiționali în-
registraţi pentru riscul cardio-vascular. În studiul de 
față hiperglicemia a fost prezentă la 2,58% dintre par-
ticipanți și la 1,72% dintre ei s-au înregistrat valori la 
limita superioară a normalului.

Hipercolesterolemia (creștere medie a valori-
lor) a fost prezentă la 8,58% dintre studenți, iar va-
lori border-line ale colesterolului au fost întâlnite la 
6,44% dintre subiecţi. Se remarcă din nou un procent 
mai mic în populația de studenți comparativ cu popu-
lația generală (aprox. 9% vs. 24%) conform datelor 
studiului SEPHAR I. 

Am testat asocierea între valorile crescute sau 
valorile la limita superioară a normalului ale coles-
terolului și IMC (Tabelul nr. 1), gândindu-ne că ar fi  
posibilă o asociere importantă între IMC și dislipide-
mii, dar testul de asociere chi pătrat nu a decelat o le-
gătură semnifi cativă statistic între cele două variabile 
(χ² = 5.72, p = 0.454)

Tabelul nr. 1. Con  ngența variabilelor IMC 
și colesterol(unde COL = colesterol, 
N = valoare normală a colesterolului, 
BL = valoare border-line /la limita superi-
oară a normalului a colesterolului, 
HC = hipercolesterolemie)

Categorii
COL TotalN BL HC

subponderali Nr.cazuri 38 5 7 50
% din total 76.0% 10.0% 14.0% 100.0%

normoponderali Nr.cazuri 124 9 10 143
% din total 86.7% 6.3% 7.0% 100.0%

supraponderali Nr.cazuri 13 0 1 14
% din total 92.9% .0% 7.1% 100.0%

obezi Nr.cazuri 6 0 0 6
% din total 100.0% .0% .0% 100.0%

Total Nr.cazuri 181 14 18 213
% din total 85.0% 6.6% 8.5% 100.0%

(χ² = 5.72, p = 0.454)
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Același tip de analiză a fost desfășurat pen-
tru a testa relația dintre utilizarea de contraceptive și 
hipercolesterolemie. S-a identifi cat o asociere sem-
nifi cativă statistic între consumul de contraceptive 
orale combinate și hipercolesterolemie (χ² = 20.01, 
p = 0.001). (Tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2. Con  ngența dintre consumul 
de contracep  ve (COC) și colesterol (unde 
COC = contracep  ve orale combinate, 
COL = colesterol, N = valoare normală a 
colesterolului, BL = valoare border-line 
a colesterolului, HC = hipercolesteroemie)

COL Total
N BL HC

Coc
NU Nr. cazuri 137 12 11 160

% din total 85.6% 7.5% 6.9% 100.0%

DA Nr. cazuri 11 3 8 22
% din total 50.0% 13.6% 36.4% 100.0%

Total Nr. cazuri 148 15 19 182
% din total 81.3% 8.2% 10.4% 100.0%

(χ² = 20.01, p = 0.001).
Fetele participante au recunoscut într-un pro-

cent de 12,3% utilizarea de contraceptive orale com-
binate (COC) de cel puțin doi ani, față de procentul 
de 35-40% utilizare COC la femeile afl ate la vârsta 
fertilă (16-45 ani) [9]. 

Am acordat o atenție deosebită acestui factor 
de risc (condițional), știind faptul că hormonii sexu-
ali feminini secretați în mod natural oferă o anumită 
protecție endoteliului vascular, dar estrogenii admi-
nistrați ca tratament de substituție la ovarectomizate 
dublează riscul aterogen [13].

Folosirea contraceptivelor este asociată cu o 
creștere ușoară, dar semnifi cativă, a tensiunii arteriale 
și cu apariția hipertensiunii arteriale într-o proporție 
de 5 % la femeile care apelează la acest tip de contra-
cepție [13]. Studiile prospective mai vechi au identifi -
cat un risc crescut de infarct miocardic în rândul celor 
care foloseau contraceptive, în special în rândul celor 
care erau și fumătoare sau foste fumătoare [13]. Trei 
metaanalize bazate pe 30 de ani de studii au demons-
trat că femeile care urmează tratament contraceptiv 
prezintă un risc de AVC de două ori mai mare decât 
cele care nu folosesc COC [14]. 

După cum aminteam mai sus, în studiul de față 
există o asociere semnifi cativă între prezența hiperco-
lesterolemiei și contracepția hormonală.

Aceste date concordă cu cele din literatură 
[14], cunoscându-se efectele adverse ale contracep-
tivelor hormonale pe metabolismul lipidic, acestea 
crescând concentrația serică a colesterolului liber şi 
esterifi cat. Așadar, cei doi factori sunt determinanți 

atât independent, cât și în interacțiune, pentru riscul 
cardiovascular. 

Trigliceridele dozate au avut creșteri moderate 
sau la limita superioară a normalului într-un procent 
de 9,87% din totalul general de studenți. Din nou un 
procent mai mic în cazul de față raportându-ne la 
prevalența hipertriglicerdemiei în populația generală 
(23%), conform studiului SEPHAR I.

În ceea ce privește determinarea acidului uric, 
valorile au fost în limite normale la majoritatea stu-
denților examinați (93,1%). 

În studiul de față s-au efectuat și electrocardi-
ograme pentru a evalua funcția cardiacă. În general, 
traseele EKG au fost fără modifi cări importante. Din-
tre modifi cările întâlnite amintim: tahicardii sinusale 
(cu frecvența de până la 110 bătăi/minut), extrasistole 
supraventriculare, aritmii sinusale respiratorii, alte 
tulburări de conducere (căi accesorii?), axul inimii 
deviat la stânga la obezi, cord verticalizat (la longilini 
și subponderali), unde T ample (vegetative?, anxie-
tate?, tulburări hidroelectrolitice?), unde T negative 
(avl, DII, DIII) la un singur caz, diagnosticat în pre-
alabil cu prolaps de valvă mitrală, unde T negative 
în precordialele drepte (V1, V2 ), blocuri de ramură 
dreaptă minore, ax QRS deviat uşor la dreapta. 

Tahicardia sinusală și undele T ample (vegeta-
tive), unde T negative în derivațiile precordiale drepte 
(V1, V2, V3), axul QRS deviat la dreapta (nedepășind 
+90 de grade), BRD minore, sunt considerate vari-
ante normale la copii şi tineri (până la vârsta de 25-30 
de ani, mai ales la sexul feminin) prin hiperactivarea 
simpatică [15].
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O atenție deosebită trebuie acordată sindromu-
lui hiperchinetic cardiovascular la tineri. 

La studenții sportivi (cei de la Facultatea de 
Educație Fizică și Sport) modifi cările EKG întâlnite 
(4%) au fost câteva hipertrofi i ventriculare stângi, 
bradicardii sinusale, tulburări de repolarizare precoce, 
acestea interpretându-se ca fi ind modifi cări adaptative 
la efortul fi zic mai intens [16],[17].

Amintim aici aspectul morții subite de etiologie 
cardiogenă la sportivii tineri, principalele modifi cări 
responsabile de apariția acesteia (descrise în literatura 
de specialitate): cardiomiopatia hipertrofi că, anomali-
ile congenitale cardiace, sindromul QT prelungit, sin-
dromul QT scurt, sindromul Wolff-Parkinson-White, 
displazia aritmogenă de ventricul drept [17].

Accentuăm importanța unei prevenții practice 
prin screeningul tinerilor sportivi, prin examinările 
medicale periodice, identifi carea precoce a acestor 
factori de risc, prin intervenții terapeutice și, la ne-
voie, prin întreruperea activităților sportive la subiec-
ții cu astfel de risc [18],[19]. 

Evaluarea riscului cardio-vascular 
şi metabolic în studiu

Nu putem vorbi de evaluarea unui risc înalt în 
lotul analizat deoarece vârsta medie a subiecților este 
de 21 de ani (grilele SCORE și scorul Framingam au 
ca termen de calculare a riscului vârsta peste 45 de ani).

Rezultatele statistice au evidențiat că aproxima-
tiv 28% dintre studenți nu prezintă nici un factor de risc, 
20% au doar încărcătură ereditară în prezent și 51% 
dintre participanții la studiu prezintă cel putin un factor 
de risc (risc scăzut sau risc probabil pentru a dezvolta 
o boală cardiovasculară sau metabolică în următorii 
20 ani față de cei care nu prezintă nici un factor de risc).

De asemenea, am urmărit repartiția pe sexe a 
riscului cardiovascular și metabolic și o eventuală 
asociere, dar nu s-au evidențiat diferențe statistice 
semnifi cative (χ² = 2.45, p = 0,294) (Tabelul nr. 3).

Tabelul nr. 3. Con  ngența dintre sex și risc 
cardiovascular și metabolic(unde F = fete, 
M = băieți, FR = fără risc, RE = risc ereditar, 
RM = risc moderat/probabil)

Risc Total
FR RE RM

sex
F Nr. cazuri 53 40 89 182

% din total 29.1% 22.0% 48.9% 100.0%

M Nr. cazuri 10 6 26 42
% din total 23.8% 14.3% 61.9% 100.0%

Total Nr. cazuri 63 46 115 224
% din total 28.1% 20.5% 51.3% 100.0%

(χ² = 2.45, p = 0,294)
Studiul individualizat al prezenței și intensității 

tuturor categoriilor de risc permite aprecierea gradului 
de risc cardiovascular și metabolic. Desigur, gradul de 
risc crește proporțional la cei care prezintă agregarea 
mai multor factori, din diverse categorii. 

CONCLUZII

Studiul a decelat la eșantionul analizat ca fac-
tori de risc individuali recunoscuți pentru bolile car-
diovasculare sau metabolice: fumatul, circumferinţa 
abdominală mărită, supraponderea şi obezitatea şi va-
lorile crescute ale tensiunii arteriale, dar și modifi cări 
biochimice: hipercolesterolemia şi hiperglicemia. 

Prevalența factorilor de risc obiectivați în stu-
diul de față a fost în general mai mică decât în studiul 

Sephar România, dar există similitudini pe grupa de 
vârstă 18-14 ani şi 25-34 ani.

S-au identifi cat asocieri semnifi cative statistic 
între utilizarea contraceptivelor orale combinate şi 
prezenţa hipercolesterolemiei la populația studiată.

Nu s-a decelat o legătură semnifi cativă statistic 
între valorile crescute sau valorile la limita superioară 
a normalului ale colesterolului și IMC.

Electrocardiografi ile efectuate au înregistrat 
atât modifi cări funcționale, cât și câteva patologice. 

Prin coroborarea factorilor de risc prezenți și 
modifi cările biochimice, în fi nal s-au identifi cat atât 
riscul probabil cât și riscul ereditar pentru BCV și 
tulburări de metabolism, nesemnalându-se diferențe 
semnifi cative statistic în ceea ce privește distribuția 
pe sexe a riscului estimat. 
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REZUMAT: Epilepsia, prin condițiile de apari-
ție, varietatea tabloului clinic și frecvența în populația 
pediatrică, trebuie cunoscută din punct de vedere al 
clasifi cării, simptomatologiei și al tratamentului, atât 
cronic, cât mai ales de urgență al crizelor epileptice și 

în particular conduita medicului școlar în condițiile 
unei crize survenite în unitatea de învățământ.

CUVINTE CHEIE: epilepsie, tratament, co-
pilărie, adolescență, medic școlar.

Epilepsia copilului și adolescentului 
în practica medicului școlar
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Child and adolescent epilepsy in school medicine practice
ABSTRACT: Epilepsy, by its onset, clinical 

variability and frequency in pediatric population, sho-
uld be acknowledged as classifi cation, symptoms, tre-
atment, both chronic and acute – emergency treatment 

of epileptic crisis and in particular, the conduct of sc-
hool doctor in case of a seizure occurring in school.

KEY WORDS: epilepsy, treatment, child-
hood, adolescence, school doctor.

I. Introducere
Epilepsia este una dintre cele mai frecvente 

afecţiuni neurologice, în România estimându-se un 
număr de 128.000 persoane cu epilepsie activă, din 
care 20.000 sub 18 ani [1].

I.1. Defi niţie

Criza epileptică reprezintă o descărcare neu-
ronală corticală excesivă paroxistică involuntară.

Criza epileptică este un eveniment clinic tran-
zitoriu, paroxistic, stereotip, rezultat al unei descăr-
cări neuronale excesive, anormale, involuntare, cu 
tendință la hipersincronism a neuronilor cerebrali [2] 
și având ca expresie clinică, în funcție de locul de ori-
gine al neuronilor, manifestări motorii, senzitive, sen-
zoriale sau psihice acompaniate sau nu de pierderea 
conştienței, de severitate diferită. Poate fi  convulsivă 
sau neconvulsivă.

O criză epileptică poate surveni şi pe un cre-
ier “normal” supus unor agresiuni externe (droguri, 
alcool, febră, hipoglicemie, infecţii cerebrale, TCC 
etc.), în aceste situaţii numindu-se crize ocazionale.

O categorie importantă a acestora o reprezintă 
convulsiile febrile.

Epilepsia este o boală cronică, defi nită prin mai 
mult de 2 crize epileptice spontane sau peste o criză 
cu modifi cări EEG [3], având ca mecanism particular 
de producere leziuni structurale sau anomalii genetice.

I.2. Clasifi carea crizelor

Clasifi carea internaţională a crizelor epileptice 
din 1981 [4], revizuită în 1985, distinge, pe baza ta-
bloului clinic și a modifi cărilor electroencefalografi ce: 
crize generalizate, crize focale și crize neclasifi cabile.

I.2.1. Focale: 
 Descărcarea paroxistică cerebrală interesează 

inițial un sector cortical limitat (focarul epi-
leptic); 

 Clinic – aspect focal variabil (în funcție de 
localizare); 

 Modifi cări focale pe traseul electroencefalo-
grafi c (EEG).

Din punct de vedere al afectării stării de con-
știență crizele focale se divid în următoarele categorii 
(conform Clasifi cării internaţionale a crizelor epilep-
tice din 1981, revizuită în 1985): 

–  crize focale simple, fără modifi carea conşti-
enței;

Revista de medicină școlară și universitară
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–  crize focale complexe, cu alterarea stării de 
conștiență, însoțite frecvent de stereotipii.

Orice criză focală poate evolua către una cu 
aspect generalizat – criză tonico-clonică secundar ge-
neralizată.

I.2.2. Generalizate:
 Origine incertă, descărcarea paroxistică inte-

resând ambele emisfere simultan; 
Clinic – aspect generalizat; 
 Descărcări epileptiforme generalizate pe EEG.

I.2.2.1.  Clasifi carea crizelor generalizate 
(din punct de vedere semiologic)

Absențe (privire fi xă, neresponsivitate)
Clinic sunt episoade scurte, cu debut și sfâr-

șit brusc, cu oprire bruscă din activitate, privire fi xă, 
pierderea stării de conștiență, însoțită uneori de auto-
matisme minore, fără fenomene postcritice.

Ca tipuri de absențe sunt descrise cele tipice 
(din descrierea de mai sus) și atipice (debut și sfârșit 
treptat, automatisme mai mari);

 Mioclonice, al căror corespondent clinic, 
sunt “tresăririle” – mișcări ample, bruște, care 
deplasează un segment de membru sau chiar 
un membru, putând duce la scăparea obiecte-
lor din mâini și chiar la cădere.

 Tonice, caracterizate clinic de creșterea bruscă 
a tonusului muscular, cu adoptarea unor pos-
turi anormale și pierderea stării de conștiență.

 Clonice, clinic vizibile ca și contracții și re-
laxări musculare rapide, alternante, frecvent 
cu componentă tonică. În funcție de durata 
crizei, postcritic avem revenire rapidă, stare 
comatoasă sau confuzională și uneori defi cit 
motor (paralizia Todd).

 Tonico-clonice, acestea fi ind crizele recunos-
cute în mod clasic ca și crize de tip grand-mal, 
în care inițial survine brutal pierderea conşti-
entei şi cădere, urmată de trei faze: 

–  faza tonică, care durează secunde, cu contrac-
tură susţinută, generalizată, iniţial în fl exie, 
apoi în extensie, blocaj respirator, cu apnee, 
cianoză şi tulburări vegetative; se produce și 
hipersecreţie bronşică;

–  faza clonică (convulsivă), în care apar clonii 
bilaterale bruşte, intense;

–  faza postcritică (comatoasă, cu respiraţie 
stertoroasă), care durează de la câteva minute 

la câteva ore; se caracterizează prin comă, hi-
potonie, relaxare sfi ncteriană, somn profund 
cu respiraţia amplă, zgomotoasă.

 Atone, în care survine suprimarea brutală a 
tonusului muscular, care poate duce la pierde-
rea tonusului postural și secundar la trauma-
tisme cranio-cerebrale.

II. Diagnosticarea epilepsiei 
Se face în serviciile de neurologie pediatrică, 

fi ind însă necesară recunoașterea precoce a manifestă-
rilor paroxistice ale copilăriei cu caracter epileptic de 
către toate specialitățile medicale și îndrumarea din 
timp către specialistul neurolog. Ea implică anamneza 
(de la pacient sau martori vizuali ai crizelor), notarea 
antecedentelor heredocolaterale, descrierea în amă-
nunt a crizei (debut, durată, stare postcriză, circum-
stanţe de producere), examenul clinic somatic (semne 
cutanate), neurologic şi psihic, aspectul EEG – cea 
mai utilă investigație pentru diagnosticul epilepsiei 
[5] și investigaţii suplimentare (CT, RMN, PET etc.).

Algoritmul de diagnostic în epilepsie are la bază 
axele de diagnostic publicate în 2001 de Liga Interna-
țională împotriva Epilepsiei [6]. Adaptate la practica 
de zi cu zi și la noua terminologie propusă de Comisia 
de Clasifi care și Terminologie a Ligii Internaționale 
Împotriva Epilepsiei din 2010, aceste axe sunt [7]:

este sau nu criză epileptică?
dacă da – ce fel de criză?
este un sindrom defi nit sau nu?
care este cauza?
există defi cite asociate?

III. Tratamentul epilepsiei

III.1.  Primul ajutor în caz de convulsii surve-
nite în unitatea de învățământ (Fig. 1)

Se va plasa elevul cu grijă pe podea 
 Se vor menține căile aeriene libere prin pla-

sarea elevului în decubit lateral pentru a evita 
aspirarea în caz de hipersalivație sau vărsătură 

Se vor observa aspectul și durata crizei 
 Se va proteja elevul de orice accident prin 

îndepărtarea obiectelor potențial vătămătoare 
din jurul său 

 Se va proteja capul copilului prin plasarea 
unei perne/haine rulate sub cap

Nu se va imobiliza copilul 
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 Nu se va forța deschiderea gurii (nu există ris-
cul de a-și înghiți limba) și nu se va introduce 
nimic în gură 

 Nu se vor administra oral medicamente sau 
lichide

Se evaluează rapid cazul:
 Este prima dată când copilul are o criză epi-

leptică?
Este elevul diabetic?
Prezintă copilul vreun traumatism?
Este eleva însărcinată?
Dacă răspunsul este “da” la una din întrebările 

de mai sus, se apelează imediat 112
Sunați, de asemenea, la 112 [9] dacă:
–  Elevul nu mai respiră.
–  Criza convulsivă durează mai mult 

de 5 minute.
–  Este prima convulsie.
–  Elevul prezintă repetate crize convulsive fără 

să-și recupereze starea de conștiență.
–  Elevul nu poate fi  trezit și e neresponsiv la 

durere după încheierea convulsiei.
–  Pupilele nu sunt egale ca dimensiuni după în-

cheierea crizei.
–  Există semne de traumatism.
–  Elevul are diabet sau sarcină.
–  Convulsia are debutul în apă.

–  Părinții solicită evaluare în urgență.

III.2. Tratamentul cronic al epilepsiei

• Recomandări de viață [10]:
–  Evitarea deprivării de somn, tratarea tulbură-

rilor de somn;
–  Evitarea eforturilor fi zice majore, sportul ne-
fi ind contraindicat (scutirea de orele de edu-
cație fi zică și sport fi ind eliberată în cazuri 
particulare de către medicul neurolog pedi-
atru, pentru copiii care prezintă crize ce pot 
asocia risc crescut de traumatisme);

–  Evitarea factorilor precipitanți – triggeri pen-
tru epilepsii refl exe, alcoolul, consumul de 
droguri;

–  Managementul stresului.
 Tratament farmacologic (medicamente an-

tiepileptice)
 Tratament nemedicamentos: chirurgical/ 

nonchirurgical
Tratamentul comorbidităților
–  retardul mental;
–  tulburările de spectru autist;
–  tulburările de comportament: măsuri educa-
țio nale, logopedie, psihoterapie, terapie com-
portamentală.

 

Fig 1. Algoritmul 
acordării primului 

ajutor în cazul unei 
crize epilep  ce 

survenită la școală 
(după “Guidelines for 
Managing Seizures in 
the School Se   ng”, 

School District of 
Escambia County, 

Florida) [8]
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IV. Particularități

Un management prompt și efi cient al crizelor 
epileptice în școală este o necesitate atât pentru elevii 
cu crize și părinții lor, cât și pentru colegii acestora și 
personalul școlar [11]. Posibilitatea survenirii crizelor 
în timpul orelor de curs este o sursă majoră de anxie-
tate pentru elevii cu crize și familia acestora, capacita-
tea personalului medical școlar de a răspunde acestei 
probleme fi ind esențială [12].

Tratamentul în urgență al crizelor este repre-
zentat, conform recomandărilor internaționale, de 
Diazepam, cu formulă de administrare intrarectală. 
Acesta este sigur și efi cient în oprirea crizelor, scă-
zând necesitatea adresării în acut în camerele de gardă 
ale spitalelor de urgență. 

Ca particularitate a sistemului, în medicina șco-
lară o problemă este faptul că asistenta medicală din 
cabinetele medicale școlare nu are acoperire legală 
[13] în a administra tratamentul antiepileptic înainte 
de solicitarea (la o durată a crizei de peste 5 minute) 
sau sosirea ambulanței, decât dacă acesta este reco-
mandat de către medicul școlar, care însă, conform 
programului și numărului de unități de învățământ pe 
care le are sub supraveghere medicală, poate lipsi.

Dincolo de tratamentul în acut al crizei epilep-
tice, rolul medicului vis-à-vis de epilepsie este de a 
spulbera miturile, prejudecăţile şi stigmatele legate de 
această patologie.

Medicul şcolar trebuie să ajute la integrarea 
copilului în colectivitate, să explice colegilor/dască-
lilor amănunte legate de boală, de crizele survenite, 
să încurajeze participarea elevului la orele de educa-
ţie fi zică şi sport conform recomandărilor în vigoare. 
El trebuie să “educe” pacientul epileptic să adopte un 
regim de viaţă sănătos, cu evitarea eforturilor fi zice 
majore, stresului şi factorilor precipitanţi (alcoolul, 
privarea de somn etc.) [14].
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REZUMAT

INTRODUCERE: Activitatea fi zică este deter-
minantă pentru starea de sănătate a copiilor şi tine-
rilor. Totuşi, există afecţiuni medicale care contrain-
dică, parţial sau total, efortul fi zic.

OBIECTIVE: Studiul de faţă îşi propune să de-
termine câţi dintre elevii unor licee clujene sunt scutiţi 
medical de orele de educaţie fi zică, care este proporţia 
acestora pe grupe de vârstă şi sex, care sunt afecţiu-
nile medicale principale pentru care se contraindică 
efortul fi zic şi care este trendul numărului de scutiri 
de educaţie fi zică în ultimii 4 ani şcolari.

METODE: Au fost luaţi în studiu 4070 de elevi 
din clasele 0-XII din 4 licee din Cluj-Napoca. S-a 
efectuat un studiu retrospectiv al situaţiei scutirilor de 
educaţie fi zică acordate în anul şcolar 2013/2014.

REZULTATE: Din cei 4070 elevi luaţi în stu-
diu, 172 sunt scutiţi de la orele de educaţie fi zică în 
anul şcolar 2013/2014, reprezentând 4,22% din to-
talul elevilor. Principalele afecţiuni medicale pentru 

care s-au acordat scutirile de educaţie fi zică elevilor 
din studiu sunt: afecţiunile ortopedice şi traumatice 
– 48,83%, afecţiunile cardio-respiratorii – 25,58%, 
afecţiunile chirurgicale – 5,81%, alte afecţiuni (neuro-
logice, senzoriale, endocrino-metabolice, autoimune, 
infecţioase, dermatologice, ale aparatului uro-genital) 
– 19,78%. 

8,47% dintre elevii din clasele IX-XII, 4,34% 
dintre elevii din clasele V-VIII şi 1,01% dintre elevii 
din clasele 0-IV sunt scutiţi de educaţie fi zică în anul 
şcolar 2013/2014, dintre aceştia 2/3 fi ind fete şi 1/3 
băieţi. Numărul scutirilor de educaţie fi zică a scăzut 
cu 18% în ultimii 4 ani, în liceele studiate.

CONCLUZII: Numărul elevilor care au scutiri 
medicale de educaţie fi zică este în scădere în liceele 
studiate. Traumatismele şi afecţiunile ortopedice sunt 
cele care determină cele mai multe contraindicaţii la 
efort fi zic la elevii luaţi în studiu. 

CUVINTE CHEIE: elevi, educaţie fi zică, scu-
tiri medicale

Aspecte referitoare la scutirile medicale 
de educaţie fizică ale elevilor din Cluj-Napoca

Dr. Daniela Rajka, Dr. Andreea Bechet, Dr. Felicia Ţăndău
Dispensare şcolare, Cluj-Napoca

Issues about medical exemptions from physical education 
classes, of the students in Cluj-Napoca 

ABSTRACT

BACKGROUND: Physical activity is essential 
for the health of children and youth. However, there 
are medical conditions that, partially or totally, con-
traindicate physical effort.

AIMS: This study aims to determine how many 
students of schools in Cluj are exempt from physical 
education classes, the proportion of them grouped on 
age and sex, which are the main medical conditions 
that contraindicate exercise, which is the trend of the 
number of exemptions from physical education in the 
last four years of school.

METHODS: In the study were involved 4070 
students in grades 0-XII of 4 schools in Cluj-Napoca. 

It was a retrospective study of the situation of physi-
cal education exemptions granted in the school year 
2013/2014.

RESULTS: Of the 4070 students in the study, 
172 were exempted from physical education classes 
in the school year 2013/2014, representing 4,22% of 
all students. The main medical conditions for which 
exemptions from physical education have been gran-
ted to the students in the study are: orthopedic diseases 
and injuries – 48,83%, cardio-respiratory – 25,58%, 
surgical diseases – 5,81%, other conditions (neurologi-
cal sensory, endocrine-metabolic, autoimmune, infec-
tious, dermatologic, the urogenital system) – 19,8%. 
8,47% of students in classes IX-XII, 4,34% of stu-
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dents in grades V-VIII and 1,01% of students in gra-
des 0-IV are exempted from physical education in the 
school year 2013/2014, of whom 2/ 3 are girls and 
1/3 boys. The number of exemptions from physical 
education decreased by 18% in the last four years, in 
the schools studied.

CONCLUSIONS: The number of students who 
have medical exemptions from physical education is 
declining in the schools studied. Trauma and orthope-
dic conditions were the most frequent contraindicati-
ons to exercise for the students in the study.

KEY WORDS: Students, physical activity, 
medical exemptions

INTRODUCERE

Activitatea fi zică regulată este unanim recunos-
cută ca jucând un rol important în reglarea balanţei 
energetice şi a compoziţiei corporale [1]. Studii pro-
spective au relevat că nivele relativ ridicate de acti-
vitate fi zică sunt asociate cu scăderea substanţială a 
riscului de dezvoltare a diabetului zaharat non-insuli-
no-dependent [2], a diabetului latent autoimun [3] şi 
a bolilor coronariene [4], a obezităţii, hipertensiunii 
arteriale, osteoporozei şi depresiei.

Din aceste motive, în Statele Unite ale Ameri-
cii, promovarea activităţii fi zice a devenit o prioritate 
de sănătate publică [5]

Ghidurile Academiei Americane de Pediatrie 
consideră că “educaţia fi zică este esenţială în educa-
rea completă a elevilor. Aceasta are rol în auto-di-
sciplină, creşterea încrederii de sine şi dezvoltarea 
aptitudinilor. Deoarece activitatea fi zică a fost core-
lată cu starea de bine fi zică şi emoţională, capacitate 
mai bună de relaţionare, nivel redus al depresiei şi 
scăderea comportamentelor cu risc pentru sănătate, 
instruirea în educaţie fi zică este parte integrantă a 
educaţiei elevilor (inclusiv a celor cu nevoi speciale) 
şi elevii nu pot fi  scutiţi de ea. Elevul poate fi  scutit de 
educaţie fi zică numai atunci când se afl ă într-o stare 
fi zică în care activitatea fi zică i-ar pune în pericol 
sănătatea”[6]

În ţara noastră eliberarea scutirilor medicale de 
la orele de educaţie fi zică şi sport pentru elevi şi stu-
denţi este reglementată de Ordinul 204/2007, ordin 
comun al Ministrului Sănătăţii şi al Ministrului Edu-
caţiei , ordin care prevede:

“Scutirile medicale de la orele de educaţie fi -
zică şi sport se eliberează de către medicul unităţii de 
învăţământ (în cazul elevilor) sau al instituţiei de în-
văţământ (în cazul studenţilor), iar în lipsa acestuia, 
de către medicul de familie al elevului sau studentu-
lui, pe baza următoarelor documente medicale:

a) pentru elevii şi studenţii cărora li se reco-
mandă scutiri medicale de la orele de educaţie fi zică 

şi sport pentru prima dată: biletele de ieşire din spital 
sau certifi catele medicale întocmite de către medicii 
din cabinetele de specialitate din ambulatorii sau 
centre de diagnostic şi tratament ori de către spitalele 
unde elevii sau studenţii în cauză au fost internaţi sau 
sunt în evidenţă;

b) pentru elevii şi studenţii care au fost scutiţi 
şi în anul şcolar respectiv universitar anterior: docu-
mentele medicale existente deja la cabinetele medi-
cale şcolare sau studenţeşti ori, în lipsa cabinetelor 
medicale şcolare sau studenţeşti, documentele medi-
cale existente la medicul de familie al elevului sau 
studentului în cauză.” 

Afecţiunile cronice ale tuturor aparatelor şi 
sistemelor pot benefi cia de scutiri de educaţie fi zică, 
dar cele mai întâlnite în cabinetul medical şcolar sunt: 
astmul bronşic, bolile cardio-vasculare, diabetul za-
harat şi alte afecţiuni metabolice şi endocrine, afecţi-
unile traumatice şi ortopedice.

OBIECTIVE

Studiul de faţă îşi propune să determine :
•  Câţi dintre elevii unor licee clujene sunt scu-

tiţi medical la orele de educaţie fi zică
•  Care este proporţia acestora pe grupe de vâr-

stă şi sex
•  Care sunt afecţiunile principale pentru care se 

contraindică efortul fi zic
•  Care este trendul numărului de scutiri medi-

cale de educaţie fi zică în ultimii ani 

MATERIALE ŞI METODE

Au fost luaţi în studiu 4070 de elevi din cla-
sele 0-XII din 4 licee din Cluj-Napoca. S-a efectuat 
un studiu retrospectiv al situaţiei scutirilor de educaţie 
fi zică acordate în anul şcolar 2013/2014. Repartiţia pe 
grupe de vârstă a elevilor luaţi în studiu se poate ob-
serva în tabelul nr. 1.
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REZULTATE ŞI DISCUŢII

În evidenţa specială a cabinetelor medicale şco-
lare din cele 4 licee din Cluj-Napoca se afl ă 796 de 
elevi cu boli cronice, reprezentând 19,55% din totalul 
elevilor înscrişi în aceste licee. 

Se constată (Tabelul nr.2) că deşi procentul 
afecţiunilor endocrino-metabolice şi al celor respira-

torii este cel mai ridicat, ele benefi ciază de cel mai 
mic număr de scutiri de educaţie fi zică. În schimb, 
elevii cu boli cardio-vasculare, afecţiuni neurologice 
şi ortopedice benefi ciază în proporţie mai mare de 
scutiri de educaţie fi zică. 

Nr. Elevi Liceul „J. Zs” Liceul „B. I” Liceul „G. C” Liceul „S. T” TOTAL 

Cls. 0-IV 289 389 665 325 1668 

Cls. V-VIII 180 291 458 246 1175 

Cls IX-XII 216 318 438 255 1227 

TOTAL 685 998 1561 826 4070 

Tabelul nr. 1.

afecţiuni în evidenţă specială scutite de efort fi zic 

respiratorii 163 22 (13,5%) 

cardiace 81 22 (27,16%) 

digestive 21 0 

urogenitale 24 4 (16,6%) 

endocrino-metabolice 292 5 (1,71%) 

neurologice 23 6 (26%) 

ortopedice 192 39 (20,3%) 

Tabelul nr. 2. Afecțiuni în evidență specială

Din cei 4070 de elevi luaţi în studiu, 172 sunt 
scutiţi de la orele de educaţie fi zică în anul şcolar 
2013/2014, reprezentând 4,22% din totalul elevilor 
şi aprox. 10% din numărul elevilor afl aţi în evidenţă 
specială.

Principalele afecţiuni medicale pentru care s-au 
acordat scutirile de educaţie fi zică elevilor din studiu 
sunt: afecţiunile ortopedice şi traumatice – 48,83%, 
afecţiunile cardiace şi respiratorii, cu câte 12,79%, 

afecţiunile chirurgicale – 5,81%, alte afecţiuni (neuro-
logice, senzoriale, endocrino-metabolice, autoimune, 
infecţioase,dermatologice, ale aparatului uro-genital) 
– aprox. 20% (Tabelul nr.3).

Un procent important al scutirilor de educaţie 
fi zică îl reprezintă în studiul nostru traumatismele, 
acestea fi ind de cele mai multe ori o consecinţă co-
mună a activităţii fi zice, care pot pune deseori pro-
bleme substanţiale [7]. Cu toate acestea, cercetători 
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suedezi, au arătat că un nivel ridicat al activităţii fi zice 
la copiii care merg la şcoală determină creşterea sănă-
tăţii oaselor şi poate fi  o cale de prevenire a fracturilor 
la adulţi [8].

Afecţiunile ortopedice includ în mare măsură 
patologia dobândită a coloanei vertebrale şi a mem-
brelor. Un procent important (20,3%) dintre elevii ca 
această patologie au scutiri de educaţie fi zică. Discu-

ţiile legate de scutirea de educaţie fi zică a copiilor şi 
tinerilor cu deformări ale coloanei vertebrale duc, in-
evitabil, la necesitatea existenţei kinetoterapeuţilor în 
şcoli (grup de şcoli), care să poată efectua cu aceşti 
copii exerciţii specifi ce. Până atunci, rămâne la reco-
mandarea ortopedului, în funcţie de stadiul deformă-
rii, evitarea/nu a eforului fi zic de către aceşti copii.

În ceea ce priveşte astmul bronşic, acesta re-
cunoaşte o varietate de fenotipuri şi diferite metode 
terapeutice pot avea rezultate diferite la pacienţi di-
feriţi [9]. Cu toate acestea, nu există evidenţe convin-
gătoare referitor la efectele favorabile ale gimnasticii 
respiratorii asupra infl amaţiei sau fi ziologiei astmului 
bronşic [10].

Motivele care pot contraindica participarea la 
ora de educaţie fi zică a unui copil sau adolescent cu 
astm bronşic pot avea în vedere prezenţa alergenilor 
din plante, atunci când ora de educaţie fi zică se des-
făşoară în aer liber, sau prezenţa prafului, atunci când 
ora de educaţie fi zică se desfăşoară în sala de sport. 
În cazul astmului bronşic declanşat de efort, copilul 
trebuie să aibă în permanenţă fl aconul cu betamimetic 
asupra sa.

O problemă specială o poate ridica în cabine-
tul medical şcolar prezenţa unei afecţiuni respiratorii 
acute, de tip viroză respiratorie, pentru care, uneori, 
medicii şcolari sunt solicitaţi să emită scutiri tempo-
rare de educaţie fi zică. Studii de specialitate [11] arată 
că “persoanele cu afecţiuni respiratorii acute trebuie 
să reducă sau să oprească exerciţiile fi zice pe perioada 
recuperării”.

Copiii cu diabet zaharat de tip I sunt, de cele 
mai multe ori scutiţi de educaţie fi zică, dar există un 
număr în creştere al celor care doresc să facă mişcare. 
Literatura de specialitate recomandă pentru aceşti pa-
cienţi exerciţii de scurtă durată, cu creşterea progre-
sivă a duratei, în limita toleranţei. Sunt recomandate: 
înotul, mersul pe jos, jogging-ul, mersul pe bicicletă 
– sub monitorizarea glicemiei” [11], deoarece s-a de-

afecţiuni Lic. „J. Zs” Lic. „B. I” Lic. „G. C” Lic. „S. T” 

respiratorii 1 4 13 4 22 (12,79%) 

cardiace 8 2 7 5 22 (12,79%) 

ortopedice 4 11 15 9 39 (22,67%) 

traumatice 7 13 18 7 45 (26,16%) 

chirurgicale 3 2 3 2 10 (5,81%) 

neurologice 1 2 1 2 6 (3,48%) 

endocrino-metabolice 1 2 1 1 5 (2,9%) 

autoimune 0 1 2 2 5 (2,9%) 

senzoriale 1 1 2 1 5 (2,9%) 

Altele (congenitale, dermatolo-
gice, infecţioase, uro-genitale) 1 4 6 2 13 (7,5%) 

Total 27 (4%) 42 (4,2%) 68 (4,3%) 35 (4,2%) 172(4,22%) 

Tabelul nr. 3. Situația scu  rilor de educație fi zică, în funcție de afecțiuni
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monstrat că subiecţii slabi, supraponderali sau obezi 
cu stil de viaţă sedentar au nivele mai crescute ale gli-
cemiei faţă de subiecţii activi” [8].

Surprinzător, în niciunul din cele 4 licee luate în 
studiu nu există scutiri de educaţie fi zică pentru obe-
zitate, ceea ce poate însemna că toţi copiii şi tinerii cu 
greutate mai mare decât normal sunt conştienţi de ro-
lul important al mişcării pentru starea lor de sănătate.

Bolile cardio-vasculare sunt cele care pun, în 
general, cele mai serioase probleme legate de efortul 
fi zic. 27,16% din elevii afl aţi în evidenţă specială cu 
asemenea afecţiuni au scutiri, parţiale sau totale de 
educaţie fi zică.

În cazul hipertensiunii arteriale stadiul I/II cu 
care noi ne confruntăm la aceste grupe de vârstă, miş-
carea este esenţială, deci scutirea de educaţie fi zică 
poate fi  valabilă doar în cazuri speciale, la latitudinea 
medicului cardiolog, deoarece studii epidemiologice 
au arătat că exerciţiile şi fi tnessul cardio-respirator 

sunt asociate cu reducerea riscului de HTA, indepen-
dent de alţi factori de risc [13], [14].

Cazul particular al tulburărilor de conducere de 
tip sindrom QT prelungit, sindrom QT scurt, sindro-
mul Wolff-Parkinson-White [15], în care examenul 
obiectiv al cordului nu este sufi cient pentru diagnos-
tic, demonstrează necesitatea consultului cardiologic 
în cazul copiilor şi tinerilor care doresc să facă sport 
de performanţă.

Diferenţe remarcabile se observă în studiul nos-
tru în ceea ce priveşte vârsta elevilor care au scutiri de 
la ora de educaţie fi zică (Tabelul nr. 4). Dacă la elevii 
din clasele primare numărul scutirilor de educaţie fi -
zică este neglijabil, el devine considerabil la elevii de 
liceu, demonstrând că strategii pentru prevenirea de-
clinului activităţii fi zice trebuie luate în calcul înaintea 
adolescenţei [16]. De asemenea, numărul fetelor care 
au scutire de educaţie fi zică este dublu faţă de numărul 
băieţilor, ajungând la triplu în cazul elevelor de liceu.

fete băieţi 

Cls. 0 – IV 17 (1,01%) 10 7 

Cls. V – VIII 51 (4,34%) 27 24 

Cls. IX – XII 104 (8,47%) 79 25 

TOTAL 172 116 56 

Tabelul nr. 4. Structura pe grupe de vârstă și sex a scu  rilor de educație fi zică

Un alt aspect important în practică îl reprezintă 
necesitatea individualizării exerciţiilor fi zice, în func-
ţie de afecţiunile copiilor şi tinerilor. Reglementările 
prevăd posibilitatea acordării de scutiri parţiale, ca in-
tensitate a efortului fi zic, sau ca durată. Dacă scutirile 
pe durată determinată sunt o realitate, în special în ca-
zul afecţiunilor traumatice, sau a intervenţiilor chirur-
gicale, scutirile parţiale de efort pun probleme legate 
de adaptarea activităţii fi zice la posibilităţile fi ecărui 
elev cu boală cronică, lucru difi cil de realizat în cadrul 
orei de educaţie fi zică.

În studiul nostru, din cele 172 de scutiri me-
dicale de educaţie fi zică – 107 sunt scutiri totale de 
efort.

Deoarece numărul scutirilor de educaţie fi -
zică a suscitat întotdeauna discuţii aprinse, inclusiv 
în mass-media, am urmărit în studiul nostru trendul 
scutirilor medicale de educaţie fi zică în ultimii ani, în 
cele 4 licee (Tabelul nr. 5). Se constată că numărul 
scutirilor de educaţie fi zică a scăzut în ultimii 4 ani 
în fi ecare din cele 4 licee din Cluj-Napoca, per total 
numărul lor reducându-se cu 18%.
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CONCLUZII

•  Numărul elevilor care au scutiri de educaţie 
fi zică în lotul studiat reprezintă aproximativ 
10% din elevii afl aţi în evidenţa specială a ca-
binetelor medicale şcolare cu boli cronice şi 
4% din numărul total de elevi

•  Traumatismele şi afecţiunile ortopedice sunt 
cele care determină cele mai multe contraindi-
caţii la efort fi zic la elevii luaţi în studiu. Aceste 
afecţiuni sunt caracterizate, însă, de scutiri par-
ţiale de educaţie fi zică, activitatea fi zică fi ind 
reluată odată cu vindecarea afecţiunii

•  Dintre afecţiunile cronice, cel mai mare pro-
cent de contraindicaţii la efort îl au bolile car-
dio-vasculare (27%); nu există nicio scutire de 
efort la elevii cu obezitate, în studiul efectuat

•  Procentul elevilor care au scutire medicală de 
educaţie fi zică este în creştere odată cu vârsta, 
ajungând de la 1% la 8,47% la elevii de liceu. 
Fetele au de 2 ori mai multe scutiri decât băieţii

•  Numărul scutirilor de educaţie fi zică a scăzut 
cu 18% în ultimii 4 ani, în liceele studiate.
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REZUMAT

OBIECTIVE: Principalele obiective ale studiu-
lui de faţă au fost: 1. evaluarea nivelului de cunoştinţe 
ȋn domeniul geneticii al publicului general din Româ-
nia; 2. explorarea atitudinii faţă de testarea genetică; 
3. explorarea expectanţelor privind impactul dezvol-
tării geneticii ȋn sistemul de sănătate; şi 4. identifi ca-
rea rolului caracteristicilor individuale asupra acestor 
variabile. 

METODA: Participanţii (N = 165) cu vârste 
cuprinse între 19 și 57 de ani, majoritatea studenţi, 
102 persoane de sex feminin şi 63 persoane de sex 
masculin, au completat un set de chestionare care au 
avut ca scop evaluarea dimensiunilor propuse. 

REZULTATE: Rezultatele studiului arată că 
mai mult de jumătate dintre respondenţi cunosc pe ci-
neva cu o boală genetică iar 6% dintre aceștia și-au fă-
cut un test genetic. Majoritatea respondenţilor (70%) 
ar fi  de acord să îşi facă disponibile informaţiile ge-
netice. Cunoştinţele în domeniul genetic sunt puţin 
peste nivelul mediu, o observaţie notabilă fi ind aceea 

că persoanele cu un nivel mediu de studii (liceu) au 
obţinut scoruri mai mari decât persoanele cu studii 
superioare. În analizele multivariate, nivelul de religi-
ozitate şi genul persoanei s-au dovedit a fi  predictori 
pentru atitudinea faţă de testarea genetică. Analizele 
corelaţionale sugerează că există o asociere negativă 
între religiozitate şi atitudinea faţă de testarea gene-
tică, cunoştinţe în domeniul geneticii şi expectanţele 
privind viitorul geneticii. 

CONCLUZII ŞI IMPLICAŢII: Studiul suge-
rează atitudini favorabile în rândul tinerilor faţă de 
testarea genetică şi expectanţe pozitive faţă de anu-
mite aspecte legate de progresul în acest domeniu. 
Explorarea cunoştinţelor şi atitudinii privind testarea 
genetică ȋn rândul populaţiei române vine ȋn sprijinul 
dezvoltării programelor educaţionale privind inovaţi-
ile genetice ȋn medicină, a reglementărilor legale ȋn 
acest domeniu, precum şi ȋmbunătăţirea serviciilor 
medicale şi de consiliere genetică. 

CUVINTE CHEIE: testare genetică, atitu-
dine, cunoștințe

Atitudinea tinerilor față de testarea genetică 
în România

Rotter Rebeka, Ramona Moldovan
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie

Youth Attitude towards genetic testing in Romania
ABSTRACT

OBJECTIVES: The main objectives of the 
study were: 1. Knowledge level evaluation in the ge-
netic fi eld of general public in Romania; 2. Attitude 
research towards genetic testing; 3. Expectations eva-
luation regarding the impact of genetic development 
in the health system; 4. Identifi cation of the individual 
characteristics role on these variables.

METHOD: The participants (N = 165), with 
ages between 19 and 57, the majority of them stu-
dents, 102 females and 63 males, have completed a 
set of questionnaires for the evaluation of the estab-
lished dimensions.

RESULTS: The study results show that more 
than half of the respondents know someone who has 
a genetic disorder and 6% of them have already done 

a genetic test. The majority of the respondents (70%) 
would agree to make their genetic information availa-
ble. The knowledge in genetic fi eld are slightly above 
average with a notable observation that the persons 
with medium intellectual level (high school studies) 
have obtained higher scores than the university gra-
duates. In multivariate analysis, the religiosity level 
and the person genre have proven predictable for the 
attitude towards genetic testing. Correlation analysis 
suggests that there is a negative association between 
religiosity and the attitude regarding the genetic tes-
ting, genetic knowledge and the expectations of gene-
tic future.

CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS: The 
study suggests favorable attitude among youth re-
garding the genetic testing and positive expectations 
towards certain aspects related to this fi eld’s progress.
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Exploring the knowledge and attitude towards 
the genetic testing among Romanian population 
supports the educational program development regar-
ding genetic innovations in medicine, legal regulati-

ons in this fi elds and improvement of medical services 
and genetic counseling.

 KEY WORDS: genetic testing, attitude, 
knowledge

INTRODUCERE

Cunoştinţele ştiinţifi ce ȋn domeniul geneticii 
medicale sunt ȋntr-o continuă dezvoltare. Finalizarea 
Proiectului Genomului Uman a scos ȋn evidenţă im-
pactul pe care aceste informații îl au pentru sănătate 
[1],[2]. Mai mult, cercetările ȋn domeniul geneticii nu 
numai că au ȋmbogăţit cunoştinţele noastre privind o 
serie de afecțiuni, dar sugerează şi numeroase aplica-
ţii practice cum ar fi  testarea genetică, screening-ul 
personalizat pentru persoanele afl ate la risc sau purtă-
toare, respectiv tratamente personalizate pentru purtă-
torii unor gene particulare. 

Atitudinile privind testarea genetică pot fi  ex-
trem de complexe [3] şi este nevoie de studii supli-
mentare pentru a ȋnţelege factorii care le determină. 
În plus, Proiectul Genomului Uman a sporit conşti-
inţa publică privind potenţialul geneticii noi şi astfel 
este de aşteptat să apară schimbări ȋn atitudinea pu-
blică faţă de genetică şi testarea genetică [4]. Dat fi ind 
faptul că adesea oamenii au difi cultăți ȋn ȋnţelegerea 
unor concepte de bază de genetică umană, este foarte 
probabil că aceştia vor ȋntâmpina difi cultăţi ȋn asimi-
larea unor concepte complexe atunci când trebuie să 
ia decizii legate de sănătatea lor sau de planifi carea 
familială. O evaluare iniţială a cunoştinţelor ȋn dome-
niul geneticii poate fi  utilă ȋn determinarea nivelului 
de înțelegere pe care aceștia îl au, putând avea astfel 
un impact semnifi cativ asupra abilității persoanelor de 
a lua decizii potrivite şi informate despre starea de să-
nătate a lor sau a familiilor lor. 

În ultimii ani, publicul a fost expus tot mai frec-
vent la o serie de termeni din domeniul geneticii, cel 
mai adesea prin diseminare la nivel de mass-media, ȋn 
conversaţii cotidiene cu prietenii sau familia dar şi ȋn-
tr-o serie de medii educaţionale. O asemenea expunere 
poate oferi publiculului un sentiment de familiaritate 
privind utilizarea unor termeni genetici atunci când ȋşi 
expun părerile, chiar dacă ei nu cunosc sensul ştiinţi-
fi c al acestora, un fenomen denumit “iluzia cunoaşte-
rii”[5]. În ciuda dezvoltării unor resurse educaţionale 
excelente în acest domeniu – incluzând resursele dis-
ponibile pe Internet şi programele şcolare inovative 
– aceste resurse nu sunt adesea accesibile [5]. Recent 

a fost încurajată derularea unor studii care să exami-
neze atitudinile şi cunoştinţele publice privind infor-
maţia genetică umană [6]. Astfel de studii arată, spre 
exemplu, că publicul are o concepţie vagă şi generală 
privind înţelesul cuvântului “genetică”. Varietatea răs-
punsurilor refl ectă o înţelegere foarte generală, atât a 
geneticii cât şi a percepţiei populare privind utilizarea 
acesteia, respectiv o utilizare nepotrivită a conceptelor 
legate de genetică [6]. Mai multe studii care au evaluat 
cunoştinţele populaţiei în acest domeniu arată că în ge-
neral respondenții nu cunosc aspecte de bază ale gene-
ticii, de exemplu că genele sunt inerente fi ecărei celule 
din corp [5],[7] şi că oamenii au 46 de cromozomi [8]; 
de asemenea, multe persoane nu cunosc diferența între 
gene și cromozomi [5],[8].

Până în prezent, puţine studii au investigat atitu-
dinea generală faţă de testarea genetică pe eşantioane 
extrase din populaţia generală. Astfel de studii au fost 
derulate în Finlanda [9],[10],[11], Marea Britanie [6], 
Olanda [2] și SUA [12]. Datele arată că publicul are 
cunoştinţe sumare privind relaţia dintre gene, eredi-
tate şi boală. De asemenea, un nivel mai ridicat de 
cunoştinţe a fost asociat cu sexul feminin, vârsta mai 
puțin înaintată şi un statut socio-economic mai ridicat 
[2],[6]. În general, genetica este văzută ca ceva pozi-
tiv şi potenţial benefi c pentru medicină, mai ales ȋn 
rândul persoanelor mai tinere şi mai educate [2],[10]. 
Pe de altă parte, există preocupări privind efectele pe 
termen lung ale geneticii şi a utilizării greşite a in-
formației genetice ȋn scopuri comerciale [6],[13]. Un 
nivel de cunoştinţe mai mare pare să fi e asociat cu o 
atitudine mai favorabilă faţă de testarea genetică, dar 
şi cu un nivel de rezervă mai ridicat [6],[10]. Indivizii 
cu puține cunoştinţe de genetică au avut difi cultăți în 
a formula opinii [13]. Shaw și Bassi (2001) au reali-
zat o anchetă în populaţia generală și au arătat că par-
ticipanţii au în general o atitudine favorabilă faţă de 
testele genetice, dar că ei sunt de asemenea conştienţi 
de posibilele dezavantaje ale acestora. Participanţii 
au fost în special preocupaţi de efectele negative ale 
testării genetice dacă ar fi  fost realizate de “persoane 
nepotrivite”. Rezultatele studiilor arată clar că oame-
nii pot avea puncte de vedere pozitive şi negative în 
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acelaşi timp, punând accent asupra faptului că opinia 
publică nu poate fi  redusă, în mod simplist, la atitudini 
generale pro sau contra. Două studii [3],[14] au ana-
lizat patternul atitudinilor contradictorii în populaţia 
generală. Rezultatele arată că oamenii tind să aibă un 
punct de vedere favorabil în ceea ce priveşte testa-
rea genetică în general, în acelaşi timp dezaprobând 
alte aspecte ale acesteia. Datele din acest raport au 
fost extrase din unul din cele mai mari studii privind 
atitudinea faţă de testarea genetică în populaţia gene-
rală până în prezent. În acest sondaj, au participat mai 
mult de 1000 de persoane din populaţia fi nlandeză. 
Rezultatele indică faptul că apar diferenţe semnifi ca-
tive în vârstă, educaţie şi sex: de exemplu, tinerii au 
atitudini mult mai favorabile faţă de testarea genetică, 
iar persoanele cu un nivel educaţional ridicat au păreri 
mult mai critice privind testele genetice. Studiul arată 
că, per ansamblu, există o rată înaltă de acceptare a 
testării genetice în populaţia fi nlandeză; mai mult de 
90% susţin că testarea genetică ar trebui să fi e disponi-
bilă pentru oricine care vrea să ştie dacă este purtător/
oare de o boală ereditară. Rezultate similare au fost 
obținute 3 ani mai târziu într-un alt eşantion din popu-
laţia fi nlandeză; în plus, datele au arătată că există o 
asociere între nivelul de cunoştinţe în domeniul gene-
ticii şi atitudinile faţă de testarea genetică [9].

În studiul realizat de Comisia de Genetică 
Umană (2001) participanţilor li s-au pus o serie de 
întrebări privind atitudinea acestora pentru a stabili 
punctul lor de vedere general privind dezvoltările 
în genetică. Rezultatele arată că majoritatea res-
pondenţilor sprijină progresele curente cu toate că 
doar o parte dintre ei sunt preocupaţi de implicaţiile 
acestor dezvoltări. Aproximativ patru din cinci per-
soane (88%) sunt de acord că dezvoltările noi în ge-
netică vor aduce tratamente pentru multe boli, în timp 
de doar 5% nu au fost de acord cu această afi rmaţie. În 
ceea ce priveşte utilizarea testelor genetice, subiecţi-
lor li s-a prezentat o serie de afi rmaţii legate de folo-
sirea acestora. Rezultatele arată că în general există 
sprijin pentru folosirea testelor genetice în scopuri 
personale. Trei sferturi consideră că oamenii ar tre-
bui să fi e încurajaţi să fi e testaţi în tinereţe pentru tul-
burări care s-ar putea să se dezvolte la vârsta mijlocie, 
în timp ce 11% dintre ei nu au fost de acord cu această 
afi rmaţie. Într-un mod deloc surprinzător, cei care au 
o anumită dizabilitate sunt de acord în mai mare mă-
sură cu această afi rmaţie (81%). Acelaşi studiu arată 

că există un tot mai mare suport pentru progresele 
care devin disponibile prin utilizarea responsabilă a 
informaţiei genetice. Există o anumită conştientizare 
a faptului că aceste dezvoltări oferă o oportunitate 
reală pentru progresele medicale şi juridice, dar unele 
arii sunt percepute ca fi ind “dincolo de limite”, cu o 
nevoie crescută de control în ceea ce priveşte stocarea 
şi folosirea informaţiei genetice. Cu toate acestea, în 
ciuda acestei comprehensiuni privind benefi ciile po-
tenţiale, o treime sunt îngrijorați că cercetarea în do-
meniul geneticii umane intervine în ordinea naturală 
şi este neetică, iar jumătate sunt îngrijorați în legă-
tură cu confi dențialitatea datelor lor. Publicul sprijină 
utilizarea informaţiilor genetice pentru a îmbunătăţi 
diagnosticul bolilor, pentru a dezvolta medicamente 
personalizate şi pentru a înţelege mai bine susceptibi-
litatea oamenilor la anumite boli. 94% cred că infor-
maţia genetică ar trebui folosită pentru identifi carea 
sau eliminarea posibililor infractori din investigaţiile 
poliţiei şi 80% sprijină utilizarea acesteia pentru sta-
bilirea paternităţii sau a altor relaţii de rudenie. Toto-
dată, peste două treimi sprijină utilizarea informaţiei 
genetice cu scopul dezvoltării tehnicilor de corectare 
a genelor defecte pentru indivizi şi generaţii viitoare 
şi pentru studiul descendenţilor. Există de asemenea 
sprijin pentru folosirea testării genetice în scopuri 
personale informative – cum ar fi  evaluarea probabi-
lităţii dezvoltării unei boli genetice a copilului în viaţa 
adultă – dar opiniile sunt mult mai divizate în ceea 
ce priveşte problemele care implică folosirea testului 
genetic pentru alegerea sexului copilului sau decizia 
privind naşterea unui copil cu dizabilităţi. Când au 
fost întrebaţi în legătură cu disponibilitatea de a oferi 
informaţiile genetice fi rmelor de asigurare sau angaja-
torilor, majoritatea au răspuns că nu sunt de acord, in-
diferent de motivele pentru care se cere un asemenea 
test. În ceea ce priveşte consimţământul şi accesul, stu-
diul arată că acesta este vital pentru participanţi. Nouă 
din zece sunt de acord că ar trebui să se ceară întot-
deauna permisiunea înainte ca sângele sau alte ţesuturi 
să fi e folosite în scop de testare, respectiv patru din 
cinci consideră că acest consimţământ este necesar şi 
în cazul utilizării acestora în scopuri de cercetare [6].

Asocierea dintre nivelul de cunoştinţe şi atitu-
dinea faţă de testarea genetică, respectiv expectanțele 
privind dezvoltarea acestui domeniu a fost pusă în dis-
cuţie în numeroase studii. Datele disponibile până în 
acest moment sugerează că utilizarea optimă a testării 
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genetice este dependentă de cunoştinţe adecvate pri-
vind benefi ciile şi riscurile testelor genetice şi medi-
cinii moleculare, precum şi atitudinea potenţialilor 
clienţi [15]. În studiul realizat de Comisia de Genetică 
Umană (2001) rezultatele arată că persoanele cu mai 
multe cunoştinţe în domeniul geneticii sunt de acord 
în mai mare măsură cu afi rmaţia că progresele în 
acest domeniu vor aduce tratamente pentru multe boli 
şi că aceste dezvoltări înseamnă copii mai sănătoşi. 
Alternativ, cei ce deţin mai puţine cunoştinţe în acest 
domeniu cred într-o mai mare măsură că cercetarea 
genetică contravine naturii şi este neetică. Aceste re-
zultate sunt în concordanţă cu rezultatele studiului 
realizat de National Science Foundation (2006) care a 
arătat că, cu cât oamenii sunt mai informaţi în legătură 
cu noutăţile din ştiinţă cu atât mai probabil este ca ei 
să aibă atitudini favorabile faţă de ea [12]. 

În România există o dezbatere în curs de desfăşu-
rare privind progresele viitoare ale tehnologiei genetice 
şi a testelor genetice. În prezent, cercetarea privind 
aspectele psihosociale ale testării genetice şi impac-
tul acesteia asupra indivizilor şi familiilor este abia la 
început. În ceea ce priveşte atitudinea faţă de testarea 
genetică ȋn România, nu există studii care să evalueze 
cunoştinţele şi atitudinile publicului general faţă de tes-
tarea genetică. Drept urmare, ne propunem realizarea 
unui studiu explorator, având ca principal scop obţi-
nerea unor informaţii preliminare ȋn ceea ce priveşte 
ȋnţelegerea publică a conceptelor de bază ȋn genetică şi 
atitudinea publicului general faţă de testarea genetică. 

Obiectivul principal al acestui studiu a fost 
evaluarea cunoştinţelor şi atitudinilor tinerilor privind 
testarea genetică, urmărind totodată explorarea supor-
tului lor privind dezvoltările ȋn acest domeniu. Studiul 
ȋşi propune să răspundă la următoarele ȋntrebări: Care 
sunt cunoştinţele actuale ale tinerilor în domeniul ge-
neticii? Care este atitudinea acestora privind dispo-
nibilitatea şi utilizarea testelor genetice? Care sunt 
expectanţele lor privind impactul dezvoltării geneticii 
ȋn sistemul de sănătate? Sunt atitudinile privind dis-
ponibilitatea şi utilizarea testelor genetice infl uenţate 
de particularităţi individuale şi demografi ce precum 
vârsta, sexul sau nivelul educaţional? 

METODA
Participanți

La studiu au  participat 165 de persoane (N = 165), 
majoritatea lor fi ind studenţi la diverse facultăţi. Eşan-

tionul este format din 102 persoane de sex feminin şi 
63 persoane de sex masculin, cu vârste cuprinse între 
19 – 57 de ani, având o medie a vârstei de 26 de ani. 
Eşantionul este format din persoane din 24 de judeţe 
diferite, majoritatea având domiciliul în judeţul Cluj. 

Instrumente de evaluare

A fost utilizat un chestionar complex construit 
în așa fel încât să măsoare cunoştinţele generale din 
sfera geneticii, atitudinea faţă de testarea genetică, 
expectanţele privind impactul dezvoltării geneticii ȋn 
următorii 10-15 ani, familiaritatea cu domeniul gene-
ticii şi atitudinea față de disponibilitatea informaţiei 
genetice. Itemii au fost preluaţi din mai multe studii 
[2],[16],[17],[18] care au avut ca scop testarea cu-
noştinţelor şi atitudinii populaţiei faţă de testarea ge-
netică. Participanţii au completat fără limită de timp 
chestionarele care au fost postate online pe mai multe 
grupuri destinate studenţilor.

Date demografi ce: Prima parte a chestionaru-
lui a vizat informaţii despre vârsta, sexul, profesia, 
nivelul educaţional, domiciliul şi religiozitatea parti-
cipanților.

Cunoştinţe în domeniul geneticii: A doua parte a 
chestionarului a constat dintr-o scală construită pentru 
a evalua cunoştinţele de bază ale participanţilor ȋn do-
meniul geneticii. Scala este formată din 11 itemi cu 
următoarele posibilităţi de răspuns: Adevărat, Fals şi 
Nu ştiu. Fiecare răspuns corect a fost cotat cu 1 punct, 
fi ind posibil un scor maxim de 11 puncte (α Cronbach 
= 0.49). Răspunsurile “nu ştiu” au fost cotate ca răs-
punsuri incorecte. 

Atitudinea faţă de testarea genetică: A treia 
parte a chestionarului evaluează atitudinea partici-
panţilor faţă de testarea genetică (α Cronbach = 0.81). 
Această secţiune conţine o listă de afi rmaţii privind 
testarea genetică. Răspunsurile sunt cotate pe o scală 
Likert de la 1 la 5, unde 1 ȋnseamnă puternic ȋmpotrivă 
iar 5 puternic de acord. Cu cât scorul este mai mare, 
cu atât atitudinea faţă de testarea genetică este mai fa-
vorabilă. Itemii chestionarului au fost preluaţi şi adap-
taţi din literatură [16],[17]. La rândul ei, aceasta scală 
este compusă din 3 subscale: Cui şi când ar trebui 
oferită testarea genetică – 9 itemi (α Cronbach 0.80); 
Motive pro sau contra acceptării testării genetice – 6 
itemi (α Cronbach 0.57); Motive de îngrijorare pri-
vind testarea genetică – 4 itemi (α Cronbach 0.54)
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Expectanțe privind impactul dezvoltării ge-
neticii: A patra parte a chestionarului evaluează 
expectanţele privind impactul dezvoltării geneticii ȋn 
sistemul de sănătate. Itemii scalei au fost preluaţi şi 
adaptaţi din alte studii [2]. Scala conţine 15 situaţii 
posibile pe care participanţii sunt rugaţi să le evalueze 
pe o scală de la 1 la 5, unde 1 ȋnseamnă puternic ȋmp-
otrivă iar 5 înseamnă puternic de acord. Scorurile mari 
reprezintă probabilitatea ca acel eveniment să aibă loc 
din punctul de vedere al respondenţilor (α Cronbach 
= 0.80). Scala este compusă din 3 subscale: Anticipa-
rea impactului negativ asupra societăţii – 3 itemi (α 
Cronbach = 0.78); Anticiparea utilizării informaţiei 
genetice – 5 itemi (α Cronbach = 0.79); Anticiparea 
creşterii importanţei aspectelor genetice a bolilor – 
7 itemi (α Cronbach = 0.82).

Familiaritatea cu domeniul geneticii: Această 
dimensiune a fost evaluată cu ajutorul a trei întrebări 
cu răspuns dihotomic preluate din literatură [16].

Disponibilitatea informaţiei genetice: Pentru 
a evalua disponibilitatea informaţiilor genetice a fost 
evaluat acordul participanților ca informaţia lor gene-
tică să fi e făcută disponibilă [2]. Opţiunile de răspuns 
au fost Da, categoric; Da, dar numai cu acordul meu 
prealabil și Nu.

Designul cercetării

Designul acestui studiu este unul corelațional. 
Variabilele incluse în cercetare includ cunoştinţele faţă 
de testarea genetică, atitudinea faţă de testarea gene-
tică, expectanțele privind viitorul geneticii, familiarita-
tea cu domeniul geneticii, disponibilitatea informaţiei 
genetice. A fost investigată de asemenea măsura în care 
datele demografi ce (sexul, nivelul de studiu, nivelul de 
religiozitate) se asociază cu aceste variabile.

Analiza datelor

Pentru analiza caracteristicilor eșantionului 
s-au utilizat analize descriptive iar pentru analiza 
calculul fi delităţii scalelor utilizate s-a folosit coefi -
cientul de consistență internă Alpha Cronbach. Pentru 
analiza diferenţelor dintre diverse grupuri s-a utilizat 
testul t pentru eşantioane independente. Analiza regre-
siei multilineare s-a folosit pentru a vedea măsura în 
care caracteristicile demografi ce şi cunoştinţele prezic 
atitudinea faţă de testarea genetică, respectiv măsura 
în care caracteristicile demografi ce, cunoştinţele şi 
atitudinile prezic expectanțele privind dezvoltările în 
domeniul geneticii. 

REZULTATE

Caracteristicile eşantionului
165 de persoane cu o vârstă medie 25.6 ani 

(SD 8.2) au participat la studiu. Persoanele partici-
pante sunt din 24 de judeţe. Majoritatea persoanelor 
(n = 83) sunt din judeţul Cluj, urmat de judeţul Satu 
Mare (n = 10) şi Hunedoara (n = 9). 102 persoane 
(61.8%) sunt de sex feminin, iar restul de 63 (38.2%) 
sunt de sex masculin. 91 de persoane au terminat li-
ceul, în timp ce 73 sunt cu studii superioare, o sin-
gură persoană a declarat că ultima școală absolvită a 
fost postliceala. 88 dintre ei (53.3%) au declarat că au 
un nivel de religiozitate mediu, în timp ce 52 de per-
soane au declarat că au un nivel de religiozitate scăzut 
(31.6%) şi 25 de persoane (15.2%) un nivel ridicat.

Cunoştinţe în domeniul genetic

Media obţinută la testul de cunoştinţe este de 
6.65 (SD = 1.86). Există diferenţe semnifi cative între 
cei cu studii superioare şi cei cu studii medii în ceea 
ce priveşte scorurile la testul de cunoştinţe în genetică 
[studii superioare: M = 7.30 (SD = 1.65), studii medii 
M = 5.89 (SD = 1.78) cu t (162) = 5.23, p<.01], su-
gerând că persoanele cu studii superioare au obţinut 
scoruri mai mari la testele de cunoştinţe privind do-
meniul geneticii. Diferenţa dintre medii este de 1.41. 
Mărimea efectului calculat cu indicele lui Cohen este 
d = .82, ceea ce sugerează că efectul este semnifi ca-
tiv statistic. Alte diferenţe semnifi cative între diverse 
grupuri si variabila cunoștințe în domeniul genetic nu 
au fost relevate. 

Atitudinea faţă de testarea genetică

Media scorurilor la acest test este de 68.52 (SD 
9.9), ceea ce sugerează că majoritate participanţilor 
la acest studiu au o atitudine pozitivă faţă de testa-
rea genetică. Rezultatele arată că 90% dintre subiecţi 
susţin că testarea genetică ar trebui să fi e disponibilă 
pentru oricine doreşte să obţină informaţii despre bo-
lile genetice pe care le are sau pe care le-ar putea avea 
în viitor. 83% (n = 138) consideră că tuturor femeilor 
gravide ar trebui să li se ofere testare genetică iar 80% 
dintre respondenți susţin că ar trebui să se aloce mai 
mulţi bani pentru dezvoltarea testelor genetice.

În ceea ce privește acceptabilitatea testelor 
genetice, 69% (n = 116) dintre participanţi susţin că 
prin testare s-ar reduce costurile tratamentelor pentru 
diverse tulburări, iar 80% (n = 135) favorizează testa-
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rea pentru că oamenii au dreptul să ştie despre genele 
lor pentru a putea infl uenţa propria lor sănătate. Cu 
toate acestea, o treime dintre subiecţi (n = 63) consi-
deră că există probleme de sănătate publică mai mari 
care ar trebui să fi e rezolvate prima dată, iar 19% 
(n = 31) consideră că natura ar trebui să își urmeze 
cursul fără a interfera. Totodată, o treime (n = 63) din-
tre respondenţi susţin că afl area rezultatelor testului 
ar putea conduce la discriminare, 62% (n = 102) din-
tre ei fi ind de părere că testarea genetică ar conduce 
la întreruperi de sarcină mult mai frecvente. Cel mai 
frecvent motiv de îngrijorare al respondenților s-a re-
ferit la faptul că un test genetic poate scoate la iveală 
relaţii familiale neaşteptate (cum ar fi  tatăl biologic 
al unui copil) (76%, n = 126). Mai mult de jumătate 
nu şi-au manifestat îngrijorarea cu privire la folosirea 
rezultatelor testelor genetice în scopuri ştiinţifi ce fără 
acordul persoanei testate. 30% sunt de acord că testa-
rea genetică ar putea conduce la “eugenie”, cu toate 
că aproape jumătate nu au avut o poziţie fermă în le-
gătură cu acest subiect. 

Analiza diferenţelor dintre diverse variabile 
demografi ce și variabila atitudine sugerează existența 
unei diferențe între sexe privind atitudinea faţă de te-
starea genetică. Astfel, rezultatele relevă faptul că fe-
meile au o atitudine mai favorabilă faţă de testarea ge-
netică decât bărbaţii: t(163) = 2.51, p < .05 (p = .013), 
bărbaţii înregistrând o medie de 66.06 (SD = 1.28) 
şi femeile o medie de 70.03 (SD = 0.95) la scorurile 
testului, cu o diferenţă de 3.97 puncte şi mărimea 
efectului de .40; această mărime nu este una mare, dar 
poate fi  relevantă din punct de vedere practic. 

Expectanțele privind viitorul geneticii 

Rezultatele arată că participanții nu au opinii 
ferme legate de impactul dezvoltării geneticii asupra 
societăţii (M = 68.52, SD = 9.9). Datele privind anti-
ciparea folosirii informaţiei genetice indică faptul că 
o parte dintre participanţi consideră că folosirea şi sto-
carea informaţiei genetice va deveni tot mai comună 
(M = 15.19, SD = 4.7). De exemplu, mai mult de ju-
mătate dintre respondenţi consideră că informaţia no-
astră genetică va fi  păstrată ȋn computere (bănci de 
date) şi că toţi copiii vor fi  testaţi la o vârstă tânără 
pentru a afl a ce tulburare vor avea la o vârstă mai ȋn-
aintată. Aproape jumătate dintre ei cred că companiile 
de asigurare vor cere un test genetic înainte de a aplica 
prima de asigurare, în timp ce doar 15% dintre ei con-

sideră că viitorii angajaţi vor trebui să efectueze un 
test genetic ȋnainte de a fi  angajaţi. 35% dintre respon-
denți susţin că populaţia va avea paşaport genetic. 
În ceea ce priveşte anticiparea creşterii importanţei 
aspectelor genetice ale bolilor, media scorurilor este 
de 27.36 (SD = 5.0), ceea ce sugerează că majoritatea 
respondenţilor anticipează creşterea importanţei ace-
stui aspect. Astfel, 76% susţin că tot mai multe tul-
burări vor fi  identifi cate ȋnainte de naştere, în timp ce 
două treimi susţin că pentru multe tulburări, cum ar fi  
bolile cardiace, diabetul şi demenţa, va exista un test 
genetic pentru a afl a dacă o persoană are un risc crescut 
de a avea aceste tulburări. 76% consideră că oamenii 
vor putea alege dintre testele genetice pe care vor dori 
să le efectueze, respectiv că se va acorda mai multă 
atenţie mecanismelor genetice ale unei tulburări. Nu 
în ultimul rând, majoritatea subiecţilor sunt de acord 
că efectuarea unui test genetic va fi  tot mai comună, 
mai ales pentru femeile ȋnsărcinate aceasta având ca şi 
consecinţă scăderea numărului copiilor cu dizabilităţi. 

 Familiaritatea cu testele genetice şi disponibi-
litatea informaţiei genetice 

În total, 51.8% (n = 87) au declarat că au cu-
noscut pe cineva cu o boală genetică, 82% (n = 138) 
au susţinut că au auzit sau citit despre testarea gene-
tică ȋnainte de a completa acest chestionar iar 6.5% 
(n = 11) au efectuat un test genetic (ex., teste genetice 
prenatale). Majoritatea respondenţilor (n = 106) ar fi  
de acord să îşi facă disponibilă informaţia genetică, 
dar numai cu acordul lor prealabil, în timp ce 30.3% 
(n = 50) nu ar fi  de acord cu aceasta. 

 Rolul caracteristicilor individuale în atitudine 
şi expectanțe

În plus față de diferenţele între persoanele cu 
studii superioare şi cele cu studii medii în ceea ce pri-
veşte cunoştinţele lor în domeniul genetic, precum şi 
diferenţele între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte 
atitudinea lor faţă de testarea genetică, religiozitatea 
pare să joace un rol important în atitudinea față de te-
starea genetică: Rezultatele arată că există o asociere 
negativă între religiozitate şi atitudinea faţă de testarea 
genetică (r = -.31, p<.01), sugerând că persoanele cu 
un nivel de religiozitate mai ridicat au scoruri mai mici 
la scala care măsoară atitudinea faţă de testarea gene-
tică. O asociere negativă se observă şi între nivelul de 
religiozitate şi expectanțele privind viitorul geneticii 
(r = -.15, p<.05), sugerând că persoanele cu un nivel 
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de religiozitate mai ridicat au expectanțe mai negative 
în ceea ce priveşte dezvoltările în domeniul genetic. 

Pentru a analiza diferenţa între persoanele reli-
gioase şi cele nereligioase în ceea ce priveşte atitudi-
nea acestora faţă de testarea genetică, am format două 
grupuri din eşantionul total: un grup cu un nivel scăzut 
de religiozitate şi unul cu un nivel mai crescut de re-
ligiozitate. Au fost excluse din cele două grupuri per-
soanele care se consideră moderat religioase. Pentru 
calculul mediilor, am cotat cu 1 persoanele care s-au 
declarat puţin religioase sau deloc religioase şi cu 
3 persoanele care au susţinut că sunt foarte religioase 
sau profund religioase. Analizele statistice arată că 
există o diferenţă între cele două grupuri, t(74) = 3.85, 
p<.01, unde media persoanelor mai puţin religioase a 
fost de 71.49 (SD = 9.07), iar media scorurilor celor 
care s-au declarat mai religioase a fost de 61 (SD = 
12.02), cu o diferenţă de 10.49 de puncte între cele 
două grupe. Aceste rezultate arată că persoanele cu un 
nivel mai ridicat de religiozitate au atitudini mai puţin 
favorabile faţă de testarea genetică. 

CONCLUZII ŞI DISCUȚII

Acest studiu a fost realizat cu scopul de a ex-
plora cunoştinţele în domeniul geneticii, atitudinea 
faţă de testarea genetică, expectanțele faţă de dez vol-
tările în domeniul geneticii, familiaritatea cu testă rile 
genetice şi disponibilitatea informaţiei genetice în 
rân dul populaţiei generale. 

Rezultatele studiului arată că participanții la 
acest studiu au cunoștințe medii de genetică. Acest 
rezultat poate fi  explicat de numărul mare de studenţi 
incluşi în studiu: studenţii au mai active cunoştinţele 
acumulate de pe parcursul liceului, respectiv au avut 
acces la informaţii mai actualizate pe parcursul şcolii 
decât persoanele mai în vârstă. Rezultatele obţinute 
sunt similare cu cele publicate în studii anterioare 
[2],[11]. O altă dimensiune studiată a fost atitudinea 
publicului faţă de testarea genetică şi expectanțele 
faţă de dezvoltările în acest domeniu. Rezultatele stu-
diului sugerează că există o asociere pozitivă între ati-
tudine şi expectanțe, respectiv atitudine şi cunoştinţe. 
Persoanele cu mai multe cunoştinţe în acest domeniu 
au o atitudine mai favorabilă faţă de testarea genetică 
şi expectanțe mai pozitive în ceea ce priveşte viitorul 
geneticii. Aceste rezultatele sunt în concordanţă cu 
rezultatele studiului efectuat de Comisia de Genetică 

Umană (2001) care a arătat că nivelul de cunoştinţe în 
domeniul genetic infl uenţează punctele de vedere ale 
persoanelor privind o serie de dezbateri.. 

Respondenţii au în general o atitudine pozitivă 
faţă de testarea genetică, mai ales în ceea ce priveşte 
disponibilitatea testelor genetice. În plus, niciuna din-
tre persoanele participante la studiu nu a fost de acord 
cu interzicerea testării genetice, majoritatea susţinând 
că ar trebui să se investească mai mulţi bani pentru 
dezvoltarea testelor genetice, mai ales deoarece astfel 
s-ar reduce costurile tratamentelor pentru diverse tul-
burări. Cu toate acestea, o treime dintre respondenţi 
sunt îngrijoraţi cu privire la posibilitatea discriminării 
pe baza rezultatelor la testele genetice. 

Studii anterioare [10] au arătat că bărbaţii au 
atitudini mai favorabile faţă de testarea genetică decât 
femeile. În studiul de faţă însă această diferenţă este 
inversă, femeile având o atitudine mai pozitivă faţă 
de testarea genetică decât bărbaţii. În ceea ce priveşte 
diferenţele în atitudine în funcţie de nivelul de studii, 
rezultatele arată că nu există o asociere între atitudi-
nea persoanelor şi nivelul de educaţie. Acest rezultat 
a fost găsit şi în alte studii [16],[19].

În ceea ce priveşte variabila religiozitate, re-
zultatele arată că aceasta este asociată negativ atât cu 
cunoştinţele în domeniul genetic şi atitudinea faţă de 
testarea genetică, cât şi cu expectanțele persoanelor, 
sugerând că, cu cât mai mare este nivelul de religiozi-
tate cu atât persoanele vor avea un nivel de cunoştinţe 
mai scăzut, atitudini mai nefavorabile şi expectanțe 
mai pesimiste. Aceste rezultate sunt susţinute şi de 
alte studii [2],[6],[9],[10],[11],[16] și sugerează că 
persoanele credincioase susţin într-o mai mare măs-
ură faptul că cercetarea genetică umană este neetică. 
Comparativ cu persoanele mai puţin religioase, ace-
stea sunt de acord în mai mică măsură că progresele 
în genetică vor însemna copii mai sănătoşi şi sprijină 
într-o mai mică măsură folosirea informaţiei genetice 
pentru a stabili paternitatea sau alte relaţii de rudenie. 

Nu în ultimul rând, rezultatele sugerează că 
participanţii par a fi  rezervaţi ȋn a-şi face disponi-
bilă informaţia genetică cu alţii, și mai ales ȋn ceea 
ce priveşte fi rmele de asigurare şi angajatorii, aceste 
rezultate fi ind confi rmate şi de alte studii [6],[13]. Re-
spondenții sunt însă deschişi la împărtăşirea acestei 
informaţii doar dacă li se cere acordul prealabil.

Cunoştinţele adecvate şi atitudinile personale 
favorabile faţă de testarea genetică sunt determinanţi 
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majori ȋn utilizarea optimă a testării genetice [17]. 
Numeroase studii pe diverse populaţii, cum ar fi  po-
pulaţia fi nlandeză şi germană [2],[11], ȋn general arată 
o lipsă de ȋnţelegere în domeniul geneticii. 

În România, datele privind atitudinea publicului 
general faţă de testarea genetică sunt limitate. Astfel, 
acest studiu a avut ca scop explorarea cunoştinţelor ȋn 
domeniul geneticii, atitudinea faţă de testarea genetică, 
evaluarea expectanţelor privind dezvoltarea geneticii 
medicale, experienţa cu genetica medicală şi intenţia 
de a ȋmpărţi propria informaţie genetică cu alţii ȋn 
rândul publicului român. Înţelegerea modului ȋn care 
se raportează publicul român la acest subiect poate fi  
utilă ȋn dezbaterile privind elaborarea unor proiecte de 
lege privind testarea genetică, dezvoltarea unor pro-
grame de educaţie privind inovaţiile aduse ȋn acest do-
meniu şi utilitatea lor practică, precum şi elaborarea 
unor metode privind consilierea genetică a persoanelor 
care apelează la serviciile de testare genetică. 

Limita cea mai importantă a studiului este le-
gată de eşantionarea grupului inclus în studiu: studiul 
s-a limitat la distribuirea on-line a chestionarelor, re-
strângând astfel accesul unor persoane la completarea 
acestuia. Cu toate acestea, studiul are meritul de a su-
blinia necesitatea mai multor studii ȋn acest domeniu 
pentru a ȋnţelege mai bine atitudinea publicului gene-
ral din România faţă de testarea genetică şi inovaţiile 
aduse ȋn domeniul geneticii umane. 
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Consumul de lichide este un element esenţial al 
alimentaţiei la orice vârstă, dar din păcate un aspect 
destul de mult neglijat chiar şi de către medici şi cer-
cetători şi cu atât mai mult de către publicul larg. 

Date publicate în 2007 sugerează că, atunci 
când provine dintr-un lichid, “o calorie nu este de 
fapt o calorie” [1]. Explicaţia acestei afi rmaţii aparent 
paradoxale este de fapt foarte simplă. Atunci când se 
consumă un aliment solid, se va reduce consumul al-
tor alimente datorită apariţiei senzaţiei de saţietate. În 
schimb atunci când se consumă o băutură ce conţine 
calorii (cum ar fi  sucurile cu zahăr, sucurile de fructe 
sau laptele), există o foarte mică tendinţă de a reduce 
cantitatea de alimente ce urmează a se consuma. Cu 
alte cuvinte, caloriile din aceste tipuri de băuturi se 
adaugă la caloriile consumate din alimentele pro-
priu-zise în loc să înlocuiască o parte din acestea, ast-
fel încât per total se ajunge la un consum mai mare 
decât necesarul şi în fi nal la creşterea în greutate.

În Statele Unite, la copiii şi adolescenţii cu 
vârsta 2-19 ani s-a înregistrat o creştere a consumului 

de calorii provenite din băuturi cu zahăr de la 204 la 
224 kcal/zi şi la sucuri din fructe 100% de la 38 la 
48 kcal/zi. Cea mai mare creştere (aprox. 20%) s-a 
observat la copiii cu vârsta de 6-11 ani [2].

Recomandări referitoare consumul de lichide 
au apărut în anul 2006, când a fost propusă o clasifi -
care a lichidelor care ţine cont de cantitatea de calorii, 
conţinutul în nutrienţi esenţiali, efectele benefi ce sau 
dimpotrivă efectele nedorite pe care diferitele tipuri 
de lichide le au asupra organismului [3]. Aceste reco-
mandări se adresează grupelor de vârstă >6 ani, la co-
piii mai mici fi ind necesare ajustări specifi ce fi ecărei 
vârste şi condiţii biologice.

Necesarul de lichide variază în funcţie de mai 
mulţi factori, dintre care compoziţia dietei şi conţinutul 
în apă a alimentelor ingerate trebuie luate în consi-
derare, precum şi gradul de activitate fi zică sau tem-
peratura ambientală. Recomandările Agenţiei Europene 
pentru Siguranţă alimentară sunt prezentate în tabelul 1.

Recomandări pentru aportul de lichide, 
pe grupe de vârstă [adaptat după 4]

Hidratarea – un element esenţial al stilului de viaţă sănătos
Cornelia Bala, Gabriela Roman, Anca Elena Crăciun

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, 
Facultatea de Medicină, Disciplina Diabet, Nutriţie, Boli metabolice

Grupa de vârstă Aport de lichide băieţi (ml/zi) Aport de lichide fete (ml/zi)
Din alimente Din băuturi Total Din alimente Din băuturi Total

2-3 ani 390 910 1300 390 910 1300
4-8 ani 480 1120 1600 480 1120 1600
9-13 ani 630 1470 2100 570 1330 1900
>14 ani 750 1750 2500 600 1400 2000

Ordinea preferinţelor în care se va alege un 
anumit tip de lichid pentru acoperirea nevoilor zilnice 
este stabilită în funcţie de densitatea calorică şi de ca-
lităţile lui nutriţionale [3].

Primul lichid recomandat pentru consum este 
evident apa, care este necesară pentru funcţionarea 
normală a metabolismului şi care are ca avantaj fap-
tul că furnizează minerale esenţiale cum ar fi  calciul, 
magneziul şi fl uorul şi nu produce nici un efect nedo-
rit asupra organismului. În cazul copiilor cu probleme 
renale avansate este necesară limitarea consumului de 
apă la anumite cantităţi ce vor fi  stabilite de medic.

Pe locul doi la adulţi se recomandă consumul 
de ceai şi cafea, cu menţiunea că este vorba de cafea 
şi ceai neîndulcite cu zahăr (eventual se pot folosi 
îndulcitori artifi ciali). Ceaiul verde sau negru conţine 

o cantitate importantă de substanţe benefi ce pentru or-
ganism, cum sunt fl avonoizii, antioxidanţii şi fl uorul, 
precum şi un aminoacid, teanina, care creşte capaci-
tatea de apărare împotriva infecţiilor. Cafeaua este un 
alt lichid foarte popular, iar studii recente au arătat 
că un consum regulat de cafea, chiar şi decofeinizată, 
reduce riscul de apariţie al diabetului zaharat tip 2, iar 
la bărbaţi ar reduce şi riscul de boală Parkinson. În 
schimb, consumul de cafea fi artă nefi ltrată s-a dove-
dit că poate creşte nivelul colesterolului, având astfel 
efecte negative asupra inimii şi vaselor de sânge [3]. 
Atât ceaiul negru şi verde, cât mai ales cafeaua, con-
ţin cantităţi importante de cofeină. În cazul copiilor şi 
adolescenţilor cantitatea de cafeină trebuie limitată la 
maxim 2,5 mg/kg greutate corporală [5], astfel încât 
nu se recomandă decât consumul de infuzii de plante.
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Locul trei în rândul lichidelor este ocupat de 
că tre lapte semidegresat sau degresat (cu excepţia co-
piilor sub 5 ani, unde se recomandă cel integral) şi de 
către băuturile obţinute din soia. Pentru copii, laptele 
este o sursă importantă de calciu şi proteine de cali-
tate înaltă, iar când este fortifi cat cu vitamina D cali-
tăţile lui devin şi mai importante [3]. Iaurturile de băut 
sunt o alternativă la cei cu intoleranţă la lactoză. Date 
foarte recente arată că un consum zilnic de lactate are 
multiple benefi cii asupra stării de sănătate, prevenirii 
obezităţii şi diabetului zaharat tip 2 atât la adulţi cât şi 
la copii [6-8]. Băuturile din soia pot fi  şi ele o alterna-
tivă la lapte, în cazul celor care nu doresc să consume 
lapte sau nu-l tolerează, dar cu observaţia că nu aduc 
decât 75% din calciul conţinut în aceeaşi cantitate de 
lapte şi au o cantitate mai mică de vitamina D [3]. 

Pe locul următor se afl ă băuturile răcoritoare 
necalorigene, adică cele care conţin îndulcitori artifi -
ciali în loc de zahăr şi care din acest motiv nu conţin 
calorii (aşa numitele sucuri “dietetice” sau “light”). 
Aceste băuturi sunt de preferat în locul celor clasice 
cu zahăr, dar s-a demonstrat că un consum mare din 
această categorie de lichide va obişnui organismul cu 
gustul de dulce ceea ce în fi nal poate duce la creşterea 
consumului de alimente ce conţin zahăr.

Locul cinci este ocupat băuturile ce conţin calorii 
[3]. Printre acestea sunt sucurile de fructe (cu conţinut 
100% de fruct) care conţin majoritatea nutrienţilor ce 
se găsesc în fructele din care provin, dar aceste sucuri 
au o densitate calorică mare şi în schimb sunt sărace în 
fi bre. De aceea ghidurile nutriţiei sănătoase încurajează 
mai degrabă consumul de fructe decât cel de sucuri ob-
ţinute din acestea. Recomandările societăţilor de nutri-
ţie sunt ca maxim o treime din cantitatea recomandată 
de fructe să fi e consumată sub formă de sucuri, ceea ce 
echivalează cu maxim 150 ml suc natural/zi.

Tot în această categorie este inclus şi laptele in-
tegral, care are un conţinut caloric ridicat şi grăsimi 
saturate în cantităţi destul de importante, motiv pentru 
care nu este recomandat persoanelor peste vârsta de 5 
ani. Alte băuturi calorigene sunt cele alcoolice, care 
sunt total contraindicate copiilor şi adolescenţilor [3]. 

Lichidele cel mai puţin recomandate sunt cele 
îndulcite cu zaharuri concentrate, cum sunt răcoritoa-
rele carbogazoase sau necarbogazoase, care au multe 
calorii fără a conţine însă substanţe nutritive esenţi-
ale. Consumul regulat al acestor tipuri de sucuri este 
asociat la copii cu apariţia de carii dentare, creştere în 
greutate şi diabet tip 2 la vârsta de adult [9, 10]. De 

aceea se recomandă evitarea acestor băuturi, sau în 
orice caz un consum cât mai puţin frecvent. 

În concluzie, preocupările privind urmărirea 
nutriţională a copiilor şi adolescenţilor trebuie să ia 
în considerare obligatoriu şi consumul de lichide. Din 
punct de vedere cantitativ, este importantă încurajarea 
unui consum de lichide corespunzător vârstei şi adap-
tat gradului de activitate fi zică. Din punct de vedere 
cantitativ însă principala ţintă ar trebui sa fi e descu-
rajarea consumului de băuturi îndulcite cu zahăr şi 
încurajarea consumului de apă, lapte semidegrasat şi 
infuzii de plante. Toate aceste măsuri pot contribui la 
menţinerea stării de sănătate, a unei greutăţi normale 
şi evitarea patologiei legată de excesul caloric şi abu-
zul de glucide rafi nate.
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REZUMAT

Una din problemele majore cu care se con-
fruntă specialiștii în sănătate publică este obezitatea, 
care, la ora actuală, atinge cifre alarmante în întreaga 
lume. Privind situația României, conform statisticilor, 
aceasta deține medalia de bronz între țările europene, 
cu 30% din totalul populației suferind de obezitate și 
40% dintre copii fi ind obezi. 

Alimentele bogate în glucide simple și gră-
simi saturate, precum și activitatea fi zică redusă sunt 
printre principalele cauze ale acestei maladii, fapt ce 
atrage cu sine afecțiuni ale sistemului endocrin, boli 

autoimune sau cardiovasculare. Pe lângă toate aces-
tea, lipsa educației pentru sănătate în școli, în special 
a educației nutriționale contribuie la formarea unor 
obiceiuri alimentare nocive pentru sănătate, încă de 
la vârste fragede. 

În vederea formării unor obiceiuri alimentare 
sănătoase prin consumarea micului-dejun și a unor 
alimente bogate în nutrienți, precum și a unei hidratări 
optime, s-au pus bazele proiectului “Sunt isteț, cresc 
armonios”. Acesta își propune să umple lacunele in-
formaționale în ceea ce privește nutriția elevilor și a 
părinților, aceștia din urmă având un rol decisiv în 
formarea gusturilor celor mici. 

Sunt isteţ, cresc armonios. 
Program de promovare a alimentaţiei sănătoase 

la copii şi adulţi
OPRIȘ Maria-Alexandra 

master– Health Education, Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education – Auvergne, Franța

ABSTRACT

One of the major problems facing public health 
professionals today is obesity. According to statistics, 
for the obesity epidemic Romania has the bronze me-
dal between European countries, 30% of the popula-
tion suffering from obesity and 40% of children being 
obeses.

Foods high in simple sugars and saturated fats, 
combined with low physical activity, are among the 
main causes of this obesity. These factors alone can 
cause endocrine, autoimmune and cardiovascular di-

sorders. Furthermore, the lack of nutrition-focused 
education, contributes to dietary habits harmful to 
health, from an early age.

In order to form healthy eating habits, one must 
consume a nourishing breakfast, rich in nutrients, 
optimal hydration, and a positive state of mind, the 
program “I’m smart, I’m growing harmoniously” was 
created, which engages not only the students but also 
their parents. The program’s central focus targets in-
formation gaps in nutritional education while simul-
taneously engaging parents, who play a major role in 
shaping the children’s choices.

I’m smart, I’m growing harmoniously. The programme 
to promote optimal nutrition to children and parents

INTRODUCERE

Obezitatea este defi nită ca fi ind “o acumulare 
anormală sau excesivă de grăsime în corp, care prezintă 
riscuri pentru sănătate”(OMS, Surpoids et obésité: défi -
nitions.). Pentru Organizația Mondială a Sănătății, obe-
zitatea infantilă constituie una din cele mai mari preo-
cupări de sănătate publică ale secolului 21. Este vorba 
de o problemă la nivel mondial, care afectează nume-

roase țări cu venituri medii-reduse, în special în mediul 
urban. Prevalența ei a crescut într-un ritm alarmant. 
Se estimează că, în 2010, în lume, existau 42 milioane 
de copii supraponderali. Aproape 35 milioane dintre 
aceștia proveneau din țări în curs de dezvoltare. Copiii 
supranderali sau obezi riscă să rămână obezi la vârsta 
adultă și sunt mai predispuși maladiilor non-transmisi-
bile cum ar fi : diabetul și maladiile cardiovasculare de 
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la o vârstă precoce. (OMS, L’excès pondéral et l’obé-
sité des enfants sont en augmentation.)

Context

În județul Cluj, ca de altfel în întreaga țară, ali-
mentația defi citară și lipsa exercițiului fi zic în rândul 
copiilor, sunt cauzele primare ale unui stil de viață ce 
conduce la apariția prematură a bolilor, în special a 
obezității, care atrage cu sine bolile cronice precum: 
diabetul sau cele cardiovasculare. Conform statistici-
lor recente ale Institutului de Endocrinologie “C.I. Par-
hon” – România a urcat pe locul trei al supraponderali-
lor din Europa, iar la capitolul obezitate infantilă cifrele 
sunt îngrijorătoare: 40% dintre copii sunt obezi.( Toma, 
2010, România XXL: locul trei la obezitate în Europa.) 

Comportamentul alimentar al copiilor– bazat, 
în special, pe glucide simple, consumul insufi cient 
de apă, fructe, legume, semințe sau cereale, băutu-
rile carbogazoase, alimentele de tip “fast-food” cu 
un conținut bazat exclusiv pe calorii goale (plăcute la 
gust, bogate în grăsimi saturate și zaharuri, dar lipsite 
de nutrienții necesari dezvoltării armonioase a unui 
copil). Mediul familial, dar și educația primită de la 
televizor, prin reclame, sau din reviste, au un aport 
considerabil în dezvoltarea personalității și al unui 
comportament alimentar inadecvat al copilului, care 
nu dispune încă de acea capacitate de a discerne în-
tre ceea ce este esențial pentru creșterea sa echilibrată 
și ceea ce-i va crea doar o dependență, care va naște 
predispoziții maladive. În acest sens, Prof. dr. Gheor-
ghe Mencinicopschi susține că: “În România, mediul 
familial nu este un exemplu bun pentru copii. Cei mici 
nu au discernământul de a alege ceea ce este sănă-
tos, așa că sunt la “discreția” bunicilor, a părinților, 
a reprezentanților diverselor instituții școlare și tind 
să devină dependenți de alimente sărace în nutrienți 
esențiali.” ( Agerpres, 2011, Tot mai multi copii ro-
mâni sunt obezi.) 

În “Studiul China” – cel mai complex studiu 
pe nutriție realizat până în prezent, doctorul T. Colin 
Campbell spune: “Cu mai mult de patruzeci de ani 
în urmă, la începutul carierei mele, nu mi-ar fi  trecut 
prin cap ca alimentația este atât de strâns legata de 
problemele de sănătate. Timp de ani de zile nu am 
acordat atenție alimentației ce trebuie folosită. Mân-
cam și eu așa ca toata lumea: ceea ce mi se spunea ca 
e mâncare buna. Noi toți mâncam ceea ce este gustos, 
sau ceea ce este convenabil, sau ceea ce ne-au învățat 

părinții să ne placă. Majoritatea dintre noi ne ducem 
viața în cadrul unor limite culturale care ne defi nesc 
preferințele și obiceiurile alimentare.” (Campbell, 
2007, 24-25) 

Startul greșit are loc în mediul familial, pentru 
că părinții și bunicii nu dispun la rândul lor de infor-
mații sufi ciente legate de nutriție și sănătate, ceea ce 
face ca de câteva ori pe săptămână să aibă loc mici 
escapade la restaurantele fast-food. Acestea au locuri 
special amenajate și meniuri dedicate copiilor, prin 
care reușesc să le stimuleze curiozitatea și să creeze 
concomitent, dependența, anterior amintită. Speci-
alistul în nutriție, dr. Corina Zugravu explică: “[...] 
părintele are control absolut asupra alimentaţiei 
copilului mic. Dacă nu îl învaţă cu mezeluri şi dul-
ciuri, acesta nu va avea cum şi de ce să le ceară. O 
problemă este însă faptul că mulţi părinţi sau bunici 
mănâncă ei înşişi nesănătos, dar ar vrea ca cel mic 
să mănânce ca la carte“. Ei bine, asta nu se poate, 
pentru că exemplul personal este hotărâtor. Oricum, 
mâncarea nu trebuie să fi e o recompensă, sau, dacă 
se vrea ca ea să fi e, să se ofere prăjituri de casă sau 
fructe.” (Tudorică, 2014, Este nevoie de educație pen-
tru sănătate în școli. ) De asemenea, prof. dr. Didier 
Jourdan, specialist francez în educație pentru sănă-
tate, afi rmă: “Să fi m clari, educația nutrițională începe 
în mediul familial, ea se înrădăcinează alături de ce-
lelalte “date” sociale și culturale transmise de părinți 
copiilor lor.” (Jourdan, 2004, 26-29)

Pe lângă toate acestea, evoluția tehnologiei și 
accesul facil la internet, conduce la crearea unei alte 
subordonări, din care copilul iese din nou perdant. 
Timpul liber petrecut în fața calculatorului, unde uni-
cul tip de sport executat este acela al mișcării degete-
lor pe tastatură, socializarea pe internet, în detrimentul 
uneia în care ambii locutori se afl ă față-n față, conduc 
rapid la instalarea unei stări depresive, la dezvoltarea 
anxietății și a unor probleme de comportament, încă 
de la o vârstă fragedă. În aceeași ordine de idei, nutri-
ţionistul Eduard Adamescu, medic la Spitalul Clinic 
“Nicolae Malaxa” afi rmă: “Copiii nu mai ies afară la 
joacă, nu mai sunt daţi la un sport, mănâncă sau îşi 
fac ziua de naştere la McDonald’s, sunt invadaţi de 
reclamele producătorilor de fast-food.” ( Mihu, 2013, 
Război declarat obezității.)

În instituțiile de învățământ se încearcă încu-
rajarea practicării exercițiilor fi zice, în mod constant, 
doar că soluția dibuită de copii a fost cea a scutirilor 

Educație pentru sănătate 
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medicale, care să le menajeze energia, afl ată oricum 
la nivel scăzut, izvorâtă din consumul de alimente să-
race în nutrienți esențiali. Efortul fi zic pe care un copil 
ar trebui să-l depună, ar fi  de minim 60 de minute pe 
zi, care ar include și un consum de apă mai ridicat, 
pentru o hidratare optimă a corpului. Paleta de oferte 
în ceea ce privește mișcarea e foarte largă și include 
sporturi individuale – atletism, gimnastică, aerobic – 
sau de echipă – fotbal, baschet, handbal etc., care i-ar 
putea ajuta să-și formeze un obicei sănătos și ar fi , 
totodată, o modalitate de socializare reală. Practicarea 
unor sporturi cu regularitate, ar putea conduce și la or-
ganizarea unor întreceri sportive, care să le antreneze 
ambiția și să le dezvolte spiritul competitiv. 

Mărturiile unei persoane care suferă de obezi-
tate sunt cutremurătoare: “[...]N-am luat obezitatea 
în serios fi indcă nu durea. La şcoală nu m-a învăţat 
nimeni cum să mănânc. Şi nici copiii de azi nu învaţă. 
Bine măcar că fac educaţie sexuală. Tot e ceva. Acasă 
mi s-a spus că două bătăi strică, nu două mâncări. Şi 
că oricât aş fi  mâncat, tot mai merge o cană de lapte. 
În sat la mine femeia ideală era albă, grasă şi fru-
moasă. Despre obezitate am auzit vorbindu-se serios 
abia în ultimii trei-patru ani. Tocmai în perioada în 
care îmi desăvârşeam varianta expandată. Eram în 
plină expansiune. Când mi-a sunat alarma în cap, era 
deja prea târziu.”( Ilișoi, 2010, Vino mamă să mă vezi 
la spitalul de obezi.) 

În vederea schimbării acestor tipuri de compor-
tament vătămător, copiii au nevoie de ajutorul adul-
ților (instructori, profesori) și de modelul parental. 
Astfel, se impune desfășurarea unor programe de ins-
truire și educație pentru sănătate destinate părinților, 
popularizarea susținută a faptului că o alimentație 
echilibrată și practicarea regulată a activității fi zice 

previn îmbolnăvirile cronice și supraponderabilitatea/
obezitatea infantilă, promovarea exercițiilor fi zice zil-
nice si a alimentației bogate în nutrienți de calitate.

Analiza situației actuale
Comportamente alimentare și de mișcare la co-

pii și adolescenți conform Studiului HBSC desfășurat 
în 2010 (Studiul HBSC/WHO, 2010)

Rolul alimentației sănătoase şi exerciţiului fi zic 
pentru sănătatea copilului şi adolescentului. Pe par-
cursul a 65 de ani de viață, o persoană consumă apro-
ximativ 70 000 de mese, iar organismul prelucrează în 
jur de 50 de tone de alimente. 

Alegerile privind alimentaţia infl uenţează pro-
fund starea de sănătate, atât pe termen scurt cât şi 
lung. Alte două elemente ale stilului de viaţă care au 
un impact similar asupra acesteia: fumatul şi consu-
mul excesiv de alcool. 

Obiectivele specifi ce ale cercetării:
– evaluarea comportamentului alimentar și de 

practicare a activității fi zice la elevi:
– micul dejun 
– consum de fructe, legume
– consum sucuri carbogazoase 
– practicarea regulată a exercițiilor fi zice 
Eșantionul a fost determinat prin selecție multi-

stratifi cată; unitatea de eșantionare – școala. 
• 3 eșantioane – 6000 participanți inițial
•  Supra-eșantionare ( oversampling) – 7500 

elevi 
•  După eliminarea chestionarelor invalide 5504 

chestionare:
– 11 ani – 1681
– 13 ani – 1763
– 15 ani – 2060

Comportamentul alimentar:

Comportament alimentar Băieţi Fete
 11 ani 13 ani 15 ani 11 ani 13 ani 15 ani

mic dejun zilnic 50% 38% 47% 68% 35% 47%
consum zilnic de fructe (minim 1 dată/zi) 47% 44% 21% 49% 47% 39%
consum zilnic de legume (minim 1 dată/zi) 32% 37% 22% 46% 34% 35%
consum băuturi carbogazoase (minim 1 dată/zi) 36% 50% 27% 35% 44% 19%
consum dulciuri (minim 1 dată/zi) 46% 50% 37% 44% 56% 43%
consum chipsuri (minim 1 dată/zi) 23% 22% 12% 24% 22% 7%

Figura 1 – Sursa: Studiul HBSC 2010 
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Obiectivele programului “Sunt isteţ, cresc 
armonios”

•  Creșterea gradului de informare cu privire la 
conținutul nutritiv al alimentelor 

•  Promovarea alimentației bazată pe crudități 
(legume, fructe), semințe și cereale integrale, 

în detrimentul celei de tip “fast-food”. Un 
curcubeu in fi ecare zi! 

•  Promovarea consumului micului-dejun: Mi-
cul-dejun, pentru un start bun!

•  Promovarea consumului de apă: Apă pură, nu 
coloranți!

Figura 3 – Sursa: Studiul HBSC 2010

Percepția stării de sănătate:

•  Promovarea exercițiului fi zic prin practicarea 
unor sporturi prin care se încurajează și soci-
alizarea live

Public-țintă

 Principal: 
 Copii

 preșcolari – 5-7 ani
 perioada școlară mică: 6/7 – 10/11 ani
 perioada școlară mare: 10/11 – 14/15 ani 

 Secundar: 
 Părinții acestor copii, învățători, profe-

sori de educație fi zică

Educație pentru sănătate 

Activitate fi zică:
Activităţi zilnice Băieţi Fete

 11 ani 13 ani 15 ani 11 ani 13 ani 15 ani
sport (minim 1h/zi) 32% 28% 13% 20% 13% 7%
TV (>2h/zi) 66% 77% 75% 65% 73% 69%
PC + internet (>2h/zi) 55% 73% 75% 42% 50% 57%
imagine corporală (prea gras) 17% 18% 18% 20% 25% 28%
relaţia cu corpul (nemulţumit)  25% 24%  28% 14%
cură de slăbire în prezent 12% 9% 11% 15% 14% 16%
cură de slăbire în ultimele 12 luni 21% 18% 18% 24% 28% 35%

Figura 2 – Sursa: Studiul HBSC 2010
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Tactici

•  Imaginea campaniei: David, un băiețel de 3 ani

•  Pagină web cu informații referitoare la proiect 
și pagină facebook (conține informații cu pri-
vire la menţinerea sănătății prin alimentație și 
sport)

•  Formarea unor formatori (din instituțiile im-
plicate) pe subiectul proiectului care vor putea 
continua instruirea copiilor/părinților și vor 
putea urmări îndeaproape evoluția copiilor

•  Prezentări la grădinițe și în școli pe tema: În-
văț să mănânc sănătos! (pe grupe de vârstă) 
a coșului de “crudități” (legume, fructe, se-
mințe, cereale integrale) în paralel, cu al celui 
nesănătos (dulciuri, snacks-uri, chips-uri etc).

•  Contactarea unor cluburi sportive, în vederea 
unei oferte cu privire la un program special 
pentru copii și discount-uri pentru abonamente

•  Organizarea unui cros pentru copii și adoles-
cenți – Ia-ți porția de energie!

•  Organizarea de jocuri interactive în școli, prin 
care copiii să învețe sa mănânce sănătos (con-
cursuri de creat meniuri “vesele” – Mănânc 
frumos!, eseuri, postere, rețete culinare)

•  Organizarea unor întreceri sportive – bici-
clete, meciuri de baschet, fotbal, handbal, să-
rituri cu coarda; mișcare pe ritmuri muzicale 
– ore de educație fi zică pe muzică, exerciții de 
aerobic, gimnastică. Jocuri sportive: Rațele și 
vânătorii, Călimara cu cerneală, Țară, țară 
vrem ostași!, ștafete, șotron. 

•  Micul grădinar – prezentări și sesiuni practice 
cu copiii, pentru a le arăta cum putem planta 
diverse legume sau chiar sesiuni practice de 
reamenajare a gradiniței cu fl ori a școlii

•  Crearea unui ghid (îndrumar) de nutriție pen-
tru părinți, cu diverse meniuri sănătoase și 
sfaturi practice.

•  Ședințe/seminarii cu părinții/instructorii și 
profesorii – Școala părinților.
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Născut în Bucureşti în anul 1963, a absolvit 
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj – sec-
ţia Pediatrie, în anul 1989.

Conferenţiar universitar, medic primar pedia-
tru, medic specialist Hematologie, doctor în medicină. 

Din februarie 1997 până în prezent – director 
medical al Spitalului Clinic de Copii Cluj – Napoca. 
Preşedinte al Societăţii Române de Reumatologie Pe-
diatrică. Coordonator naţional PRINTO (Paediatric 
Rheumatology International Trials Organisation) pen-
tru România. 

Membru fondator al Societăţii de Genetică Me-
dicală din România (1994) şi al Societăţii Europene 
de Genetică Medicală. Membru al Societăţii Române 
de Hematologie (1999) şi al Societăţii Române de On-
cologie şi Hematologie Pediatrică (din anul 2000). 

Autor al monografi ei: “Infecţia persistentă cu 
virus hepatitic B la copil: determinările hepato-re-
nale”– Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj 2005. 

Colaborator la 4 publicaţii; 30 lucrări publicate 
in extenso, dintre care 15 ca prim-autor. 

1. Stimate Domnule Conferenţiar, vă rugăm 
să completaţi succinta carte de vizită pe care am 
încercat să o conturăm mai sus, în dorinţa de a 
prezenta cititorilor noştri personalitatea şi activi-
tatea Dumneavoastră.

Am datoria morală să amintesc numele celor 
trei profesori de pediatrie care mi-au desăvârşit des-
tinul profesional: Mircea Nanulescu, Paula Grigo-
rescu-Sido, Eufemia Doina Cloţan. Medicul Călin La-
zăr este în mare măsură opera muncii lor, plecând de 
la exemplul personal şi trecând prin sfaturile oferite 
la căpătâiul copiilor bolnavi în atâţia ani de activitate 
clinică. Sper că sunt un medic bun. Nu visez să can-
didez la titlul de “cel mai bun”, deoarece dintotdea-
una am afi rmat că încă nu s-a organizat un Campionat 
Mondial de Medicină. Sper că am ajutat atunci când 
mi-a stat în puteri, dar, mai important, nu am făcut rău 
din neglijenţă sau cu intenţie.

În formarea mea profesională am început cu ur-
genţe şi terapie intensivă, am continuat cu hematolo-
gia pediatrică, m-am ocupat o vreme de hepatita cro-
nică virală B şi de glomerulonefritele secundare aces-

tei infecţii, am avut preocupări în genetica surdităţii, 
iar în prezent m-am axat pe reumatologie pediatrică. 
În fi ecare din aceste domenii am realizat şi cercetare 
ştiinţifi că, atât cât mi-a stat în putinţă. 

2. Vă rugăm să ne împărtăşiţi motivaţia care 
vă ajută să fi ţi, în ciuda tuturor difi cultăţilor, atât 
un apreciat medic pediatru, cât şi directorul medi-
cal al unui spital universitar cu reputaţie– Spitalul 
Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj.

De 17 ani îndeplinesc această funcţie adminis-
trativă şi am trăit “la cald” toate schimbările sistemu-
lui sanitar românesc. În primul rând, o astfel de sar-
cină “nemedicală” reprezintă o parte din timp răpită 
pacienţilor tăi. Este un risc asumat, dar deciziile luate 
de-a lungul timpului mi-au arătat că şi prin ameliora-
rea funcţionării unui spital de urgenţă poţi salva pa-
cienţi. În aceşti ani a trebuit să acumulez, în paralel, 
cunoştinţe juridice sau economice şi, mai important, 
am învăţat să lucrez cu oamenii. Am învăţat să îi as-
cult pe cei din faţa mea, am deprins ştiinţa de a nego-
cia, am învăţat să prezint elegant un refuz, astfel încât 
interlocutorul să nu îl perceapă ca pe un afront şi am 
acceptat că nu pot să îi mulţumesc pe toţi. Asuma-
rea unor sarcini administrative a reprezentat o luptă 
pentru asigurarea unor condiţii cât mai bune pentru 
desfăşurarea actului medical. Am avut sufi ciente sa-
tisfacţii, dar am şi o mare neîmplinire: nu am reuşit să 
asist la construcţia unui spital de pediatrie monobloc. 
In consecinţă, astăzi, în cele 12 locaţii (în majoritatea 
lor mai vechi de o jumătate de secol) funcţionează cel 
mai valoros spital de pediatrie din zona de Nord-Vest 
a ţării. În plus, multe din spaţiile în care lucrăm sunt 
revendicate, existând riscul retrocedării lor. Problema 
unui spital pediatric unifi cat, în Cluj, s-a pus în discu-
ţie în mai multe rânduri, dar până în prezent soluţia 
fi nală a întârziat să apară. 

3. Care sunt, în opinia Dumneavoastră, prin-
cipalele probleme cărora trebuie să le facă faţă sis-
temul de sănătate publică din ţara noastră ?

Problemele sistemului sanitar românesc sunt 
multe şi datează de mai multe decenii. Voi aminti doar 
două dintre ele. În primul rând este problema fi nanci-

Părerea specialistului – Conf. Dr. Călin Lazăr

Puncte de vedere
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ară. Nu poţi avea un act medical de calitate compa-
rabilă cu cea din ţările Europei de Vest, atunci când 
procentul din produsul intern brut alocat sănătăţii este 
mai puţin de jumătate din cel similar în ţările în dis-
cuţie. Din punct de vedere fi nanciar sistemul sanitar 
românesc este într-o continuă criză în ultimii 25 ani 
şi îşi duce viaţa de pe o zi pe alta. O excepţie notabilă 
o reprezintă sistemul medicinei de urgenţă, unde pro-
gresele realizate (cu o fi nanţare corespunzătoare) au 
permis atingerea unui nivel de performanţă compara-
bil cu orice ţară din Europa. 

A doua mare problemă cu care ne confruntăm 
astăzi este exodul masiv al personalului medical. Dacă 
ritmul actual al părăsirii sistemului de către cei mai 
valoroşi medici se menţine încă 5 ani, putem vorbi de 
o depopulare a spitalelor. Când la camera de garda va 
rămâne un doctor în loc de doi, pacienţii vor avea de 
aşteptat un timp dublu. La fel se va întâmpla şi cu lis-
tele de aşteptare pentru internare, riscând să ajungem 
(asemenea altor sisteme de sănătate) să programăm o 
ecografi e sau un consult oncologic peste 2-3 luni. 

4. Având în vedere îndelungata Dumnea-
voastră colaborare cu medicii şcolari, vă rugăm 
să încercaţi o apreciere asupra rolului activităţii 
acestora în menţinerea şi îmbunătăţirea stării de 
sănătate a copiilor şi adolescenţilor din România.

La nivel declarativ, toti factorii de decizie sunt 
de acord că medicina profi lactică trebuie dezvoltată 
în România. La nivel de fapte, însă, partea de pre-
venire nu este fi nanţată corespunzător, motiv pentru 
care România este ţara cu cea mai mare rată de spitali-
zare din Uniunea Europeană. Medicul de familie este 
îngropat în formulare, el tratează pentru că nu mai 
are timp să prevină. În această zonă, medicina şco-
lară poate avea un rol extrem de important, mai ales 
în condiţiile în care actualul sistem de asigurări de 
sănătate ignoră fi nanţarea activităţilor profi lactice în 
cadrul medicinei primare. În plus, asistenţa medicală 
şcolară este ochiul vigilent pe care sistemul sanitar îl 
plasează în apropierea copiilor de vârstă şcolară. Să 
ne aducem aminte de urgenţele majore survenite în 
timpul programului de studiu, situaţii în care medicul 
şcolar a fost primul sosit la caz, efectuând resuscitarea 
pacientului până la sosirea echipajului de ambulanţă. 
În concluzie, sectorul de medicină şcolară, deşi este 

moştenit din “vechiul regim”, reprezintă un element 
valoros în sistemul sanitar românesc. 

5. Care credeţi că sunt principalele atuuri, 
dar şi punctele slabe ale reţelei de medicină şco lară?

Reţeaua de medicină şcolară este una funcţio-
nală, închegată, deservită de oameni disciplinaţi, 
implicaţi, dornici de autoperfecţionare. Am afi r-
mat de fi ecare dată acest lucru şi nu o fac doar din 
complezenţă, având în vedere că acest interviu este 
publicat în paginile revistei Dvs. Faptul că medicii 
şcolari încearcă să pună bazele unei publicaţii proprii 
este un argument în plus. Cu toate acestea, trebuie să 
fi m conştienţi de limitele existente la ora actuală: nu 
există medici şco lari decât în puţine oraşe din ţară, 
aceşti medici sunt neglijaţi şi minimalizaţi adeseori, 
o bună parte din populaţie şi chiar o parte din perso-
nalul medical nu vede adevărata utilitate a reţelei şi o 
consideră ca o anexă inutilă a sistemului sanitar. Este 
necesară schimbarea acestei percepţii eronate şi ceea 
ce aţi început astăzi este un pas în această direcţie. 

6. Consideraţi oportună reînfi inţarea specia-
lităţii de medicină şcolară?

Da, pentru motivele prezentate anterior, şi asta 
cât mai curând. În caz contrar, pe măsură ce actualii 
medici şcolari se retrag din activitate, reţeaua va de-
veni nefuncţională şi, ulterior, va dispărea. Dacă fac-
torii de decizie nu vor reînfi inţa această specialitate, 
înseamnă că sistemul a hotărât deja că medicii şcolari 
nu sunt de folos. Nu ar fi  prima data când în România 
lucruri funcţionale sunt desfi inţate. 

7. Care credeţi că ar fi  modelul ideal de co-
laborare între medicul şcolar, medicul de familie şi 
clinicianul pediatru, în interesul pacientului ?

La momentul actual, atât medicul de familie cât 
şi medicul şcolar pot trimite cazurile către pediatrul 
din ambulator sau spital, deci între cele două sectoare 
pacientul are un traseu bine stabilit. Cu toate acestea, 
este clar că există unele suprapuneri între medicina de 
familie şi medicina şcolară, mergând de la vaccinări 
până la examene de bilanţ şi tratamentul ambulator 
al episoadelor acute. În viitor, o delimitare mai clară 
a responsabilităţilor celor două categorii ar permite şi 
conturarea mai clară a locului medicinei şcolare în ca-
drul asistenţei medicale primare. 
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8. Care credeţi că este modalitatea optimă de 
efectuare a educaţiei pentru sănătate în cabinetele 
de medicină şcolară şi universitară şi care conside-
raţi că este importanţa acesteia în sănătatea copii-
lor noştri ?

Un pacient educat este o condiţie sine qua non 
a unei societăţi civilizate. Cu toate progresele legate 
de accesul populaţiei la surse de informare, personal 
consider că educaţia pentru sănătate are mult de sufe-
rit în actuala perioadă. Pacienţii sunt bombardaţi cu 
informaţie virtuală (şi mă refer aici la internet), dar 
accesul lor la o discuţie personală cu un cadru medical 
este limitată din cauza lipsei de timp. Din acest punct 
de vedere, ultimii 25 ani reprezintă un regres. În aceste 

condiţii, medicul şcolar poate constitui o sursă avizată 
şi disponibilă pentru o educaţie sanitară de calitate. 
El poate juca un rol esenţial în educaţia medicală a 
elevilor, având avantajul că are acces la colectivităţile 
şcolare în care copiii sunt grupaţi. Un obiectiv pentru 
viitor ar trebui să îl constituie găsirea de soluţii pen-
tru alocarea unui număr mai mare de ore de educaţie 
pentru sănătate care să fi e realizată de către personalul 
medical din cabinetele de medicina şcolară. 

Vă mulţumim, Domnule Conferenţiar, pentru 
deosebita amabilitate şi pentru sprijinul constant pe 
care ni l-aţi acordat!

Interviu realizat de Dr. Gabriela Brişan

Puncte de vedere
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De-a lungul evoluției comunităților umane, în 
scopul păstrării ordinii sociale, au fost inventate legile. 
Acestea sunt coduri de conduită general valabile și 
obligatorii pentru toți membrii comunității respective. 

Unul din cele mai cunoscute coduri din anti-
chitate este codul lui Hammurabi datat la aproximativ 
1760 înaintea erei noastre și care are în spatele său 
alte două coduri mai vechi cu 100-200 de ani. În Co-
dul lui Hammurabi “legea malpraxis-ului” și tarifele 
pentru diferitele acte medicale sunt prevăzute de ur-
mătoarele articole ( citat ):

“…215. Dacă un medic a făcut cuiva o opera-
ție grea cu cuțitașul de bronz și l-a însănătoșit sau a 
deschis cuiva orbita ochiului cu cuțitașul de bronz, 
dar i-a vindecat ochiul, va primi zece șeqeli de argint.

216. Dacă el (operatul) era un mușkenu (sclav 
răscumpărat– n.a.), (medicul) va primi cinci șeqeli de 
argint.

217. Dacă însă era sclavul unui om, atunci stă-
pânul sclavului va plăti medicului doi șeqeli de argint.

218. Dacă un medic a făcut cuiva o operație 
grea cu cuțitașul de bronz, dar omul acela a murit, 
sau i-a deschis cuiva orbita ochiului cu cuțitașul de 
bronz, însă a spart ochiul (pacientului), să i se taie și 
lui mâna.

219. Dacă un medic a făcut cu cuțitașul de 
bronz o operație grea sclavului unui mușkenu din care 
pricină acela (sclavul) a murit, va da un sclav în loc.

220. Dacă el i-a deschis orbita ochiului cu cuți-
tașul de bronz, dar a spart ochiul (sclavului), va plăti în 
argint jumătate din prețul de cumpărare (al unui sclav).

221. Dacă un medic a vindecat osul rupt al 
unui om sau a însănătoșit tendonul bolnav al cuiva, 
pacientul va plăti medicului cinci șeqeli de argint.

222. Dacă este un mușkenu va plăti trei șeqeli 
de argint.

223. Dacă este sclavul cuiva, atunci stăpânul 
sclavului va plăti medicului doi șeqeli de argint.” [1]

Pe măsura evoluției sociale au evoluat și legile, 
care, la fel ca și alte domenii, s-au diversifi cat, speci-
alizat și supraspecializat, astfel încât, în zilele noastre 

se poate vorbi despre drept fi scal, drept administrativ, 
dreptul transporturilor și, pe lângă multe altele, drept 
medical.

Pentru a putea presta activități specifi ce, per-
sonalul din cabinetele medicale din unitățile de învă-
țământ trebuie să aibă o anumită califi care și anume 
medic, medic dentist sau asistent medical.

Medicii, indiferent de locul de muncă, odată ce 
au obținut diploma de doctor-medic și doresc să des-
fășoare activitate medicală, se supun în primul rând 
prevederilor care reglementează profesia medicală, și 
anume:

– Titlul XII din Legea 95/2006 a reformei în 
sănătate, cu modifi cările și completările ulterioare și 
care reglementează: 

Exercitarea profesiei de medic cu următoa-
rele secțiuni: Dispoziții generale, Nedemnități și in-
compatibilități, Autorizarea exercitării profesiei de 
medic, Dispoziţii privind exercitarea profesiei de me-
dic pe teritoriul României de către medicii cetăţeni ai 
unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat 
aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Con-
federaţiei Elveţiene, și 

Organizarea și funcționarea Colegiului Medi-
cilor din România cu secțiunile: Dispoziții generale, 
Atribuțiile Colegiului Medicilor, Membrii Colegiului 
Medicilor din România, Drepturile și obligațiile mem-
brilor Colegiului Medicilor din România, Organizare 
și funcționare, Răspunderea disciplinară etc.

– Codul de deontologie medicală elaborat de 
Colegiul Medicilor – cel mai actual este din 30 mar-
tie 2012, și care reglementează aspecte privitoare la: 
Principiile exercitării profesiei de medic, Consimță-
mântul, Secretul profesional, Reguli de comporta-
ment în activitatea medicală, Activitățile conexe ac-
tului medical, Cercetarea medicală, Publicitatea acti-
vităților medicale, Judecarea cauzelor deontologice.

Medicii dentiști pot exercita profesia lor în con-
formitate cu prevederile:

Legislație utilă în asistența medicală școlară – 1
Dr. Moldovan Kristina 

Dispensar medical școlar XXI, Cluj Napoca
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– Titlul XIII din Legea 95/2006 a reformei în 
sănătate, cu modifi cările și completările ulterioare 
care reglementează: 

Exercitarea profesiei de medic dentist, Ne-
demnități și incompatibilități, Autorizarea exercitării 
profesiei de medic dentist, Dispoziții privind exerci-
tarea profesiei de medic dentist în România de către 
medicii dentiști cetățeni ai unui stat membru al Uniu-
nii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Econo-
mic European sau ai Confederației Elvețiene, 

Organizarea și funcționarea Colegiului Me-
dicilor Dentiști din România, Caracteristici generale, 
Atribuțiile Colegiului Medicilor Dentiști, Membrii 
Colegiului Medicilor Dentiști din România, Drep-
turile și obligațiile membrilor Colegiului Medicilor 
Dentiști din România, Organizare și funcționare, Răs-
punderea disciplinară etc.

– Codul deontologic al medicilor dentiști 
(2010): Dispoziții generale, Relația dintre medicul 
dentist și pacient, Relațiile dintre medici, Reclama și 
publicitatea, Dispoziții tranzitorii și fi nale.

Asistentul medical, în exercitarea profesiei sale 
trebuie să respecte prevederile:

– Ordonanței de urgență a Guvernului Ro-
mâniei nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de 
asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi 
a profesiei de asistent medical, care reglementează: 
Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a 
profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, 
Nedemnităţi şi incompatibilităţi, Autorizarea exerci-
tări profesiei, Dispoziţii privind exercitarea, pe terito-
riul României, a profesiei de asistent medical genera-
list, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent me-

dical de către asistenţii medicali generalişti, moaşele 
şi asistenţii medicali cetăţeni ai unui stat membru al 
Uniunii Europene, ai unui alt stat aparţinând Spaţiului 
Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, 
Organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medi-
cali din România, Atribuţiile Ordinului Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Me-
dicali din România, Membrii Ordinului Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medi-
cali din România, Răspunderea disciplinară, Dispozi-
ții tranzitorii și fi nale.

– Codului de etică și deontologie al asisten-
tului medical generalist, al moaşei şi al asistentului 
medical din România: Principii generale, Responsa-
bilitatea personală, integritatea şi independenţa pro-
fesională a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor 
şi asistenţilor medicali, Raporturi profesionale cu alţi 
profesionişti din domeniul medico-sanitar şi instituţii, 
Educaţia medicală continuă, Obligaţii etice şi deon-
tologice, Situaţii speciale în practicarea profesiunii 
în sistem instituţionalizat, Practicarea profesiunii în 
sistem privat. Îngrijirile la domiciliu, Probleme ale în-
grijirii minorilor, Probleme ale experimentării pe om.

Note bibliografi ce:

[1] NEGOIȚĂ A. (cu studiu introductiv de DANIEL C.) 
– Codul lui Hammurabi – în – Gândirea asiro-babiloniană în texte 
– Editura Științifi că, București, 1975, pag. 345-346

Va urma

Puncte de vedere
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Centralizarea activităţii medicale desfăşurate 
în cabinetele medicale din unităţile de învăţământ re-
prezintă una din atribuţiile importante ale medicilor şi 
asistentelor medicale din aceste unităţi.

Importanţa întocmirii corecte a acestor for-
mulare centralizate este deosebită, deoarece pe baza 
acestora se întocmesc rapoartele anuale referitoare 
la starea de sănătate a copiilor şi tinerilor. Din aceste 
motive este foarte importantă realizarea unitară, la ni-
velul întregii ţări, a acestei centralizări.

Vom începe în acest număr prezentarea formu-
larului Examene medicale de bilanţ , Urban / Rural, 
Aprecierea stării de sănătate, formular care ţine cont 
de afecţiunile cronice prezente la copiii cu grupele de 
vârstă la care se efectuează bilanţul în grădiniţe şi şcoli.

IMPORTANT: numărul de subiecţi examinaţi, 
trecut pe acest formular, pe grupe de vârstă, trebuie 
să fi e acelaşi cu numărul de subiecţi examinaţi de pe 
formularul cu indicii somatometrici.

Conform metodologiei transmise în urmă cu 
câţiva ani de Dl. Dr. Gheorghe-Eugeniu Bucur, şi pen-
tru o raportare unitară, completarea acestui formular 
se efectuează astfel:

La rubrica “1. Tuberculoza (indiferent de lo-
calizare)” se vor codifi ca toate formele de tuberculoză 
clinic manifestă, pulmonară şi extrapulmonară. Nu se 
codifi că “tuberculoza ocultă” (nemanifestă, hiperergia 
tuberculinică), fără simptomatologie clinică şi fără 
modifi cări radiologice. În situaţii de TBC extrapulmo-
nară, cu tulburări funcţionale (renale, de ex) sau mor-
fologice (morb Pott vertebral, de ex), codifi carea va fi  
dublă, atât la rubrica 1, cât şi la aparatul sau sistemul 
respectiv (rinichi, deformări vertebrale câştigate etc.)

La rubrica “3. Tumori maligne” se include şi 
boala Hodgkin, limfoamele şi leucemiile

La rubrica “4. Tumori benigne” atragem 
atenţia asupra tumorilor benigne din sfera genitală, 
care pot fi  de origine endocrină, în care caz se vor 
codifi ca la rubrica “8. Alte boli endocrine şi de me-
tabolism”. Se va proceda la fel şi în cazul tumorilor 

benign ale sânului, dacă sunt determinate de dereglări 
endocrine (hiperfoliculinemie).

La rubrica “8. Alte boli endocrine şi de me-
tabolism”, în afara celor menţionate la rubrica ante-
rioară, se vor codifi ca: spasmofi liile (tetania), meno-
metroragiile juvenile, dismenoreea cronică, obezităţile 
endocrine tip sindrom Cushing ori adipozo-genital sau 
adrenogenital, hipoparatiroidia, hiperparatiroidia, in-
clusiv boala Recklinghausen, acromegalia şi gigantis-
mul, pubertatea precoce sau întârziată, hipopituitaris-
mul, diabetul insipid, hiperaldosteronismul (sindrom 
Conn), insufi cienţa corticosuprarenală (inclusiv tip 
Addison), sindromul Klinefelter, boli ale timusului, 
nanismul hipofi zar, avitaminoze cronice cu excepţia 
ra hitismului şi sechelelor sale, tulburări în metabolis-
mul aminoacizilor (fenilcetonuria, alcaptonuria, cisti-
noza etc) , glicogenoza, mucolipidoze, mucopolizaha-
ridoze (Hunter, Hurler etc), hiperlipidemii esenţiale, 
xantoma, porfi ria, boala Wilson, hemocromatoza, fi -
broza chistică, amiloidoza, sindrom Gilbert.

La rubrica “10. Anemii cronice prin carenţe 
de Fe”, se vor trece anemiile persistente feriprive, hi-
pocrome, şi nu anemiile tranzitorii

La rubrica “11. Alte anemii cornice”, se trec: 
anemia prin defi cit de glucozo-6-fosfat dehidrogenaza, 
anemia hemolitică ereditară (talasemia minoră sau ma-
joră), anemia drepanocitară, sferocitoza ereditară

La rubrica “12. Alte boli ale sângelui şi orga-
nelor hematopoetice”, se vor codifi ca: aplaziile me-
dulare constituţionale sau dobândite, anemiile sidero-
blastice, anomaliile de coagulare, purpure şi afecţiuni 
hemoragice (afi brinogenemia, fi brinoliza, hemophi-
lia, boala Christmas, boala von Willebrand, purpure 
alergice, purpura Henoch-Schonlein, trombastenia, 
trombocitopatii, purpura trombocitopenică idiopatică, 
etc.), agranulocitoza, hiposplenism, hipersplenism, 
methemoglobinemia congenitală, policitemia, histio-
citoza X, tulburări cronice ale sistemului imunitar (cu 
excepţia HIV), sarcoidozele, crioglobulinemia 

(Va continua)

Centralizarea activităţii cabinetului medical şcolar
Dr. Daniela Rajka

Dispensar medical școlar, Cluj Napoca
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În primul rând trebuie înţeles cu ce ne ocupăm. 
Medicina dentară în şcoli este o specializare medicală 
aparte, ce se ocupă cu prevenirea şi tratamentul pato-
logiei odontale (caria simplă, caria complicată, trau-
matisme), parodontale şi a mucoasei orale la copii şi 
adolescenţi. Specialitatea noastră este una complexă, 
ce are în centrul activităţii sale un copil în creştere 
cu multele implicaţii ce decurg de aici. Particularită-
țile anatomice şi continua evoluţie a aparatului den-
to-maxilar fac ca prevenţia şi tratamentul copiilor şi 
adolescenţilor să necesite o colaborare în special cu 
părintele, dar şi cu medicul ortodont. Poate că o cam-
panie naţională de conştientizare a părinţilor în ceea 
ce priveşte sănătatea orală a propriilor copii ar mai 
corecta procentul de peste 75% al elevilor de până în 
13 ani cu carii pe dinții temporari. O altă statistică în-
grijorătoare făcută în România anului 2013 spune că 4 
din 10 copii au carii pe dinții defi nitivi, în consecinţă, 
trebuie atrasă atenţia părinţilor că neglijarea şi netrata-
rea dinţilor temporari poate avea, şi are chiar în acest 
moment, consecinţe nefaste asupra dentiţiei defi nitive. 

Un alt studiu efectuat tot în România spune că 
38% dintre copii au placă dentară microbiană semni-
fi cativă, fapt ce semnalizează evident o stare precară 
a igienei orale. Analizele au fost efectuate în cadrul 
campaniei “Zâmbeşte România”, confi rmându-ne, 
dacă mai era cazul, că în lipsa unor programe ample 
şi constante de prevenţie şi de conştientizare a părin-
ţilor lucrurile nu vor evolua spre mai bine. În acelaşi 
context, conferenţiar universitar doctor Adina Dumi-
trache, şef al Disciplinei de Sănătate orală şi Ştiinţe 
Comportamentale, Facultatea de Medicină Dentară, 
UMF “Carol Davila”, Bucureşti spune că “Profi lul 
stării de sănătate orală al şcolarilor, evaluat în ca-
drul studiului, arată că leziunile carioase şi anoma-
liile dento-maxilare rămân în continuare o problemă 
majoră de sănătate publică. Pe lângă acestea, studiul 
arată că igiena orală a copiilor este neadecvată”.

În România într-un procent covârşitor noi, me-
dicii dentişti şcolari, suntem primii care întocmim fi șa 
de consultaţie, iar aceasta se întâmplă în jurul vârstei 
de 6 ani, moment crucial în dezvoltarea odontală a co-

pilului. Conştientizarea părinţilor asupra importanţei 
acestor dinţi defi nitivi (molarii de 6 ani), şi îmbună-
tăţirea igienei orale sunt primii pași în prevenţia atât 
de necesară în şcolile româneşti. Este mult mai uşor 
pentru un copil (chiar şi din punct de vedere al cos-
turilor) să previi decât să tratezi. Din fericire, există 
orele de igienă dentară în care încercăm să convin-
gem copiii de importanța spălatului pe dinţi, şi în care 
prezentăm diferitele metode de periaj în funcţie de 
vârsta lor. Dacă vom reuşi a conştientiza şi părintele, 
probabil rezultatele se vor îmbunătăţi considerabil. 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii spune că sigilarea 
şanţurilor şi fosetelor reprezintă alături de fl uorizarea 
generală şi locală, igiena alimentaţiei şi igiena bu-
co-dentară una din cele patru metode de prevenire a 
cariei dentare. Concluzia: vor exista benefi cii majore 
pentru viitorul pacient adult dacă folosim sigilarea 
acolo unde este cazul, a preparatelor fl uorurate, inten-
sifi căm eforturile pentru formarea unor deprinderi de 
igienă orală şi a unor obiceiuri alimentare corecte.

În cabinetele de medicină dentară din cadrul 
şcolilor din România încercăm, pe cât posibil, să pre-
venim, iar unde nu se mai poate, să tratăm leziunile 
odontale, fi e ele carii simple sau complicate. Însă 
problemele apar atunci când leziunile sunt mult prea 
avansate şi este necesară extracţia. La tratamentul cari-
ilor complicate cu deschideri punctiforme ale camerei 
pulpare se încearcă folosirea tehnicilor şi materialelor 
ce vor păstra vitalitatea pulpară. Tendinţa actuală este 
de “tell it. show it. do it”(Addelston), pe scurt “spune, 
arată şi pune în practică” iar rezultatele nu se lasă aş-
teptate. În cele mai multe cazuri avem succes cât timp 
suntem corecţi cu cei mici şi încercăm să îi convingem 
în loc să îi constrângem. Astfel, urmărirea dezvoltării 
armonioase a aparatului dento-maxilar prin conserva-
rea şi refacerea morfologiei dentare, depistarea activă 
şi dispensarizarea afecţiunilor oro-dentare prin exami-
nări periodice sunt doar o parte a muncii depuse de 
medicii dentiști şcolari pe lângă cea legată de preven-
ţie, de educaţie a preşcolarilor şi elevilor în vederea 
realizării profi laxiei cariei dentare şi a anomaliilor 
dento-maxilare din ce în ce mai des întâlnite. 

De ce avem nevoie de cabinete 
de medicină dentară în şcoli?

Dr. Zamfi r Adrian,
Medic stomatolog, Dispensar şcolar Bucureşti

Puncte de vedere
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Revista de medicină şcolară şi universitară pu-
blică: articole ştiinţifi ce originale, referate generale, 
prezentări de caz, dar şi puncte de vedere (pe pro-
bleme medicale, legislaţie, educaţie pentru sănătate, 
raportări statistice, activitatea curentă de medicină 
şcolară). Un accent deosebit se pune pe studiile inter-
disciplinare. Revista apare trimestrial, în octombrie, 
ianuarie, aprilie şi iulie, atât în formă tipărită, cât şi 
digitală, pe site-ul www.medicinascolara.ro

Articolele vor fi  trimise (sub formă de docu-
mente ataşate) pe adresa de mail: 

redactiarmsu@gmail.com

Recomandări pentru autori
Manuscrisul trebuie să respecte prevederile 

Comitetului Internaţional al Editurilor Revistelor Me-
dicale (http:// www.icmje.org).

Redactarea va fi  realizată în format A4, font Ti-
mes New Roman, mărime 11 pt; redactarea se va face 
pe pagina întreagă, cu diacritice, la 1,5 rânduri.

Prima pagină va cuprinde titlul articolului (în 
limba română şi limba engleză), numele şi prenumele 
autorilor, locul de muncă al acestora, precizarea auto-
rului cu care se va purta corespondenţa şi adresa pen-
tru corespondenţă;

Rezumatul va fi  redactat în limba română şi în 
limba engleză şi nu va depăşi pentru fi ecare din forme 
250 de cuvinte (NU este necesar la referate generale 
şi puncte de vedere). Pentru articolele originale este 
necesar un rezumat structurat (Premize-Background, 
Obiective– Aims, Metode-Methods, Rezultate-Re-
sults, Concluzii-Conclusions).

Se vor preciza după fi ecare rezumat cel mult 
5 cuvinte cheie (în limba română şi limba engleză), 
privind conţinutul.

Textul manuscrisului nu va depăşi 6 pagini şi 
va urmări în general următoarea schemă: introducere/
premize, obiectivele studiului, material şi metodă, re-
zultate, discuţii, concluzii.

Figurile şi tabelele vor fi  prezentate pe coli 
separate, numerotate în ordinea apariţiei în text [în 
acesta precizându-se între paranteze locul în care se 
face referinţă la ele (ex: Fig 3)] şi vor fi  însoţite de 
titlu şi legendă.

Bibliografi a va fi  prezentată pe coli separate, 
numerotată în ordinea apariţiei în text şi cuprinzând 

pentru articole: numele tuturor autorilor şi iniţialele 
prenumelui, anul apariţiei, titlul articolului în limba 
originală, titlul revistei în prescurtare internaţională 
(caractere italice), numărul volumului, paginile. Fie-
care articol va trebui să se bazeze pe un minimum de 
15 şi un maximum de 100 referinţe bibliografi ce, în 
majoritate articole nu mai vechi de 10 ani. 

Responsabilitatea autorilor
Autorii sunt singurii responsabili pentru origi-

nalitatea conţinutului materialelor trimise (orice acu-
zaţie de plagiat se adresează autorilor şi nu implică 
răspunderea editorilor). Materialele trimise trebuie să 
nu fi  fost publicate sau trimise spre publicare în alte 
reviste sau publicaţii.

Procesul de recenzare (peer-review)
Într-o primă etapă toate materialele sunt remise 

redactorilor-şefi  adjuncţi, pentru ca textele să cores-
pundă ca fond şi formă de prezentare cerinţelor revistei. 

După această etapă, materialele vor fi  expediate 
către 2 referenţi, din corpul de referenţi ştiinţifi ci ai 
revistei. Aceştia evaluează articolul conform proce-
durii de evaluare şi acordă un punctaj fi ecărui articol, 
conform grilei unice de evaluare.

În urma observaţiilor primite din partea refe-
renţilor, redacţia comunică observaţiile autorilor în 
vederea corectării acestora şi încadrării în cerinţele de 
publicare impuse de revistă. Acest proces (de la pri-
mirea articolului până la transmiterea observaţiilor) 
durează aproximativ 3 săptămâni. Cu această ocazie 
se comunică autorului dacă articolul a fost acceptat 
spre publicare în forma iniţială, dacă sunt necesare 
modifi cări sau dacă articolul a fost respins. 

Lucrările care întrunesc punctajul pentru publi-
care vor apărea în revistă în ordinea înscrierii pe lista 
de publicare.

Lucrările care întrunesc un punctaj mai mic şi 
pot fi  publicate doar după efectuarea unor modifi cări 
de către autori sunt returnate autorilor însoţite de re-
comandările referenţilor ştiinţifi ci şi vor fi  reevaluate 
după efectuarea modifi cărilor. 

Lucrările care nu întrunesc criteriile ştiinţifi ce 
minime vor fi  respinse.

Generalități despre revistă și recomandările pentru autori


