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Actualități / evenimente 

Conferinţa Naţională pluridisciplinară „Sănă-
tatea copiilor din România – un drept garantat?“ s-a 
desfăşurat în data de 9 decembrie la Palatul Parlamen-
tului. Într-un comunicat dat publicităţii de către orga-
nizatori se arată că „evenimentul, organizat de Aso-
ciaţia Dreptul la un alt viitor, la iniţiativa Comisiei 
pentru Drepturile omului, culte şi minorităţi şi a 
Comisiei pentru Sănătate Publică din Senatul Ro-
mâniei, cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor 
Omului, a reunit peste 150 de personalităţi de marcă, 
implicate în asistenţa şi protecţia drepturilor copiilor 
şi adolescenţilor din România. În deschiderea con-
ferinţei au luat cuvântul Dna. Biro Rozalia-Ibolya, 
Preşedinte, Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi, Dr. Ion Luchian, Preşedinte,Comisia pen-
tru sănătate publică, Prof. univ. dr. Florian Popa, 
Vicepreşedinte, Comisia pentru sănătate publică, Dr. 
Alin Ţucmeanu, Secretar de Stat, Ministerul Sănătă-
ţii, Prof. dr. Vasile Astărăstoae, Preşedinte, Colegiul 
Medicilor din România, Prof. dr. Ecaterina Ionescu, 
Preşedinte, Colegiul Medicilor Dentişti din România, 
Király András György, Ministru Secretar de stat, 
Ministerul Educaţiei Naţionale, Prof. dr. Doina Ple-
şca, Decan, Facultatea de Medicină, UMF Carol Da-
vila, Prof. dr. Marin Burlea, Preşedinte, Societatea 
Română de Pediatrie.

Principalul scop al conferinţei a constat în 
semnarea Pactului interinstituţional de cele 25 de 
entităţi, ministere, colegii, spitale, instituții, asocia-
ţii, ONG-uri implicate în îngrijirea copiilor, precum 
şi discutarea Raportului privind Sănătatea Copi-
ilor şi Adolescenţilor, elaborat şi prezentat în 79 de 
puncte, în luna noiembrie, în Plenul Senatului.

Pactul interinstituţional privind Sănătatea 
Copiilor şi Adolescenţilor vizează, în 21 de puncte, 
stabilirea unui proces pe termen lung de schimburi, 
cooperare şi coordonare asupra principalelor teme de 
interes privind sănătatea copiilor şi adolescenţilor şi 
are menirea de a permite o mai bună monitorizare a 
evoluţiei situaţiei şi a măsurilor adoptate, punând ac-
cent pe armonizarea legislaţiei naţionale cu normele 
europene, cu cele mai bune practici din Europa.“

La Conferinţă au luat parte şi medici şcolari din 
Cluj-Napoca, Craiova, Drobeta Turnu-Severin, Bucu-

reşti, ca membri ai Societăţii Medicilor din Colecti-
vităţile de Copii şi Tineri, precum şi alţi medici şco-
lari din Bucureşti. În cadrul luărilor de poziţie a fost 
subliniat în mai multe rânduri rolul foarte important 
pe care medicina şcolară îl are în asigurarea stării de 
sănătate a copiilor şi tinerilor.

În urma Conferinţei, la Senat au fost preluate şi 
apoi discutate în cadrul altei întâlniri problemele cu 
care se confruntă reţeaua de medicină şcolară, încer-
cându-se găsirea de soluţii concrete pentru rezolvarea 
acestora.

GALA SĂNĂTĂŢII 2014

În cadrul celei de-a V-a ediţii a Galei Sănătăţii, 
desfăşurată joi, la Palatul Parlamentului, au fost de-
cernate distincţii pentru întreaga activitate din dome-
niul medical în anul 2014.

Societatea Medicilor din Colectivităţile de 
Copii şi Tineri a obţinut în acest an Premiul I la 
secţiunea „cea mai dinamică societate medicală“. 
Premiul a fost acordat pentru întreaga activitate 
de susţinere a importanţei medicinei şcolare în 
cadrul asistenţei medicale a copiilor şi tinerilor: 
organizarea Congresului de Medicină Şcolară şi 
Universitară, participarea la Conferinţa „Soluţii 
pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a copii-
lor“, editarea Revistei de Medicină Şcolară şi Uni-
versitară.

Juriul a fost condus de managerul Spitalului 
Clinic de Copii „Grigore Alexandrescu“ din Bucu-
reşti, acad. Dan Mircea Enescu şi a fost format din 
acad. Constantin Popa – vicepreşedinte Comisia de 
Medicină – Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor şi Certifi catelor Universitare, prof. univ. 
dr. Adrian Curaj – director UEFISCDI, prof. dr. univ. 
Vlad Tica – Universitatea „Ovidius“, prof. univ. dr. 
Olga Simionescu – Spitalul Colentina, Universitatea 
de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, alte perso-
nalităţi din domeniul medical.

SĂNĂTATEA COPIILOR 
DIN ROMÂNIA – UN DREPT GARANTAT?
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Tabel cu unităţile sanitare publice, private sau ale unor organizaţii nonguvernamentale, care 
funcţionează în Cluj-Napoca şi care furnizează servicii de asistenţă medicală şi educaţie pentru sănătate 
adolescenţilor cu vârsta între 14 şi 18 ani (Dr. Gabriela Gânscă)

Nr 
crt Numele unităţii / centrului Categoria de servicii Adresa unităţii/

telefon
Persoana de 

contact
1 Centrul de Prevenire,

Evaluare şi Consiliere Anti-
drog Cluj

Informare, educare pentru prevenirea 
consumului de tutun, alcool şi dro-
guri
Servicii de asistenţă medicală, psiho-
logică şi socială acordate consumato-
rilor de droguri

str. L. Roth nr.19-21,
tel 0264-432889, cpeca.cluj@
ana.gov.ro

Dr. Corina 
Demian

2 Asociația
“Preventis“ Cluj

Prevenire şi Consiliere antidrog str. R.Descartes nr.6,
tel 0364-805114, offi ce@
preventis.ro

Dr. Tabita 
Cernica

3 Asociația 
“Caritas“ Cluj

Prevenire şi Consiliere antidrog P-ța Cipariu f.n,
tel 0264-592550, caritas.
cluj@yahoo.com

Mihaela 
Meza

4 Spitalul Clinic de Urgenţă 
pt. Copii – Clinica de Psi-
hiatrie Infantilă

Tratament medical şi psihoterapie 
pentru adolescenţi/familie în cazurile 
de abuz de droguri, alcool şi tutun

str. Ospătăriei f.n.,
tel 0264-428491, psihiatrie@
spitcocluj.ro

Conf.dr.
Viorel Lupu

5 Spitalul Clinic de Urgenţă 
pt. Copii – Centrul de Să-
nătate Mintală

Terapie în cazurile de dependenţe
Terapie de recuperare
Intervenţii în situaţii de criză

str. G. Bilașcu nr.57,
tel 0264-599001
csm@spitcocluj.ro

Dr. Daniela 
Câmpean

6 Spitalul Clinic de Pneumo-
logie Cluj -Centrul de con-
siliere pentru renunţarea la 
fumat

Consiliere, suport pentru renunţarea 
la fumat

str. B.P.Hașdeu nr.6,
tel 0264-597453,
doina_adina@yahoo.com

Conf. Dr. 
Doina Todea

7 Asociaţia Christiana – Pro-
gramul Sf. Dimitrie Basa-
rabov

Terapie în cazurile de abuz de alcool str. Neagră nr.5,
tel 0264-597687,
sfdimitrie@yahoo.com

Claudia 
Varga

8 Cabinete de Planifi care 
Familială Cluj-Napoca din 
sist. public de sănătate

Educaţia pentru sănătatea reproduce-
rii şi prevenirea infecţiilor cu trans-
mitere sexuală

str. Clinicilor nr.3-5,
tel 0264-598705,
cristina.d.botusan@xnet.ro

Dr. Cristina 
Botusan

9 DSP Cluj – Centrul de con-
siliere şi testare voluntară 
HIV/SIDA

Consiliere şi testare HIV str. Bălcescu nr.25,
tel 0262-592997,
centruc@yahoo.com

Monica 
Iliescu

10 Spitalul de Boli Infecţioase 
Cluj – Comp. HIV/SIDA

Terapie medicală str. I. Moldovan nr.23,
tel 0264-594655,
infectioasecj@yahoo.com

Dr.
Corina Itu

11 Societatea Română de Can-
cer – Cluj

Informarea, educarea adolescenţilor 
privitor la factorii de risc incriminaţi 
în apariţia cancerului

str. Bisericii
Ortodoxe nr.11,
tel 0264-450095,
src@iocn.ro

Dr. Adriana 
Melnic
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REZUMAT 

PREMIZE: Obezitatea este o boală multifac-
torială. Predispoziția genetică joacă un rol important. 

OBIECTIVE: Studiul a urmărit posibila aso-
ciere a unor factori familiali cu excesul ponderal la 
vârstă școlară. 

METODE: Un lot de 145 școlari au fost evalu-
ați din punct de vedere al stării de nutriție și au fost 
căutate asocieri cu nivelul educațional al mamei, etnia 
părinților, statusul nutriţional al mamei și mediul de 
proveniență. 

REZULTATE: 49,37% dintre fete, 50,63% bă-
ieți, 62,07% copii din mediul rural și 52,59% din me-

diul urban au avut exces ponderal. Excesul poderal la 
copiii cu unul sau ambii părinți români a predominat 
(65%) față de copiii cu ambii părinți maghiari (36%). 
Excesul ponderal matern preconcepțional și cel actual 
a determinat o prevalență a excesului poderal la copii 
de 53,16% respectiv 41,43%. 

CONCLUZII: Statusul educațional al mamei 
nu a infl uențat statusul nutrițional al copilului. Exce-
sul ponderal al copiilor de vârstă școlară s-a asociat cu 
etnia părinților, excesul ponderal al mamei dar nu cu 
mediul de proveniență sau sexul.

Cuvinte cheie: copil, obezitate, etnie, status 
educațional matern, obezitate maternă

FACTORI FAMILIALI CE INFLUENŢEAZĂ 
OBEZITATEA COPILULUI

Dr. Melinda Morea
UMF „Iuliu Haţieganu“, Cluj-Napoca, Catedra de Pediatrie

Familial factors that influence childhood obesity
ABSTRACT

BACKGROUND: Obesity is a multifactorial 
disease. Genetic predisposition play an important role. 

AIMS: The aim of this study was to determine 
the associations between overweight in school age 
children and familial factors. 

METHODS: 145 scholl age children were eva-
lueted for nutritional status and look for associations 
with maternal education, parents etnicity, maternal 
nutritional status, and provenience (rural or urban). 

RESULTS: were overweight 49,37% of girls, 
50,63% of boys, 62,07% of children from rural and 

52,59% from urban settlements. Children with one 
or both parents romanian were more likely to be 
overweight (about 65%) than children with both pa-
rents hungarian (36%). Preconceptional and current 
maternal obesity determines a prevalence of chil-
dren`s overweight 53,16% and 41,43% respectively. 

CONCLUSIONS: Maternal educational status 
does not infl uence child`s nutritional status. Overwei-
ght in school age children was associated with parents 
etnicity, maternal overweight but not with sex and 
provenience.

Key words: child, obesity, etnicity, maternal 
educational status, maternal obesity

INTRODUCERE

Obezitatea comună este o boală multifactorială. 
Predispoziţia genetică joacă un rol important, Indi-
cele de masă corporală (IMC) al părinţilor infl uenţând 
IMC-ul copiilor lor până la vârsta de adult.[1] Rolul 
factorilor genetici a fost demonstrat şi prin studiile 
efectuate pe gemeni. Programarea genetică domină 
evoluţia spontană a curbei ponderale de-a lungul vie-
ţii dar factorii de mediu, aportul energetic, activitatea 
fi zică sunt cei care pot interveni în modifi carea acestei 
evoluţii.[2] Creşterea rapidă a prevalenţei obezităţii în 

ultimele două decenii, atât în ţările dezvoltate cât şi în 
cele în curs de dezvoltare, nu poate fi  explicată doar 
prin predispoziţia genetică şi atrage atenţia asupra 
existenţei posibililor factori de mediu şi comporta-
mentali care pot favoriza apariţia acestei afecţiuni [1]. 
Apar tot mai multe dovezi care sugerează rolul jucat 
de factorii care acţionează de timpuriu în viaţa indi-
vidului şi infl uenţează metabolismul pe termen lung. 
Supraponderea/obezitatea maternă reprezintă unul din 
aceşti factori, de aceea perioada sarcinii reprezintă o 
perioadă critică.Studiul a urmărit asocierea unor fac-
tori familiali cu excesul ponderal la vârstă şcolară.
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MATERIAL ŞI METODĂ

Am efectuat un studiu retrospectiv (în perioada 
2005-2010), transversal, pe un lot de 145 subiecţi 
şcolari cu vârsta cuprinsă între 6,5-14 ani. Din acest 
lot un sublot de 123 subiecţi a fost studiat pentru in-
fl uenţa greutăţii materne din momentul concepţiei. 
Restul de 22 subiecţi au furnizat chestionare cu date 
incomplete. De la părinţii copiilor s-a obţinut consim-
ţământul utilizării datelor în studiu. 

Anamnestic am obţinut date referitoare la pă-
rinţi şi datele antropometrice ale mamei în momentul 
completării chestionarului şi în perioada concepţiei 
copilului. La fi ecare copil luat în studiu s-au deter-
minat greutatea şi înălţimea. Pentru toate mamele şi 
toţi copiii luaţi în studiu s-a calculat indicele de masă 
corporală (IMC). Pe baza valorilor IMC copiii au fost 
încadraţi în trei categorii: normoponderali, suprapon-
derali şi obezi conform referinţelor IOTF [3]. Starea 
de nutriţie a mamei a fost apreciată astfel: normopon-
derale cu IMC sub 25kg/m2, supraponderale cu IMC 
între 25-30kg/m2, iar obezitate la IMC peste 30kg/
m2. Mamele din ultimele două categorii au fost consi-
derate ca având exces ponderal.

În analiza bivariată a asocierii variabilelor cali-
tative s-au folosit testul chi-patrat (Chi-Square) şi tes-
tul exact al lui Fisher.Nivelul de semnifi caţie ales în 
cazul tuturor testelor a fost α=0.05. Aşadar mărimea 
riscului comiterii unei erori de speţa întâi (respinge-
rea ipotezei nule H0 a testului statistic când, în reali-
tate, ea este adevărată) pe care suntem dispuşi să ni-l 
asumǎm este de 5%. Semnifi caţia testului este datǎ de 
nivelul de semnifi caţie bilateral observat, p<0.05.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Lotul de 145 subiecţi a avut vârsta medie de 
10,38±2,45 ani şi a fost format din 79 fete(54,48%) 
şi 66 băieţi (45,52%). Din punct de vedere al stării de 
nutriţie, distribuţia lotului a fost următoarea: normo-
ponderali 66 copii (45,52%), supraponderali 42 copii 
(28,97%), obezi 37 copii (25,52%). Excesul ponderal 
(copii supraponderali și obezi) a fost depistat la 79 
cazuri, reprezentând 54,48% din totalul lotului. 

Lotul a fost echilibrat din punctul de vedere al 
sexelor. Repartiţia stărilor de nutriţie pe sexe este pre-
zentată în tabelul 1. 

Tabel 1.Repar  ția stărilor de nutriție pe sexe.
Normoponderal Obezi Supraponderali Exces ponderal Total

fete 40 17 22 39 79
50,63% 21,52% 27,85% 49,37%

băieți 26 20 20 40 66
32,91% 25,32% 25,32% 50,63%

p˃0,05

Tabel 2. Repar  ția stărilor de nutriție în funcție de mediul de proveniență

Normoponderal Obezi Supraponderali Exces ponderal Total
rural 12 8 10 18 29

41,38 27,59 34,48 62,07
urban 54 29 32 61 116

46,55 25,00 27,59 52,59
p˃0,05

Din punct de vedere al excesului ponderal, di-
ferenţele între cele două sexe au fost statistic nesem-
nifi cative. 

În funcţie de mediul de provenienţă, 116 su-
biecţi (80%) erau din mediul urban şi 29 subiecţi 
(20%) din mediul rural (tabelul 2). 

Nu s-au înregistrat diferenţe semnifi cative sta-
tistic privind excesul poderal în funcţie de cele două 
medii de provenienţă.

Unele articole din literatură au semnalat dife-
renţe ale prevalenţei supraponderii, obezităţii în func-
ţie de rasă şi etnie atât în Europa cât şi în SUA [4,5]. 
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Tabel 3.Prevalența excesului ponderal la școlari în funcție de etnia părinților

Normoponderali Obezi Supraponderali Exces ponderal Total
ambii părinți români 28 27 25 52 80

35,00% 33,75% 31,25% 65,00%
ambii părinți maghiari 32 7 11 18 50

64,00% 14,00% 22,00% 36,00%
familie mixtă 4 1 6 7 11

36,36% 9,09% 54,55% 63,64%
λ2=10.83 df = 2 p<0.01

Tabel 4. Excesul ponderal al copiilor în funcție de nivelul educațional al mamei
Studii mamă Normoponderali Obezi Supraponderali Exces ponderal Total

8 clase 2 2 2 4 6
33,33 33,33 33,33 66,67

liceu 27 13 19 32 59
45,76 22,03 32,20 54,24

postliceal, universitar 37 22 21 43 80
46,25 27,50 26,25 53,75

p>0.05

Greutatea mamei în momentul concepției co-
pilului și în momentul aplicării chestionarului au fost 
factori favorizanți ai excesului ponderal al copilului, 

diferențele fi ind semnifi cative statistic. Rezultatele 
sunt prezentate în tabelele 5 şi 6. 

Şi în studiul nostru am înregistrat diferenţe semnifi ca-
tive statistic la nivelul prevalenţei excesului ponderal 
în rândul copiilor în funcţie de etnia părinţilor (tabe-
lul 3). Excesul ponderal a fost înregistrat în proporţie 

de 65%, respectiv 63,64% la copiii care aveau ambii 
părinţi, respectiv un părinte de etnie română (familii 
mixte cu un părinte român şi unul maghiar).

Familia este una din cele mai importante com-
ponente ce infl uenţează factorii de risc metabolici la 
copil, studiile privind interacţiunea gene – stil de viaţă 
demonstrând capacitatea mediului de a infl uenţa pre-
dispoziţia genetică [6].

Studiile arată o prevalenţă crescută a excesului 
ponderal în rândul copiilor din familii cu status so-
cio-economic crescut în societăţile mai puţin industri-
alizate (China şi Rusia), şi din familii cu status socioe-
conomic scăzut în ţările industrializate (SUA) [7,8,9]. 
Infl uenţa statusului socio-economic şi a urbanizării 
asupra statusului nutriţional al copiilor este mai pro-
babil datorată obiceiurilor alimentare (consum de ali-
mente energetic dense, băuturi dulci) şi regimului de 
activitate fi zică. Morgenstern [10] a arătat faptul că 
statusul socioeconomic infl uenţează parţial starea de 

nutriţie prin intermediul expunerii la media a copiilor 
şi adolescenţilor între 10-17 ani, opinie susţinută şi de 
alte studii. 

Nivelul educaţional al părinţilor se corelează 
semnifi cativ cu starea de nutriţie a copiilor, fi ind în 
relaţie inversă cu IMC-ul şi circumferinţa abdominală 
a copiilor. La fel ca şi în cazul statusului socio-eco-
nomic, se pare că şi aici este vorba de o interrelaţie 
datorată stilului de viaţă. Nivelul educaţional al ma-
mei fi ind mai important, copiii cu mame fără educaţie 
prezintă un risc de 3 ori mai mare de exces ponderal 
[11]. Nivelul studiilor mamei în lotul nostru nu s-a 
asociat semnifi cativ cu excesul ponderal al copiilor, 
dar trebuie menţionat numărul mic de mame din ca-
tegoria „8 clase“, ceea ce alterează notabil valoarea 
interpretării statistice (tabelul 4). 



10

Revista de medicină școlară și universitară

Tabel 5. Starea de nutriție a copiilor în funcție de starea de nutriție a mamei în momentul concepției

Mama – stare de nutriție în momentul concepției
Copii Exces ponderal Normoponderal

Exces ponderal 29 41
41,43% 58,57%

Normoponderal 8 45
15,09% 84,91%
p=0,001

Tabel 6. Starea de nutriție a copiilor în funcție de starea de nutriție actuală a mamei.

Mama – stare de nutriție actuală
Copii Supraponderal Obez Normoponderal Total

Supraponderal 10 13 19 42
23,81% 30,95% 45,24%

Obezi 8 11 18 37
21,62% 29,73% 48,65%

Normoponderali 9 16 41 66
13,64% 24,24% 62,12%

Exces ponderal 18 24 37 79
22,78% 30,38% 46,84%

Mama – stare de nutriție actuală
Copii Exces 

ponderal
Normoponderal

Exces ponderal 42 37
53,16% 46,84%

Normoponderali 25 41
37,88% 62,12%
p=0,05

Studii recente, la animale, sugerează alterarea 
calităţii oocitelor, infl uenţa obezităţii materne asupra 
produsului de concepţiei fi ind anterioară fertilizării. 
Riscul obezităţii la puii femelelor cu exces ponderal 
în momentul concepţiei se menţine chiar dacă dieta 
este normală în timpul sarcinii. Se produc modifi cări 
în compoziţia corporală, creşterea conţinutului de li-
pide intramusculare şi alterarea expresiei genelor cu 
rol în creşterea şi metabolismul fi brelor musculare, cu 
rol în apariţia insulinorezistenţei. 

Obezitatea maternă ar infl uenţa pe termen lung 
apetitul, activitatea fi zică, structura şi funcţia ţesutu-
lui muscular precum şi alterarea biologiei adipocitelor 
[12].

Asociere între obezitatea copilului şi IMC-ul 
mamei dinaintea şi din timpul sarcinii se observă şi la 

om. S-au evidenţiat modifi cări în compoziţia corpului 
nou născutului şi copilului din mamă cu exces pon-
deral, în sensul creşterii proporţiei ţesutului adipos. 
Se pare că aceste asocieri se menţin până la vârsta 
adultă [12]. Efectul condiţiilor intrauterine asupra 
produsului de concepţie pare a se prelungi pe durata 
vieţii individului afectând compoziţia corpului, secre-
ţia de insulină, insulinorezistenţa dar şi apetitul, stilul 
de viaţă (prin intermediul sistemului nervos central), 
unele mecanisme fi ind demonstrate doar pe modele 
animale [12,13]. Greutatea mamei înaintea sarcinii a 
fost obţinută anamnestic, după mai mulţi ani de evo-
luție, aspect ce ar putea infl uenţa exactitatea datelor. 
Un studiu prospectiv ar putea aduce mai multe date în 
acest sens.

CONCLUZII

Prevalenţa excesului ponderal în lotul nostru a 
fost similară la fete şi băieţi precum şi în rândul copi-
ilor din mediul urban şi rural.

Etnia părinţilor reprezintă un factor ce infl uen-
ţează starea de nutriţie a copiilor.

Nivelul educaţional al mamei nu a infl uenţat 
starea de nutriţie a copiilor din studiul nostru.
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Atât excesul ponderal actual al mamei cât şi cel 
din momentul concepţiei infl uenţează apariţia excesu-
lui ponderal la copil.
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REZUMAT

PREMIZE: La adolescenţi depresia reprezintă 
cauza cea mai frecventă cauzatoare de dizabilităţi-han-
dicap, iar tentativa de suicid este pe locul cinci. Pentru 
România nu există o bază de date la nivel naţional 
a tentativelor de suicid la copil şi adolescent. Într-un 
liceu din Tîrgu Mureş s-au semnalat câteva cazuri de 
tentative de suicid, cu suspiciunea concentrării într-un 
grup. SCOP: Identifi carea adolescenţilor cu risc de 
suicid într-un liceu din Tîrgu Mureş. 

MATERIAL ŞI METODĂ: Lot: 92 elevi în 
clasele XI–XIII. Metoda: interviu de grup, chestionar 
structurat în 4 părţi (Scor Apgar al familiei, identifi -
carea problemelor adolescenţilor, autoevaluarea pro-
blemelor actuale şi a perspectivelor de viaţă, autoe-
valuarea/evaluarea stării de sănătate fi zică şi psihică), 
interviu individual pe baza chestionarului, al doilea 
interviu individual pe lot selecţionat cu potenţial de 
risc suicidar.

REZULTATE:Scor Apgar familial mediu 6.5 
(Disfuncție familiala medie 37%, severă 14%, func-
ţionalitate bună 49%). Risc suicidar crescut 8,82% 

(4 fete cu tentative de suicid, 1 fată + 1 băiat gând 
suicidar, fără aplicare), autoevaluare sănătate psihică 
şi fi zică (scor mediu 7,5, respectiv 8,7), mai mici la 
grupul de risc suicidar (6,2 respectiv 7,6). Factori de 
stress identifi caţi: şcoala – lipsa de interes, familia – 
lipsa comunicării şi susţinerii, banii, teama de viitor 
după absolvire (perspectiva peste 10 ani). 

CONCLUZII: 1. Riscul de suicid este mult cres-
cut la adolescenţii care provin din familii disfuncţio-
nale. 2. Infl uenţa grupului/anturajului poate fi  un fac-
tor de risc suplimentar. 3. Necesitatea programelor 
specifi ce şi a protocoalelor de lucru, după episodul 
acut, în vederea prevenirii recidivelor. 4. Programe 
de pregătire a ECHIPEI pentru măsuri de profi laxie 
şi scăderea riscului de suicid la adolescenţi în şcoli: 
medic+asistent medical+psiholog+asistent social+ 
consilier spiritual. 5. Activităţi specifi ce pentru ado-
lescenţi prin care să deprindă abilităţi de comunicare 
nonagresivă, de rezolvarea confl ictelor, tehnici de re-
laxare şi reducere a stresului.

Cuvinte cheie: suicid, risc, adolescent, Apgar 
familie, grup

ABSTRACT

PREMISES: The adolescent depression is the 
most common cause of DALYs = disability-adjusted 
live years lost and suicide attempt is the fi fth. In Ro-
mania there is no national database of suicide attempts 
in children and adolescents. In a high school,in Tirgu 
Mures were reported several cases of suicide attempts 
with suspicion concentration in a group. 

AIMS: Identifying adolescents at risk for sui-
cide in a high school in Tirgu Mures. 

MATERIAL AND METHODS: Lot 92 stu-
dents in grades XI-XIII. Method: group interview, 
questionnaire divided into 4 parts (family Apgar 
score, identify problems of adolescents, self current 
problems and prospects of life, self-assessment / eva-
luation of physical and mental health), personal in-
terview based on the questionnaire, the second inter-
view individually selected group of potential suicide 
risk. RESULTS: The average family Apgar Score 6.5 
(37 % average family dysfunction, severe 14%, bet-

ROLUL FAMILIEI ŞI CONTEXTUL GRUPULUI 
ÎN TENTATIVELE DE SUICID LA ADOLESCENŢI
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ter functionality 49%). Suicide risk increased 8.82% 
(4 girls with suicide attempts, 1 girl+1 boy suicidal 
thought, without enforcement), self mental and phy-
sical health (mean score 7.5 and 8.7), lower suicide 
risk group (6.2 and 7.6). Identify stress factors: school 
– lack of interest, lack of communication and family 
support, money, fear of the future after graduation (10 
years perspective). 

CONCLUSIONS: 1.Suicide risk is greatly in-
creased in teenager dysfunctional family. 2.Group/
peer infl uence can be a additional risk factor. 3. The 

need for specifi c programs and protocols work after 
the acute episode, to prevent relapses. 4. Team trai-
ning programs for preventive measures and decrease 
suicide risk in adolescents in schools: doctor + nurse 
+ psychologist + social worker+spiritual adviser.5. 
Specifi c activities for teens to learn that nonaggres-
sive communication skills, confl ict resolution, relaxa-
tion techniques and stress reduction.

Key words: suicide, risk,teenager, family’s 
Apgar, group

INTRODUCERE
Suicidul este foarte rar la copil în perioada pre-

pubertară, dar incidenţa creşte în perioada adolescen-
ţei şi este una din cauzele cele mai comune de deces 
la grupa de vârstă 15-19 ani.[1,2]

În World Health Organization Report on Vio-
lence and Health 2006, se arată că în cea mai mare 
parte a ţărilor nu se cunoaşte cu adevărat amploarea 
tentativelor de suicid. Din estimările OMS pentru Eu-
ropa, rata anuală medie pentru ţările europene este de 
20,5 la 100.000 de locuitori, cu mari variaţii între ţări. 
Raportul OMS din mai 2014, „Health for the World’s 
Adolescents“, relevă că la adolescenţi prima cauză 
de deces este prin accidente rutiere, urmată de HIV/
SIDA, iar pe locul 3 este suicidul, urmând infecţiile 
căilor respiratorii inferioare şi violenţa interpersonală. 
[1,2,3,4] OMS atrage atenţia, că în 2015 suicidul şi 
depresia vor deveni problemele cele mai mari în do-
meniul sănătăţii; la adolescenţi depresia reprezintă 
cauza cea mai frecventă de dizabilităţi-handicap (DA-
LYs = disability-adjusted live years lost), iar tentativa 
de suicid este pe locul cinci.[4] Pentru România nu 
există o bază de date la nivel naţional a tentativelor de 
suicid la copil şi adolescent. 

Factorii favorizanţi ai comportamentului suici-
dar la adolescenţi sunt: afecţiunile psihiatrice (tulbu-
rări de comportament, depresie, consum de substanţe, 
psihoze), izolarea socială, bolile fi zice, scăderea sti-
mei de sine, predispoziţia familială (istoric familial 
de abuz sau neglijare, afecţiuni psihiatrice, familie 
disfuncţională), factori stresori externi (probleme de 
disciplinare, pierderi interpersonale, violenţă în fa-
milie, orientare sexuală confuză, abuz fi zic şi sexual, 
victima abuzului).[1,5] Violenţa, sărăcia, umilirea şi 
sentimentul de devalorizare pot creşte riscul de a dez-
volta depresie sau alte boli psihice.[3]

Episodul depresiv este defi nit în DSM-IV ca 
cel puţin 5 din simptomele următoare trebuie să fi  fost 
prezente într-o singură perioadă de timp de două săp-
tămâni şi să fi  prezentat o schimbare în raport cu sta-
rea anterioară, un simptom poate fi  o stare depresivă 
sau o pierdere a interesului sau a plăcerii: 

1.  stare depresivă prezentă practic toată ziua, 
semnalată de persoană (trist/ă sau fără sens) 
ori observată de ceilalţi (plânge, stă cu sine, 
singur/ă) – la copii şi adolescenţi dispoziţia 
poate fi  iritabilă

2.  diminuarea interesului sau a plăcerii pentru 
mai toate activităţile (observate de subiect 
sau de alţii)

3.  pierderea sau creşterea în greutate, fără un 
regim special (mai mult de 5% din greutate 
într-o lună)– la copii se ia în considerare şi 
incapacitatea de a atinge creşterile ponderale 
expectate

4. somnolenţă sau insomnie aproape în fi ecare zi
5. oboseală sau pierdere de energie
6.  sentimente de devalorizare sau de culpabili-

tate excesivă
7.  diminuarea felului de a gândi sau de a se 

concentra ori indecizie, aproape în fi ecare zi
8.  gânduri recurente de moarte, ideaţie suicidară 

recurentă fără un plan specifi c sau tentative 
de suicid sau plan specifi c de sinucidere. [7,8]

Simptomele sunt aceleaşi la copii, adolescenţi 
şi adulţi, dar cu predominanţa unora sau altora în 
funcţie de vârstă. La adolescenţi episoadele depresive 
majore sunt asociate adesea cu tulburări de comporta-
ment disruptive, tulburări în legătură cu o substanţă.
[8] Adolescenţii deprimaţi absentează nemotivat de la 
şcoală în mai mare măsură decât colegii lor cu note 
mai mici, au un comportament deviant, devenind vi-
olenţi, consumând alcool sau droguri, prezintă uneori 
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tulburări de alimentaţie – au tendinţa de a mânca şi a 
dormi mai mult, la fetele deprimate, poate să apară 
şi un comportament anorexic, aceste tulburări grave 
de alimentaţie sunt asociate unui risc de sinucidere 
crescut. Studiul Finlanda efectuat în 1999 pe 16000 
adolescenţi arată o prevalenţă sporită a tentativelor de 
suicid la cei care erau victimele certurilor din şcoală 
şi nu la cei care erau autorii încăierărilor. Creşte riscul 
de suicid la adolescenţii şi tinerii victime ale violenţei 
şi abuzurilor sexuale în copilărie. [8,9,10]

Clasifi carea depresiei conform ICD-10:
1. Depresie minoră – 4 simptome 
2. Depresie moderată – 5-6 simptome
3.  Depresie majoră – > 6 simptome, cu sau fără 

trăsături psihotice[11]
Suicidul este unul din marile riscuri ale depre-

siei majore. Milea S. clasifi că suicidul astfel [10]:
1.  Ideaţia suicidară simplă sau cu elaborarea 

unui plan
2.  Tentativa suicidară cu intenţia de a muri
3.  Tentativa suicidară fără intenţia de a muri, 

cu pregătire prealabilă sau impulsivă
4.  Tentativa suicidară fără intenţia de a muri 

(pentru şantaj, pentru a-i pedepsi pe alţii)
5. Suicidul act nefi nalizat 
6.  Suicidul act fi nalizat accidental sau cu sco-

pul de a muri.
Factorii de protecţie pentru reducerea riscului 

suicidar sunt: îngrijirea clinică (medicală, psiholo-

gică) efi cientă pentru afecţiunile psihiatrice, exclude-
rea abuzului mental şi a celui fi zic, excluderea consu-
mului de substanțe, facilitarea accesului la serviciile 
medicale necesare, familie şi comunitate de suport 
(conectare), relații de suport permanente medicale şi 
de sănătate mintală (telefon, adresa de contact rapid), 
dobândirea abilităților de rezolvarea problemelor, 
de rezolvarea confl ictelor, precum şi a modalităților 
non-violente de manipulare a litigiilor, credințele cul-
turale şi religioase care descurajează sinuciderea şi 
dezvoltă instinctele de auto-conservare (consiliere/
suport spiritual) [9]

Premiza de la care a pornit studiul a fost aso-
cierea vârstei adolescenţei cu o creştere a incidenţei 
suicidului, iar familiile disfuncţionale şi/sau condiţiile 
socioeconomice precare reprezintă factori favorizanţi. 
Aceste condiţii erau îndeplinite într-un liceu din Tîrgu 
Mureş, unde s-au şi semnalat câteva tentative de sui-
cid, cu suspiciunea concentrării într-un grup.

Scopul studiului a fost identifi carea adolescen-
ţilor cu risc de suicid într-un liceu din Tîrgu Mureş.

MATERIAL ŞI METODĂ

Lotul a fost format din 92 elevi, 56 fete (61%) şi 
39 băieţi (39%) (Fig.1), cu vârsta: de16 -20 ani (vârsta 
medie: 18,6 ani), din 5 clase XI–XIII, dintr-un liceu 
din Tîrgu Mureş. Perioada interviurilor de grup şi in-
dividuale a fost 2.decembrie 2012 – 31.martie 2013.

Figura 1: Distribuția pe sexe a grupului studiat       Figura 2: Par  ciparea la interviuri a grupului

Metoda de lucru a presupus patru etape. Etapa 
I a constat dintr-un interviu de grup, câte 40 minute 
cu fi ecare clasă (92 elevi /5 clase), timp în care echipa 
medic-psiholog a purtat discuţii cu clasa, pe teme le-
gate de specifi cul vârstei adolescenţei (aspecte fi zio-
logice, psihoemoţionale, relaţia cu familia, relaţia cu 
şcoala, perspective), s-a realizat un desen de grup al 
clasei, urmat de completarea unui chestionar indivi-
dual. Chestionarul a fost structurat în 4 părţi: scorul 

Apgar al familiei, identifi carea problemelor adoles-
cenţilor, autoevaluarea/evaluarea problemelor actuale 
şi a perspectivelor de viaţă ale adolescenţilor. Etapa 
a II-a a constat dintr-un interviu individual pe baza 
chestionarului aplicat în etapa I-a, autoevaluarea stării 
de sănătate fi zică şi psihică prin acordarea de note de 
la 0 la 10 (unde 0 era cea mai proastă stare de sănătate 
fi zică sau psihică pe care ei şi-o pot imagina, iar 10 
cea mai bună stare de sănătate) şi evaluarea stării de 

DISTRIBUTIA PE SEXE

M
36

 39%
F
56

  61%

INTERVIURI

24, 
26%

24, 
26%

68, 
74%

chestionar + interviu de grup plus
interviu individual
chestionar + interviu de grup refuza
interviul individual
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sănătate fi zică, psihică efectuată de echipa medic-psi-
holog (pe baza documentelor de evidenţă primară me-
dicală şi psihopedagogică, anamneză, examen clinic, 
evaluare psihologică). La această etapă au acceptat să 
participe 68 elevi (74%) dintre cei 92 evaluaţi în etapa 
I (Fig. 2). În etapa a III-a a avut loc al doilea interviu 
individual, pe lotul selecţionat cu potenţial de risc sui-
cidar şi intervenţie în grup. Etapa a IV-a a fost cea de 
evaluare şi interpretare a rezultatelor. 

Metodele statistice de interpretare a datelor fo-
losite au fost: media aritmetică, procente, rapoarte, 

testul de corelaţie neparametrică chi pătrat, deviaţie 
standard.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Evaluarea scorului Apgar al familiei ne arată 

că 51% dintre elevii participanţi la interviuri provin 
din familii cu disfuncţii medii (37%) şi severe (14%). 
(Fig. 3) Scorul mediu al lotului a fost 6,5 şi cores-
punde unei familii cu disfuncţionalitate medie, iar 
scorul mediu al grupului cu risc suicidar a fost 4,3 
corespunzător unei familii cu disfuncţie severă.

Tabel I: Scorul Apgar al familiei – Ches  onar – Semnifi cație – Rezultate 

Nr.
crt Semnifi caţie Întrebare Răspuns

Punctaj
Foarte 

rar
0 pct.

Uneori

1 pct.

Aproape în-
totdeauna

2 pct.
Adaptation = Adaptarea
– capacitatea de a utiliza şi 
distribui resursele

Pot să cer ajutor familiei când am o 
problemă?

3 33 56

3% 36% 61%

Partenership=Parteneriat
– rezolvarea problemelor 
prin comunicarea cu familia

Sunt mulţumit de felul cum familia 
vorbeşte şi împărtăşeşte problemele 
cu mine?

13 41 38

14% 45% 41%

Growth = Creşterea
– libertatea de a creşte şi a 
schimba

Sunt mulţumit de felul cum familia 
mă susţine în deciziile mele sau în 
abordarea activităţilor noi?

14 36 42

15% 39% 46%

Affection = Afecţiune
– intimitatea emoțională şi 
interacțiunea în familie

Sunt mulţumit de felul cum familia 
îşi exprimă afecţiunea şi răspunde 
emoţiilor mele?

18 36 38

20% 39% 41%

Resolve = Rezolvarea
– implicarea şi interacţiunea 
celorlalţi membri ai familiei

Sunt mulţumit de felul cum petre-
cem timpul împreună?

17 34 41

18% 37% 45%

Tabel II: Scorul Apgar al familiei – interpretare 
Scor Apgar 

al familiei
Funcţionalitatea 

familiei
0 – 4 Disfuncţie severă
5 – 7 Disfuncţie medie
8 – 10 Funcţionalitate bună

Analiza itemilor scorului (Tabel I) relevă faptul 
că în 61% din cazuri familia îşi mobilizează resursele 
materiale pentru rezolvarea problemelor, dar numai 
în 41 – 46% din cazuri, familiile îşi mobilizează şi 
resursele emoţionale, de timp şi comunicare empatică 
cu adolescenţii, astfel: 61% dintre adolescenţi pot să 
ceară ajutor familiei când au o problemă, 36% doar 
uneori găsesc sprijinul necesar în familie, iar 3% ni-
ciodată (item 1 - Adaptarea) (Fig 4), capacitatea de a 
rezolva problemele prin comunicarea cu familia se re-

Figura 3: Distribuția în funcție 
de scorul Apgar al familiei

găseşte permanent la 45% dintre adolescenţi, la 41% 
uneori, iar la 14% niciodată. (item 2 – Parteneriatul) 
(Fig 5), 46% dintre adolescenţi sunt susţinuţi în ale-
gerile lor, 39% uneori, 15% niciodată nu găsesc acest 

45, 
49%

13,
14%

34,
37%

DISFUNCTIE SEVERA
DISFUNCTIE  MEDIE 
FUNCTIONALITATE BUNA
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sprijin în familie (item 3 – Creşterea – libertatea de a 
creşte şi a schimba) (Fig 6), 41% dintre adolescenţi 
sunt mulţumiţi de felul în care familia îşi exprimă 
afecţiunea faţă de ei, 39% uneori, iar 20% foarte rar 
(item 4 – Afecţiunea – intimitatea emoțională şi in-

teracțiunea în familie)(Fig 7), 45% dintre adolescenţi 
consideră că petrec sufi cient timp de calitate cu fa-
miliile lor, 37% doar uneori, iar 18% foarte rar. (item 
5 – Rezolvare – implicarea şi interacţiunea celorlalţi 
membri ai familiei) (Fig 8).

Figura 4: Distribuția în funcție de capacitatea Figura 5: Distribuția în funcție de capacitatea 
familiei de a adapta și distribui resursele  de a rezolva problemele prin comunicarea cu familia 

Figura 6: Distribuția în funcție de  Figura 7: Distribuția în funcție de 
libertatea de a crește si a schimba a familiei  in  mitatea emoțională și interacțiunea în familie 

Figura 8: Distribuția în funcție de implicarea  Figura 9: Distribuție în funcție de riscul suicidar 
și interacțiunea celorlalți membri ai familiei
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1 - ADAPTATION
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F. rar Uneori Aproape intotdeauna
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38 
  41%
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3 - GROWTH
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 46%
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39%
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4 - AFECTION

36 

 39%

38   
41%
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34
 37%

17
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     5, 
     7%
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      1, 
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    62, 
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Familia disfuncţională reprezintă un factor fa-
vorizant şi de risc suicidar suplimentar la adolescent. 

Date din literatură arată că 85% din adolescen-
ţii cu risc suicidar crescut provin din astfel de familii.
[1,5,10] 

În lotul studiat am identifi cat 6 adolescenţi cu 
risc suicidar crescut (8,82%), 5 fete şi un băiat, sex ra-
tio fete:băieţi = 5:1.Dintre aceştia, fetele erau eleve în 
două clase (clasa a XII-a şi a XIII-a cu acelaşi profi l, 
care aveau cea mai mare parte a programului împre-
ună şi acelaşi profesor diriginte.), băiatul era clasa a 
XI-a; 4 fete au prezentat tentative de suicid, ceilalţi 
doi adolescenţi aveau gânduri suicidare, fără fapte. 
(Figura 9). Scorul Apgar familial mediu la grupul cu 
risc crescut a fost 4,3 (disfuncţie severă), în 4 cazuri 
acesta fi ind 0-3, iar într-un caz a fost 6 (disfucţie fami-
lială medie). Au existat şi alţi factori de risc în cazul 
adolescentei din familia cu disfuncţie medie (AHC 
suicid cu fi nalizare – tata şi în APP boală cardiacă 
cronică ce a necesitat instalare de pacemacker). Re-
marcăm o incidenţă crescută a riscului şi tentativelor 
suicidare în lotul analizat (8,82%), faţă de datele din 
literatură (media generala în UE (20.5 / 100 000 loc, 
UK 500/100 000 adolescenți 15-19 ani, dar compa-
rabilă cu datele obţinute de Choquet şi colab. într-un 
studiu din 1994 în Franţa, 6,5% (8,5% la fete şi 5% la 
băieţi), cifrele sunt în creştere în ultimii ani la nivel 
mondial. [1,2,3,6]. Deşi în aparenţă cazurile nu au le-
gătură între ele se remarcă o concentrare mare într-un 
grup (5 fete într-o clasă), ceea ce ne determină să ne 
gândim la infl uenţa grupului, fenomene de contagiune 
şi/sau prezenţa antecedentelor familiale (predispozi-
ţie, model) ca factori de risc suplimentari. Scăderea 
stimei de sine, autoevaluarea stării de sănătate fi zică 
şi psihică au arătat diferenţe între grupul adolescenţi-
lor cu risc suicidar crescut faţă de cei fără risc decela-
bil, astfel pe o scală de evaluare de la 0-10 (unde 0 era 
cea mai proastă stare pe care ei şi-o pot imagina şi 10 
cea mai bună stare de sănătate fi zică şi/sau psihică), 
scorul mediu a fost de 7,5 pentru sănătatea psihică şi 
8,7 pentru sănătatea fi zică, dar cu valori evident mai 
mici pentru grupul cu risc suicidar (6,2 respectiv 7,6), 
faţă de grupul fără risc suicidar decelabil (7,9 respec-
tiv 9,1) (Tabel III). 

Tabel III: 
Autoevaluarea stării de sănătate fi zică și psihică

Sănătate Psihică Fizică
Note (Scală 0-10) 5 – 10 5 – 10
Scor mediu 7.5 SD 1,00 8.7 SD 1,10
Scor mediu la grup 
cu risc suicidar 
crescut

6.2 SD 0,43 7.6 SD 1,42

Scor mediu la grup 
fără risc suicidar 
decelabil

7,9 SD 0,92 9,1 SD0,91

Adolescenţii, în general, şi-au evaluat starea lor 
de sănătate fi zică mai bună decât cea psihică, deşi nici 
unul nu era în evidenţa specială cu boli psihice şi nici 
cu alte boli somatice cronice şi/sau invalidante, cu ex-
cepţia a 2 cazuri. Literatura de specialitate spune că 
în săptămânile ce preced gestul suicidar, frecvent au 
loc mai multe consultaţii la medicul generalist pentru 
simptome uşoare (oboseală, dureri, etc.), o stare de 
rău generală, nedefi nită şi nu aminteşte de ideile sale 
suicidare dacă nu este întrebat direct despre acestea, 
dar la o analiză mai atentă se decelează simptoma-
tologia depresivă, cu o diminuare sensibilă sau chiar 
importantă a performanţelor şcolare, o repliere asupra 
lui însuşi, tulburări de somn sau o tendinţă spre acci-
dente repetate (se implică în activităţi care-l pun în 
pericol). În astfel de situaţii adolescentul trebuie in-
terogat direct, într-un climat empatic în legătură cu 
ideile privind autoagresiunea sau sinuciderea (V-aţi 
gândit să vă provocaţi o suferinţă? De când? Cu ce 
frecvenţă? Sunt gânduri sinucigaşe? V-aţi gândit deja 
la modul de a o face?), iar odată relevată suferinţa, 
pacientul trebuie evaluat (simptome de rang I – di-
mensiunea anxios-depresivă, de rang II – dimensiu-
nea impulsivă şi organizarea personalităţii, de rang III 
– mediul contextual), calmat, controlat şi protejat. [6]

Preocupările cela mai importante ale adolescen-
ţilor sunt în sfera familială şi a şcolii, dar acestea sunt 
percepute în mare parte ca factori de stress – şcoala, 
lipsa de interes faţă de şcoală (42%), comunicarea 
defectuoasă în familie (41%), banii, lipsa resurselor 
materiale (26%), viciile(21%).(Tabel IV şi V). 
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Tabel IV: Problemele adolescenților 

Nr.
crt.

B. 
Problemele 

adolescenţilor 

Elevi % 
probl.n %

1. Şcoala – factor de stres
– lipsa de interes faţă 
de şcoală

39 42 20

2. Familia – comunicare 
defectuoasă, – lipsa de 
susţinere

38 41 20

3 Banii 24 26 12

4 Viciile (ţigări, alcool, 
droguri, dulciuri)

20 21 10

5 Dragostea, relaţiile 18 19 9

6 Anturajul 13 14 6

7 Comunicarea 13 14 6

8 Imaginea corporală 6 7 3

9 Izolarea 5 6 2

10 Altele 5 6 2

11 NU am probleme 2 2 1

NU răspund 19 20 9

Tabel V: Viața actuală de adolescent

Nr.
crt

C.1. Viaţa actuală de 
adolescent 

Elevi %
probl.n %

1 Viaţa este frumoasă, 
cu tristeţi şi bucurii

49 53 36

2 Școala 14 15 11

3 Prietenii 14 15 11

4 Relații bune cu părin-
ţii, mă susţin

10 11 8

5 Stresantă,adaptare 
difi cilă la cerinţele, 
aşteptări 

10 11 8

6 Certurile cu părinţii 6 6 5

7 Activităţi extraşcolare 
(sport, joburi, etc)

5 6 4

8 Altele 5 5 4

9 NU răspund 19 20 13

Tabel VI: Perspec  va de viață (peste 10 ani) 
C.2. Perspectiva de viaţă peste 10 ani) (p>0.05)

Nr.
crt. Problema

Elevi
% probl

n %
1 Familie 45 50 31
2 Job stabil 29 31 20
3 Fericită 14 15 9
4 Studii postliceale absolvite 10 11 7
5 Mai bună decât acum 7 7 5
6 Nu ştiu 6 6 4
7 Afacere proprie 5 5 3
8 Casă 5 5 3
9 Stabilitate/prosperitate fi nanciară 3 3 2

10 Mi-e frică să mă gândesc 3 3 2
11 Altele 6 6 4
12 NU răspund 15 16 10

Perspectiva adolescenţilor se îndreaptă în viitor 
(peste 10 ani) tot spre mediul familial (50%), cu per-
spectiva unui job stabil ipotetic (29%), fericiţi (15%), 

continuarea studiilor (10%), în timp ce 9% „nu ştiu“ 
sau „mi-e şi frică să mă gândesc“, iar 16% refuză răs-
punsul la această întrebare.(Tabel VI, fi g.10) 
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CONCLUZII
1.  Riscul de suicid este mult crescut la adolescenţii 

care provin din familii disfuncţionale, 8,82% în 
studiul nostru, toţi cu familii disfuncţionale.

2.  Infl uenţa grupului/anturajului poate fi  un factor de 
risc suplimentar, 5 din 6 cazuri făceau parte din 
aceeaşi clasă, iar unul din cazuri cu antecedente 
familiale de suicid cu fi nalizare, dar şi afecţiuni 
cronice invalidante.

3.  Necesitatea programelor specifi ce şi a protocoa-
lelor de lucru, după episodul acut, în vederea pre-
venirii recidivelor, deoarece în prezent nu există 
un sistem de monitorizare şi sprijin standardizat.

4.  Necesitatea programelor de pregătire a ECHIPEI 
pentru măsuri de profi laxie şi scăderea riscului de 
suicid la adolescenţi în şcoli: medic + asistent me-
dical + psiholog + asistent social + consilier spi-
ritual, depresia şi riscul suicidar în creştere fi ind 
probleme de sănătate publică.

5.  Organizarea regulată de activităţi specifi ce pentru 
adolescenţi prin care să deprindă abilităţi de co-
municare nonagresivă, de rezolvarea confl ictelor, 
tehnici de relaxare şi reducere a stresului

Construirea deprinderilor de viață la copii şi 
adolescenți şi asigurarea sprijinului psihosocial în 
şcoli şi alte situri comunitare pot contribui la promo-
varea sănătăţii mintale. Programe pentru consolidarea 
legăturilor dintre adolescenți şi familiile lor sunt de 
asemenea importante. În cazul în care apar probleme, 
acestea ar trebui să fi e detectate şi gestionate de că-
tre specialiştii din sănatate [2,3]. Riscul recidivelor în 
decurs de 1 an este de 10%, iar în următorii 5 ani cu 
fi nalizare şi deces 4% la fete, 11% la băieţi, de aceea 
identifi carea factorilor de protecţie şi intervenţie psi-
hologică şi medicală specializată este o prioritate psi-
ho-medico-socio-spirituală. [1,2,12,13,14,15]
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Figura 10: Desene ale adolescenților. 

Cei cu risc suicidar crescut (1şi 2 ) au făcut 
desene sărace cromatic şi compoziţional, cu mesaje 

triste, se simt singuri, iar 2 dintre ei nu au putut desena 
nimic; cei fără risc suicidar decelabil au făcut desene 
colorate, vesele, cu mesaje optimiste(3). Toţi elevii au 
avut la dispoziţie cutii cu creioane colorate.
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REZUMAT

PREMIZE: Sindromul dureros patelofemural 
(SDPF) reprezintă una dintre acuzele frecvente din 
practica medical curentă. Factorii etiopatogenici aso-
ciaţi sunt variaţi, cu interacţiune complexă. De aceea, 
nu există un consens în programul terapeutic al aces-
tui sindrom.

OBIECTIVE: Întrucât gonalgia determină per-
turbarea calităţii vieţii la persoanele tinere, cu impact 
direct asupra activităţilor cotidiene, în studiul pros-
pectiv derulat, am încercat să formulăm un model de 
evaluare completă a pacientului cu SDPF şi să stabi-
lim rolul programului de reabilitare (kinetoterapia cu 
contenţie suplă tip McConnell) în controlul durerii.

METODE: 27 elevi, cu vârste între 14 şi 18 
ani, au fost complet evaluaţi pentru acuzele algo-dis-
funcţionale de la nivelul genunchiului. Toţi subiecţii 
au urmat un program de reabilitare, 4 săptămâni, ki-
netoterapie fundamentată pe contracţii izometrice ale 

muşchiului cvadriceps şi contenţie suplă tip McCon-
nell. Fiecare elev a completat scala vizual analogă de 
la 1 la 10 pentru durere (VAS) şi chestionarul indexu-
lui funcţional (FIQ), în două momente – la intrare în 
studiu şi la fi nal.

REZULTATE: Valorile medii ale scalelor VAS 
şi FIQ s-au îmbunătăţit semnifi cativ în momentul al 
doilea. Cele mai bune rezultate le-au avut elevii cu 
vârsta de 16 şi 17 ani, de sex feminin.Imobilizarea de 
tip contenţie suplă a permis derularea facilă a progra-
mului kinetic cu ameliorarea forţei musculare, redu-
cerea durerii şi creşterea calităţii vieţii. 

CONCLUZII: Programul de reabilitare este cea 
mai bună metodă de corectare a performanţei com-
partimentului patelofemural al genunchiului. Kineto-
terapia şi bandajul elastic de tip McConnell reprezintă 
medicaţia de control optimă pentru SDPF.

Cuvinte cheie: gonalgie, muşchi cvadriceps, 
exerciţiu kinetic, contenţie McConnell 

Patellofemoral Pain Syndrome Teenager Rehabilitation

ASBTRACT

BACKGROUND: Patellofemoral pain syn-
drome (PFPS) is among the most common medical 
complaints. The factors associated with PFPS are 
various, and their interactions are complicated; there-
fore, no consensus regarding causes and aggravation 
factors has emerged. 

AIMS: Because knee pain deteriorate the qu-
ality of life in young people with PFPS, in our pros-
pective study, we tried to establish a complex model 
for assessment and we examined the relationships 
between the experiences of knee pain and the reha-
bilitation program (kinetic measures associated with 
McConnell taping technique). 

METHODS: 27 pupils, age between 14 and 18 
years, were complete evaluate for their knee compla-
ins. All subjects performed the 4 week rehabilitation 
program (kinetic program – based on the isometric 
contraction and McConnell taping). Each pupil was 
asked to score pain intensity on a 10 point visual ana-
logue scale (VAS) and to fi ll the Functional Index Qu-
estionnaire (FIQ), at entry into the study (Time 1) and 
after 4 weeks (Time 2). 

RESULTS: The mean scores of VAS and FIQ 
at Time 2 were better than the mean scores at Time 
1, especially in schoolgirls with 16 and 17 years old. 
Training for strengthening the quadriceps muscle with 
knee taping for young PFPS people may be effective 
in reducing the pain and increasing the quality of life.
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CONCLUSIONS: Rehabilitation program is 

the best method for correct the performance of pate-

llo-femoral compartment for knee functionality. Ki-

netotherapy and McConnell taping are the best con-
troller „medications“ for PFPS. 

Key words: knee pain, quadriceps muscle, 
kinetic exercise, McConnell taping

INTRODUCERE

Genunchiul, cea mai mare articulaţie a corpu-
lui, datorită poziţiei sale (acoperire redusă cu ţesuturi 
moi) şi rolului pe care îl deţine în biomecanica sta-
tică şi dinamică a membrului inferior este predispus 
diferitelor tipuri de patologie. Prin poziţia sa de arti-
culaţie intermediară a membrului inferior, genunchiul 
deţine un rol important în timpul mersului şi are un rol 
deosebit în diferitele activităţi uzuale zilnice (statul 
pe scaun, ridicarea unui obiect de pe sol, încălţarea 
etc.) ale oricărui individ, indiferent de vârsta acestuia 
[1]. Gonalgia reprezintă una dintre cele mai frecvente 
acuze în practica medicală, indiferent de vârsta pa-
cientului. Genunchiul dureros este un genunchi ne-
funcţional, atât pentru sustenție cât şi pentru mişcare, 
iar prezenţa gonalgiei îngrădeşte mult posibilitatea de 
recuperare [2].

Copilul acuză dureri la nivelul genunchiului, în 
împrejurări diverse şi cu evoluţie imprevizibilă; du-
rerea anterioară la acest nivel este de multe ori înca-
drată grupului durerilor de creştere, pe care copilul le 
resimte la diferite segmente ale aparatului locomotor. 
Frecvent, după 14 ani, durerea difuză la nivelul regiu-
nii anterioare a genunchiului exacerbată de activităţile 
cotidiene (urcarea scărilor, poziţia şezând prelungită, 
diferite activităţi sportive) este etichetată ca un sin-
drom dureros patelofemural (SDPF) [3]. Cele mai 
frecvente infi rmităţi fi zice care determină un SDPF 
la copil şi tânăr sunt degradarea cartilajului articular, 
controlul muscular perturbat, malaliniamentul rotulei, 
reducerea fl exibilităţii grupelor musculare adiacente 
genunchiului şi alte modifi cări biomecanice la nivelul 
membrului inferior [4].

Precocitatea diagnosticării şi introducerii asis-
tenţei medicale corespunzătoare se impune pentru 
prevenirea complicaţiilor sindromului algic patelo-fe-
mural, cu impact pe tot membrul inferior şi la nive-
lul coloanei vertebrale, generând o disfuncţionalitate 
multiplă [5].

Întreaga asistenţă medicală, multidisciplinară, 
a sindromului dureros patelo-femural la copil are ca 
scop fi nal independenţa fi zică a acestuia, posibilă doar 
în contextul obţinerii celor trei deziderate ale oricărei 
patologii a genunchiului: indoloritatea, stabilitatea şi 

mobilitatea, cu creşterea indicelui de calitate a vie-
ţii sale [6]. Aceasta nu se poate realiza decât printr-o 
evaluare corectă şi completă (etiopatogenică, clinică 
şi funcţională), iniţială instituirii programului terape-
utic şi pe tot parcursul derulării acestuia, în condiţiile 
derulării unui control motor corespunzător (abilitatea 
copilului de a realiza ajustări ale posturii dinamice şi 
de a regla mişcările trunchiului şi membrelor). 

PACIENŢI ŞI METODĂ 
Prin studiul prospectiv efectuat pe un lot de 

copii şcolari – liceeni, din Craiova, am apreciat in-
cidenţa SDPF la copii cu vârsta cuprinsă între 14 – 
18 ani, precum şi efi cacitatea programului terapeutic 
conservator, fundamentat pe programul kinetic aso-
ciat cu bandajul elastic tip McConnell. 

Scop fundamental a fost dublu: 
  alcătuirea unui model de evaluare clini-

co-funcţională; 
  alegerea unui program terapeutic optim, ba-

zat pe kinetoterapie; am încercat să stabilim 
aportul exerciţiilor kinetice aplicate precoce 
şi corect pentru recuperarea acestui tip de 
patologie. 

Alcătuirea lotului de studiu s-a fundamentat pe 
obţinerea consimţământului elevului de a participa la 
activitatea de cercetare medicală. Criteriile de inclu-
dere au fost:

  durerea mecanică trenantă la nivelul regiunii 
anterioare a genunchiului, uni– sau bilateral; 

  absenţa semnelor infl amatorii la nivelul ge-
nunchiului; 

  absenţa altor afectări ale aparatului neuro- 
mio-artrokinetic la nivelul membrelor infe-
rioare sau coloanei vertebrale, cu excepţia 
tulburărilor de aliniament la nivelul genun-
chiului; 

  absenţa altor programe de reabilitare kinetice 
anterioare pentru statusul algo-disfuncţional. 

Studiul s-a derulat timp de 3 luni, al doilea se-
mestru al anului şcolar 2013 – 2014. 

Modelul de evaluare clinico-funcţională a 
fost realizat prin parcurgerea următoarelor etape de 
apreciere: etiopatogenică, clinică, paraclinică şi 
funcţională. 
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La evaluarea etiopatogenică am luat în consi-
derare următoarele aspecte: 

  copilul cu un episod gonalgie, în momentul 
unei noi experienţe dureroase, va evita fl exia 
genunchiului pentru a nu exacerba durerea; 
augumentarea variată a forţei de „reacţie“ în 
articulaţia patelo-femurală (PFJRF – pate-
llofemural joint reaction force) (ex. Figura 
1) este explicată biomecanic în funcţie de 
tipul de acţiune care solicită fl exia genun-
chiului: PFJRF creşte de 0,5 ori în mersul 
normal, de 3 – 4 ori la urcarea scărilor, de 
7 – 8 ori în cursul unei sărituri.

Figura 1. Forţa de reacţie la 
nivel patelo-femural (Fc = 

PFJRF), rezultat al compune-
rii celorlalte forţe (Fq şi Fp) 

(adaptat după M.Titicula)

  aliniamentul patelar (patela – şanţ trohlear 
femural) este esenţial în cadrul funcţionării 
optime a genunchiului ca pivot intermediar 
al membrului inferior. Perturbarea congru-
enţei articulare determină statusul algic şi 
disfuncţionalitatea secundară, cu alterarea 
cartilajului articular şi apariţia ulterioară a 
procesului artrozic la nivelul compartimen-
tului femuro-rotulian. Cele mai frecvente 
condiţii mioartrokinetice care generează ma-
la liniamentul patelei sunt:
  creşterea unghiului Q – format la inter-

secţia axelor tendonului cvadricipital 
şi cel al tendonului rotulian, măsurarea 
făcându-se la nivelul centrului patelei, 
unghiul fi ind „deschis“ superior; valorile 
normale sunt < 100 – 150 la băieţi şi mai 
< 150 – 200 la fete, depăşirea acestor va-
lori fi ind însoţită de creşterea anteversiei 
femurale, rotaţie tibială externă şi dislo-
care laterală a tuberculului tibial, care 

determină pattern-uri anormale de soli-
citare a cartilajului de pe faţa posterioară 
a rotulei; 
  pronaţie excesivă a piciorului, cu pre-

dilecţie la adolescenţi – poziţia prelun-
gită de pronaţie a articulaţiei subtalare 
determină o rotaţie internă prelungită a 
piciorului, cu modifi carea aliniamentului 
axelor segmentelor membrului inferior; 
apare o augumentare a presiunii exerci-
tate de muşchiul cvadriceps asupra rotu-
lei lateral; 
  contractura/retractura musculară – la ni-

velul membrului inferior, muşchii ischi-
ogambieri, dreptul femural, gastrocne-
mienii şi bandeleta ilio-tibială în condi-
ţiile perturbării lungimii lor normale, cu 
stare de contractură – retractură (a ten-
doanelor aferente), determină disfuncţii 
patelo-femurale; 

  insufi cienţa muşchiului vast medial – muş-
chiul vast medial este divizat în două porţi-
uni lungă şi oblică; funcţia vastului medial 
lung este extensia pură a genunchiului, iar 
cea a vastului medial oblic este de stabiliza-
tor dinamic medial al patelei, cu precădere 
în faza de sprijin a mersului, contracarând 
efectul contractil al muşchiului vast lateral; 
orice insufi cienţă a porţiunii oblice deter-
mină alunecarea laterală a patelei, cu apariţia 
gonalgiei; 

  patela alta – datorită laxităţii tendonului 
rotulian, patela este situată pe o poziţie su-
perioară celei fi ziologice, cu favorizarea 
subluxaţiei patelare în poziţie şezândă.

Aceste aspecte etiopatogenice generează per-
turbări structurale şi biomecanice, cu repercusiuni 
asupra funcţionalităţii articulaţiei femuro-patelare şi 
genunchiului, a membrului inferior în totalitate. 

Evaluarea clinică presupune parcurgerea eta-
pelor corespunzătoare ale examinării clinice pentru 
un genunchi dureros, corespunzător vârstei copilu-
lui. Prin anamneză se reuşeşte stabilirea parametri-
lor durerii, în contextul celorlalte suferinţe pe care 
le prezintă (în special cele ale aparatului locomotor). 
Ulterior, am efectuat examenul obiectiv general (cu 
mult discernământ examenul aparatului locomotor, 
sistemului nervos) apoi examenul obiectiv al genun-
chiului suferind. Genunchiul trebuie examinat în an-
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samblu, fără a neglija nici o regiune a sa, cu pacientul 
în decubit dorsal, ortostatism şi mers, prin inspecţie 
(morfologia genunchiului, tulburările de statică, tegu-
mentele, masele musculare) şi palpare (temperatura 
locală, mobilizările pasive, regiunea poplitee, refl exul 
rotulian). La nivel rotulian dar şi supra– şi subrotu-
lian se fac măsurători comparative ale circumferinţei 
coapsei şi gambei.

După obţinerea prin inspecţie şi palpare a da-
telor semiologice, examinarea elementelor aparatului 
mioartrokinetic presupune obligatoriu testingul mus-
cular manual (se testează iniţial muşchii cvadriceps, 
ischiogambieri, gastrocnemieni şi bandeleta ilioti-
bială, apoi celelalte grupe musculare ale membrului 
inferior) şi bilanţul articular (fl exia, extensia, rotaţia 
axială) precum şi bilanţul funcţional al mersului, pe 
teren plat, urcatul (fi ind necesar un unghi minim de 
fl exie al genunchiului de 800 – 900) şi coborâtul scări-
lor, pe pantă. I se solicită copilului să execute sărituri 
şi genufl exiuni pentru a constata prezenţa sau augu-
mentarea durerii. Examinarea mersului, alergării, să-
riturii constituie şi elemente clinice care permit urmă-
rirea evoluţiei SDPF, în cadrul asistenţei medicale. 

Terapeutul trebuie să efectueze şi manevrele 
care-i permit aprecierea cât mai sigură a structurilor 
retracturate în contextul perturbărilor de mobilitate 
pasivă a patelei:

  testul pentru bascularea patelară pasivă 
– se performează cu genunchiul extins şi 
muşchiul cvadriceps relaxat (ex. Figura 2); 
examinatorul ridică partea laterală a ba-
zei rotulei spre condilul femural extern; în 
cazul unei întinderi a retinaculului lateral 
unghiul mişcării este nul sau considerat ne-
gativ, faţă de orizontală; 

Figura 2. Bascula-
rea patelară pasivă 

(adaptat după D. 
Hertling și R.

Kessler)

  testul pentru glisarea patelară pasivă – se 
apreciază retinaculele lateral şi medial la un 

genunchi în fl exie la 100 – 300, cu muşchiul 
cvadriceps relaxat (ex. Figura 3 ); 

Figura 3. Gli-
sarea patelară 

pasivă (adaptat 
după D. Hertling 

și R.Kessler)

  testul Ober – pentru evaluarea fl exibilităţii 
bandeletei iliotibiale; se efectuează cu co-
pilul în decubit lateral, cu membrul inferior 
fl ectat 900 la nivelul genunchiului, cu sprijin 
al piciorului pe pat şi al bazinului; se soli-
cită copilului să aducă membrul inferior în 
axul trunchiului, şoldul pornind din poziţia 
de fl exie-abducţie şi rotaţie indiferentă, cu 
realizarea unei mişcări de adducţie; dacă 
tractul iliotibial este contracturat, nu poate 
realiza această mişcare (ex. Figura 4). 

Figura 4. Testul Ober. 
1. Testul posibil de efectuat

2. Testul imposibil de efectuat (tract ilitibial retractu-
rat) adaptat după N.Kluckhohn,A. Hakobyan)

Evaluarea paraclinică presupune un examen 
paraclinic complet – biologic, imagistic – radiologic 
(mai multe incidenţe), ecografi c şi rezonanţa magne-
tică nucleară, artroscopia. Dintre aceste modalităţi de 
explorare, am derulat la subiecţii lotului doar exami-
narea ecografi că a genunchiului.

Evaluarea funcţională s-a realizat cu ajutorul 
a doi indicatori funcţionali, completaţi pentru fi ecare 
copil la începutul (1) şi apoi în fi nalul (2) programului 
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recuperator aplicat, calculându-se şi un scor mediu al 
lotului:

  scala vizual analogă pentru durere (de la 0 la 
10, 0 constituind absenţa durerii iar 10 sco-
rul durerii maxime, celelalte valorii între 0 şi 
10 fi ind direct proporţionale cu intensitatea);

  chestionarul indexului funcţional (FIQ) cu 
ajutorul căruia am cuantifi cat consecinţele 
SDPF asupra statusului general al organis-
mului. Chestionarul cuprinde 8 item-uri 
(mersul pe o distanţă de 1600m, urcarea 
a două etaje, genufl exii, patinajul pe role, 
adoptarea pentru timp îndelungat a unei 
poziţii cu genunchiului fl ectat, urcarea a 
patru etaje, alergarea pe 100m, mersul pe 
o distanţă de 400m), cotate cu 0 (imposibil 
de efectuat), 1 (posibil, cu difi cultate) sau 2 
(efectuat în mod normal). 

Asistenţa medicală complexă a sindromului 
dureros patelo-femural – obiective, componenţă, 
metodologie kinetică. Obiectivele programul terape-
utic conservator şi de recuperare au fost:

 controlul durerii, obţinerea indolorităţii; 
  creşterea stabilităţii patelei în contextul sta-

bilităţii de ansamblu a genunchiului;
  diminuarea fricţiunilor pe suprafeţele arti-

culare femuro-patelare; 
  refacerea mobilităţii, a amplitudinii de miş-

care;
  rearmonizarea musculoligamentară, cu refa-

cerea balanţei musculare ale genunchiului, 
  corectarea schemei de mers, cu redobândi-

rea mersului normal, nedureros, fără modi-
fi cări.

Componentele programului complex de asis-
tenţă medicală au fost: 

  masajul sedativ 5 – 7 minute, fi ind efectuat 
la nivelul musculaturii coapsei şi gambei, 
membrului inferior afectat, cu rolul de a pre-
găti musculatura pentru programul kinetic;

  imobilizarea specifi că de tip McConnell, cu 
benzi elastice (ex. Figura 5); 

  kinetoterapia; s-au derulat exerciţii succe-
sive (izometrice, izotone excentrice apoi 
concentrice) pentru tonifi erea muşchiului 
cvadriceps, obţinerea controlului motor 
adecvat al vastului medial oblic, în con-
diţiile asuplizării grupelor musculare re-
tracturate (exerciţiile de tip stretching s-au 
ales în funcţie de structura retracturată). În 

fi nalul fi ecărei şedinţe kinetice zilnice, s-au 
efectuat exerciţii de mers şi exerciţii de co-
borâre a scărilor (ex. Figura 6), care pro-
movează un control excentric/ concentric al 
muşchiului cvadriceps; coborârea se începe 
cu piciorul sănătos, cel afectat rămânând în 
sprijin pe treapta superioară, apoi copilul 
înclină uşor trunchiul posterior; apoi aduce

Figura 5. Contenţia suplă a rotulei (adaptat după Healthwise, Incorporated)
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piciorul lângă cel sănătos; 
după mai multe repetări, se 
va exersa coborârea treaptă cu 
treaptă, iniţierea făcându-se tot 
cu membrul inferior sănătos. 
Contenţia elastică tip McCon-
nell pe tot timpul zilei a permis 
derularea programului kinetic. 
După obţinerea sinergismului 
forţei musculare a grupelor din 
jurul genunchiului (14 – 18 
şedinţe kinetice, adică după 3 
săptămâni) am recomandat ci-
clismul (cu poziţie ridicată a 
şeii pentru o PFJRF minimă) 
şi înotul, care nu solicită mem-
brele inferioare (forţa de im-
pact fi ind redusă), fi ind uşor 
acceptate de copii. 

Figura 6. Exerciţiu de urcare / coborâre scări 
(adaptat după M. Titicula)

Toţi copiii au urmat normal programul şcolar, 
cu precizarea că în timpul orelor de educaţie fi zică şi 
sport au desfăşurat un program special, deprins după 
precizarea diagnostică şi a capacităţii de a-şi aplica 
singuri contenţia elastică, conform programului Mc-
Connell. Am lucrat iniţial 2 – 3 şedinţe kinetice zil-

nice cu fi ecare copil, ulterior alte 3 – 4 şedinţe zilnice 
de kinetoterapie în grup (grupul fi ind format din 4 – 5 
copii), pentru a controla corectitudinea deprinderii şi 
executării exerciţiilor. În cursul celor 6 – 8 săptămâni, 
exerciţiile au fost efectuate zilnic, cu monitorizare de 
2 – 3 ori pe săptămână. 

Datele au fost prelucrate statistic cu ajutorul 
programului SPSS Software Version 10.1. Am folosit 
corelaţia Pearson şi curbele de regresie liniară. 

REZULTATE

Lotul de subiecţi a cuprins 15 fete şi 12 băieţi, 
toţi complianţi programului de reabilitare aplicat. 
Contenţia elastică de tip McConnell a permis derula-
rea programului kinetic pentru refacerea funcţionali-
tăţii genunchiului. 

După examinarea clinică completă am consta-
tat ca unghiului Q a depăşit valorile normale la 11 fete 
şi 8 băieţi, cauza fi ind atât retractura bandeletei ilioti-
biale – testul Ober pozitiv (la 5 fete şi 3 băieţi) cât şi 
prezenţa piciorului plat (la 6 fete şi 5 băieţi); pronaţia 
accentuată a piciorului are repercusiuni negative asu-
pra biomecanicii articulaţiei femuro-patelare, favori-
zând instalarea sindromului. Insufi cienţa muşchiului 
vast medial şi retractura muşchilor ischiogambieri 
s-au evidenţiat la toţi copiii; în aceste condiţii biome-
canice apare un genu fl exum cu predispoziţia alunecă-
rii laterale a rotulei. (ex. Tabel 1)

Tabel 1. Parametri biomecanici ai genunchiului
Iniţial (momentul 1) Final (momentul 2)

Subiecţi (fete + băieţi) 15 F + 12 B (27 copii)
Vârsta medie 15,81 ani (± 1,3) (limite 14 – 18 ani)
Unghi Q Retractura bandeletă

ilio-tibială
5 F+ 3 B (imposibilitatea mișcării în testul Ober)

Picior plat 6 F + 5 B
Mobilitate anor-
mală 

Alunecare 
cranio-caudală

4 F + 3 B 2 F + 1 B

Glisare latero-medială 13 F + 9 B 3 F + 2 B
Forţa musculară 
(cotaţia de la 1 → 5)
FM = 5 → maximă
FM = 1 → schiţată

M. cvadriceps 10 F + 7 B (FM = +3); 
5F + 5B (FM = -4)

6 F+ 3 B (FM = -4); 5 F + 5 B (FM = -5); 
4 F + 4B (FM = 5)

M. vast medial 12 F + 8 B (FM = +3); 
3F + 4B (FM = -4)

 7 F + 4 B (FM = 4); 4 F + 3 B (FM = 
+4); 
3 F+ 6 B (-5)

Din punct de vedere al tonifi erii grupelor 
musculare hipotone s-a constatat îmbunătăţirea for-
ţei musculare a acestora. Pentru vastul medial oblic, 
evoluţia a fost concordantă cu cea a cvadricepsului, 

în limite uşor inferioare. Mobilitatea genunchiului 
s-a normalizat iar cea anormală patelară s-a ameliorat 
semnifi cativ: glisarea latero-medială a diminuat şi s-a 
negativat la 17 copii din cei 22 iniţiali, iar alunecarea 
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Tabel 2. Valorile medii ale scalelor în fucție de vârsta și sexul copiilor. 

VAS1 VAS2 FIQ1 FIQ2 VAS1T VAS2T
Fete Medie 7.00 2.60 13.13 15.47 8.53 3.53

Număr 15 15 15 15 15 15
SD .756 .507 .743 .516 .516 .516

Băieţi Medie 7.42 3.08 13.33 15.42 8.67 3.83
Număr 12 12 12 12 12 12
SD .515 .669 .651 .515 .492 .577

14 ani Medie 8.00 3.40 13.60 15.80 9.00 3.80
Număr 5 5 5 5 5 5
SD .000 .548 .548 .447 .000 .447

15 ani Medie 7.29 2.71 13.43 15.43 8.43 3.57
Număr 7 7 7 7 7 7
SD .488 .488 .535 .535 .535 .535

16 ani Medie 7.00 2.50 13.33 15.33 8.67 3.50
Număr 6 6 6 6 6 6
SD .632 .548 .516 .516 .516 .548

17 ani Medie 6.83 2.67 12.67 15.33 8.33 3.67
Număr 6 6 6 6 6 6
SD .753 .816 .816 .516 .516 .816

18 ani Medie 6.67 3.00 13.00 15.33 8.67 4.00
Număr 3 3 3 3 3 3
SD .577 .000 1.000 .577 .577 .000

Total Medie 7.19 2.81 13.22 15.44 8.59 3.67
Număr 27 27 27 27 27 27
SD .681 .622 .698 .506 .501 .555

VAS – scala pentru durere, FIQ – chestionarul pentru indexul funcţional, VAST – scala pen-
tru durere în timpul testării funcţionale, SD – deviaţia standard

În tabelul 2 sunt cuprinse valorile medii ale 
celor doi parametri monitorizaţi în studiu. Pentru o 
apreciere mai reală a efectului programului aplicat 
pentru corectarea SDPF am folosit şi scala VAS în 
cursul testării funcţionale, mai exact la urcarea scări-
lor (VAST). Indiferent sexul şi vârsta subiecţilor, va-

loarea medie a scalei VAST este mai mare decât cea a 
scalei VAS generale. Cei trei parametri au avut o evo-
luţie favorabilă, pentru întregul grup de copii studiaţi, 
cât şi pentru valorile medii pe grupe de vârstă şi sex. 
Ameliorarea durerii generale a fost cu peste 55%, ma-
ximul de ameliorare (64%) fi ind obţinut la copiii de 

cranio-caudală a fost absentă la 4 dintre cei 7 subiecţi 
iniţiali (două fete au prezentat atât alunecarea cât şi 
glisarea rotuliană anormală). 

Când am aplicat corelaţia de tip Pearson între 
valorile medii ale parametrilor studiaţi, am constatat 
că există o corelaţie semnifi cativă (p < 0.05) între:

  valorile medii iniţiale şi fi nale pentru scalele 
VAS, VAST şi FIQ; acest rezultat este pe 
deplin justifi cat de efi cacitatea programului 
kinetic derulat în condiţii de contenţie suplă 
de tip McConnell; 

  vârstă şi valoarea medie VAS1, vârstă şi 
valoarea medie FIQ1; cu siguranţă, vârsta 
subiectului cu SDPF este un factor de con-
diţionare direct pentru statusul clinico-func-
ţional al copilului; 

  sex şi valoarea medie VAS2; fetele luate în 
studiu au avut o evoluţie mai bună decât bă-
ieţii, aspect explicabil şi prin diferenţa pra-
gului la durere între sexe. (ex. Tabel 2)
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16 ani; durerea apreciată în timpul urcării treptelor s-a 
îmbunătăţit cu procente cuprinse între 50% (la fete) 
şi 59% (la copiii de 16 ani). Statusul funcţional după 

4 săptămâni s-a completat cu un procent cuprins între 
15% şi 20% (la copiii de 17 ani).(ex. Figura 7a, b, c)

Grafi cul frecvenţelor pentru parametrul FIQ 
este exprimat în curbele ilustrate în fi gura 7a. Când 
am efectuat ecuaţia de regresie liniara pentru valorile 
medii iniţiale şi fi nale ale scalei, am constatat urmă-
toarele aspecte: valoarea lui R (corelaţia) a fost de 
0.689; R pătrat (predictivitatea) a fost de peste 0.577, 
deci peste 57% din cazurile studiate respectă modelul 
unei ecuaţii de regresie liniara aspect confi rmat şi de 
analiza ANOVA. Când am efectuat ecuaţia de regre-
sie, luând in considerare si parametrii de vârstă şi sex, 
rezultatele au fost similare. 

Grafi cele frecvenţelor pentru VAS şi VAST 
sunt exprimat în curbele ilustrate în fi gurile 7b şi 7c. 
Când am efectuat ecuaţia de regresie liniara pentru 
valorile medii iniţiale şi fi nale ale fi ecărui parametru, 
am constatat următoarele aspecte: valoarea lui R (co-
relaţia) a fost de 0.537 (VAS) şi 0,862 (VAST); R pă-
trat (predictivitatea) a fost pentru VAS de 0.489 (peste 
48% din cazurile studiate respectă modelul unei ecu-
aţii de regresie liniara aspect confi rmat şi de analiza 
ANOVA) iar pentru VAST de 0,743 (peste 74% din 
cazurile studiate respectă modelul unei ecuaţii de re-
gresie liniara aspect confi rmat şi de analiza ANOVA). 
Rezultatele au fost similare când am efectuat ecuaţi-
ile de regresie luând în considerare şi factorii de vâr-
stă şi sex. Diferenţa între cele două valori de durere 
confi rmă efi cacitatea contenţiei elastice în controlul 
durerii retropatelare la copilul cu SDPF atunci când 
derulează activităţi ce solicită fl exia genunchiului.

DISCUŢII

Se consideră că peste 75% – 85% din pacienţii 
cu sindrom dureros patelo-femural se pot trata prin 

metode şi mijloace conservatoare, fără a fi  necesar un 
tratament intervenţional-chirurgical. Totdeauna pro-
gramul terapeutic va fi  adaptat particularităţilor indi-
viduale ale pacientului. Durata tratamentului conser-
vator este cuprinsă între 2 şi 6 luni [6]. 

Deşi contenţia elastică de tip McConnell a fost 
introdusă în practica medicală a SDPF încă din 1984, 
studiile medicale ale ultimei decade confi rmă utilita-
tea acesteia în refacerea statusului clinico-funcţional 
la diferite categorii de pacienţi care prezintă dureri, de 
etiologii variate, la nivelul genunchiului, exacerbate 
de mişcare şi diferite activităţi cotidiene [7]. Prin in-
termediul acestui tip de contenţie se reuşeşte nu doar 
refacerea aliniamentului rotulian, cu impact favorabil 
asupra biomecanicii locale, putându-se derula miş-
cări normale la nivelul genunchiului, dar şi un control 
muscular adecvat, în condiţii de indoloritate [8].

Explicaţiile efectelor favorabile ale contenţiei 
suple la persoana cu SDPF sunt variate, după cum este 
considerată a fi  şi cauzalitatea acestui sindrom. Astfel, 
unii autori consideră că nu s-ar realiza nicio corectare 
a aliniamentului patelar, aspect susţinut imagistic, ci 
prin plasarea benzii elastic la nivelul regiunii anteri-
oare a rotulei se declanşează input-uri variate cu efect 
antalgic şi potenţarea refacerii parametrilor musculari 
prin programul kinetic [9,10].

Prezentul studiu a fost derulat pe subiecţi cu 
vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, liceeni fără patolo-
gie semnifi cativă la nivelul genunchiului. Datele din 
literatură cuprind studii pentru categorii de pacienţi 
tineri sau adulţi cu SDPF în diferite contexte patoge-
nice. Vârsta medie a subiecţilor din prezentul studiu 
este de 15,81 ani, cu 3 ani mai mică faţă de studii 
relative similare. Absenţa datelor de literatură pentru 

Figura 7a Figura 7b Figura 7c: Curba de regresie liniară pentru parametri studiați 
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SDPF la grupe de vârstă sub 18 ani poate fi  justifi cată 
de modul activ al vieţii şcolare în alte areale, unde 
dezvoltarea armonioasă a elevului este susţinută de 
activităţile sportive adaptate.

Prevenirea instalării şi corectarea atitudinilor 
vicioase adeseori prezente la copilul cu acest tip de 
suferinţă este deosebit de importantă, deoarece ma-
laliniamentul articular şi contracturile musculare an-
talgice determină, tardiv, atitudini vicioase [11].

De aceea, prevenirea acestora este oportună la 
copii care sunt incluşi în programul de recuperare, evi-
tându-se astfel complicaţiile degenerative ulterioare, la 
nivelul genunchiului şi a celorlalte articulaţii adiacente.

Recomandăm ca fi ind deosebit de utile exerciţii 
kinetice simple pentru menţinerea optimă a parame-
trilor musculari: contracţia izometrică a muşchiului 
cvadriceps; exerciţiul de „ridicare a piciorului întins“; 
exerciţiul de „forare“; exerciţii izotone pentru mus-
culatura stabilizatoare a şoldului, cu precădere pentru 
muşchii abductori; stretchingul bandeletei iliotibiale, 
al muşchilor ischiogambieri şi al retinaculului lateral 
al patelei asociat cu mişcări de alunecare medială sunt 
optime pentru facilitarea antrenamentului muşchiului 
vast medial oblic. Exerciţiile izometrice pentru muş-
chiul cvadriceps, în special vastul medial oblic, sunt 
esenţiale în programul kinetic deoarece: sunt uşor de 
performat, determină o minimă PFJRF – forţa de „re-
acţie“ în articulaţia patelo-femurală, permit reducerea 
mişcărilor anormale ale rotulei, mai ales a celor de 
lateralitate, în cursul exerciţiului sunt activaţi şi muş-
chii biceps femural, fesier mijlociu, asociază o bună 
coordonare musculară, cu importanţă funcţională mai 
mare decât o augumentare a forţei musculare, în con-
diţii de incoordonare motorie. Standardizarea unui 
program de home-training după un program kinetic 
asociat cu contenţia suplă McConnell reprezintă una 
dintre preocupările autorilor.

Durata programului de reabilitare a fost super-
pozabilă cu cea a altor programe aplicate pentru acest 
tip de patologie. Aceasta se explică prin faptul că efi -
cacitatea kinetoterapiei, asociată sau nu cu alte moda-
lităţi recuperatorii (în acest caz cu contenţia elastică), 
nu este posibil de apreciat decât după minim 3 săptă-
mâni de program. 

În studiile viitoare vom încerca să corectăm li-
mitele acestui prim studiu cu privire la modalitatea 
relativ facilă de reabilitare a SDPF la copilul mare şi 
adolescent (numărul relativ mic de subiecţi, absenţa 

unui lot martor şi o randomizare adecvată, durata mai 
mare de apreciere a rezultatelor postreabilitare).

CONCLUZII
1. Asistenţa medicală a copilului mare şi ado-

lescent cu SDPF presupune de o echipă medicală, 
care examinează copilul în raport cu modelul de 
evaluare clinico-functioal menţionat şi alcătuieşte 
un program de reabilitare adecvat.

2. Obiectivul fundamental al programului îl 
reprezintă refacerea funcţionalităţii optime a ge-
nunchiului în condiţii de integritate structurală.

3. Kinetoterapia şi contenţia suplă de tip Mc-
Connell se constituie în medicaţia de fond în tera-
pia copilului cu SDPF.
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REZUMAT

PREMIZE: Mediul social reprezintă unul din-
tre factorii care infl uenţează puternic procesul com-
plex de formare a fi ecărui individ uman. Acesta infl u-
enţează nu numai dezvoltarea somatică, a gândirii şi 
afectivităţii, ci reprezintă cadrul în care se desfăşoară 
viaţa persoanei şi colectivităţii, de natura interrela-
ţiilor cu acest mediu depinzând însuşi echilibrul psi-
ho-social al omului şi performanţele sale. OBIEC-
TIVE: Am dorit să cunoaştem modalitatea în care 
dezvoltarea fi zică poate infl uenţa şi afecta evoluţia în 
dezvoltarea neuropsihică a unor elevi din gimnazii şi 
licee craiovene. 

METODE: Unui lot de 160 de elevi, de sexe 
diferite, cu vârste cuprinse între 11 şi 18 ani i-au fost 
aplicate întrebările unui set de chestionare prin care 
se identifi că sindromul de supasolicitare la programul 
şcolar, unele teste psihologice, luându-se în conside-
rare şi situaţia la învăţătură (media generală din anul 
respectiv). De asemenea, au fost identifi cate unele 

comportamente cu risc în starea de sănătate a aces-
tora. Tuturor subiecţilor li s-au determinat o serie de 
parametri antropometrici şi fi ziometrici.

REZULTATE: Studiul a relevat existenţa unor 
corelaţii directe (Platonov), sau invers proporţionale 
(Praga) între situaţia şcolară (SS) şi testele psiholo-
gice aplicate, pe de o parte, precum şi cu principalii 
parametri antropometrici (EU-EU, FT-FT, ZY-ZY, 
etc) sau fi ziometrici (CV, TAD, TAS, etc.) Privind 
evoluţia pe vârste a SS se înregistrează o scădere trep-
tată de la gimnaziu la liceu, în schimb răspunsul la 
testele psihologice aplicate are o evoluţie aleatorie. 

CONCLUZII: Rezultatele obţinute ne-au deter-
minat să concluzionăm că, practic nici un parametru 
al capului nu se corelează cu SS sau cu testul Raven, 
ci numai cu testele Kraepelin, Praga şi Platonov. Se 
constată o inversă proporţionalitate între teste şi SS. 
De asemenea, elevii de gimnaziu au o situaţie la învă-
ţătură mai bună decât liceenii. 

Cuvinte cheie: elev, dezvoltare fi zică, dezvol-
tare neuro-psihică

ASPECTE ALE RELAŢIEI DINTRE DEZVOLTAREA 
FIZICĂ ŞI DEZVOLTAREA NEUROPSIHICĂ LA ELEVI

Asist. Univ. Dr. Adriana Hurezeanu
UMF Craiova

Aspects Of The Relationship Between The Physical 
Development And Neuropsychic Development At Pupils

ABSTRACT

BACKGROUND: The social environment re-
presents one of the factors that infl uence the strongest 
the complex process of forming of each human indi-
vidual. This infl uences not only the somatic develop-
ment and the development of the thinking, the affec-
tivity, but also represents the environment where the 
life of the person and of the collectivity is carried out 
and by the nature of the inner relationships with this 
environment depends the psychological and social ba-
lance of the human being itself and its performances. 

AIMS:I wanted to fi nd out the way in which 
the physical development can infl uence and affect 
the evolution in neuropsycic development of some 

pupils from secondary schools and highschools from 
Craiova. METHODS: To a batch of 160 pupils, of 
different sexes, with ages between 11 and 18 years 
old were applied the questions of a questionnaire set 
by which can be identifi ed the overstress syndrome 
to the school program and some tests take into con-
sideration also the school results (general average of 
grades from the current school year). There were also 
identifi ed some risky behaviors for the pupils state of 
health. For all the subjects were determined a series of 
anthropometrical and physiometrical parameters. 

RESULTS: The study has revealed the exis-
tence of a direct correlation (Platonov) or reverse pro-
portional (Praga) between the school situation (SS) 
and the applied psychological tests, on one hand, as 
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well as with the main anthropometrical parameters 
(EU– EU, FT-FT, ZY-ZY, etc) or physiometrical (CV, 
TAD, TAS, etc.). Overlooking the evolution on ages 
of SS, it is recorded a gradual decrease from secon-
dary school to highschool, instead the answer to the 
applied psychological tests has a random evolution. 

CONCLUSIONS: The obtained results have 
determined us to conclude that, practically no para-

meter of the head is correlated to SS or to the Raven 
test, but only to the Kraepelin, Praga and Platonov 
tests. It can be established a reverse proportion be-
tween the tests and SS. Also, the secondary school 
pupils have a better school situation than the students 
from highschool. 

Key words: student, physical development, 
neuropsyhic development

INTRODUCERE

Omul oricărei epoci, prin caracterele sale so-
matice şi funcţionale, prin capacităţile sale senzoriale 
şi mentale, reprezintă un cumul de actualizări ale evo-
luţiei sale fi logenetice şi ontogenetice. Fiecare individ 
este, din acest punct de vedere, rezultatul unui proces 
complex formativ, condiţionat puternic de factorii in-
terni, mai ales de cei genetici, şi de factorii peristatici, 
în special de mediul social. 

Mediul social reprezintă unul dintre factorii 
care infl uenţează puternic procesul complex de for-
mare a fi ecărui individ uman. Acesta infl uenţează nu 
numai dezvoltarea somatică, a gândirii şi afectivi-
tăţii, ci reprezintă cadrul în care se desfăşoară viaţa 
persoanei şi colectivităţii, de natura interrelaţiilor cu 
acest mediu depinzând însuşi echilibrul psiho-social 
al omului şi performanţele sale.

Numeroase cercetări s-au efectuat pentru a 
studia interrelaţia dintre diferiţi factori implicaţi în 
dezvoltarea fi zică, intelectuală, emoţională şi socială 
a copiilor. Astfel, studiile care au examinat asocierea 
între dezvoltarea fi zică şi dezvoltarea motorie a copi-
ilor au demonstrat că există efecte ale diferitelor boli 
asupra dezvoltării motorii [1], dar şi legături între în-
târzieri ale achiziţiilor motorii şi subnutriţie la copii 
[2]. Studiile referitoare la relaţia între greutatea pentru 
vârstă, înălţimea pentru vârstă, IMC pentru vârstă şi 
achiziţiile motorii specifi ce pentru media dezvoltării 
au arătat că dezvoltarea motorie şi creşterea sunt, în 
general, independente în populaţia sănătoasă [3].

Alţi autori au demonstrat că mişcarea, în spe-
cial în copilăria mică, stimulează dezvoltarea cog-
nitivă a copiilor [4], [5]. În ceea ce priveşte ipoteza 
conform căreia abilităţile emoţionale sunt asociate cu 
indicatorii de adaptare socială şi academică, aceasta a 
fost susţinută parţial de unii cercetători [6].

Pornind de la aceste consideraţii, în studiul nos-
tru am considerat important să cunoaştem modalitatea 
în care mediul social, reprezentat de şcoală şi anturaj 

poate infl uenţa evoluţia în dezvoltarea neuropsihică a 
unor elevi din gimnazii şi licee craiovene.

MATERIAL ŞI METODE

Cercetările au fost efectuate pe copii de diferite 
vârste, între 11 – 18 ani, elevi la gimnazii şi licee din 
Craiova. Toţi subiecţii în număr de 160, de ambele 
sexe, au fost împărţiţi în 8 subloturi de câte 20 elevi, 
respectiv 4 cu vârste de 11, 12, 13 şi 14 ani (elevi de 
gimnaziu) şi alte 4 cu vârste de 15, 16, 17 şi 18 ani 
(elevi de liceu). În cadrul fi ecărui sublot cele 2 sexe 
sunt reprezentate aleatoriu, diferit de la un sublot la 
altul.

Toţi elevii au fost investigaţi prin măsurători 
antropometrice, fi ziologice şi psihologice. De aseme-
nea au răspuns la chestionare prin care să se identi-
fi ce sindromul de suprasolicitare la programul şcolar 
şi tuturor li s-au aplicat o serie de teste psihologice 
uzuale. Totodată a fost luată în considerare situaţia la 
învăţătură (media generală din anul şcolar respectiv).

Determinările antropometrice
Au fost efectuate în baza metodologiei furni-

zate de Institutul de Antropologie al Academiei Ro-
mâne, precum şi de Institutul de sănătate publică din 
Bucureşti [7,8]. Antropometria a utilizat instrumen-
tarul şi tehnicile de măsurare elaborate de Martin şi 
recunoscute pe plan internaţional. Dintre punctele şi 
dimensiunile antropometrice [9,10, 11], au fost utili-
zate următoarele:

  lungimea maximă a capului (diametrul ante-
ro-posterior) (G – OP);

  lărgimea capului (diametrul transvers) (Eu 
– Eu);

 lărgimea minimă frontală (FT – FT);
  înălţimea calotei cefalice (înălţimea neuro-

craniului) (T – V);
  înălţimea morfologică a feţei (înălţimea vis-

cer-craniului) (N – GN);
 înălţimea nasului (N – SN);
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  lărgimea maximă a feţei (lăţimea viscero-
craniului) (Zy – Zy);

  lărgimea minimă a feţei (lăţimea mandibu-
lei) (Go – Go);

 lărgimea nasului (AL – AL);
 perimetrul cranian (PC);
 înălţimea corpului (Talia);
 greutatea (G), 
 perimetrul toracic (PT).
Determinările fi ziometrice [12, 13] au constat 

în aprecierea (în condiţii de repaus) a capacităţii vitale 
(CV), a tensiunii arteriale sistolice (TAS), a tensiunii 
arteriale diastolice (TAD) şi a frecvenţei cardiace (puls)

Testele psihologice [10, 11, 14] aplicate au fost: 
Testul Raven, Testul Kraepelin (cantitativ, calitativ), 
Testul Praga (cantitativ, calitativ) şi Testul Platonov. 

S-a aplicat, de asemenea, un chestionar pentru 
investigarea suprasolicitării intelectuale [10], ches-
tionar care identifi că sindromul de suprasolicitare la 
programul şcolar.

REZULTATE 

Evoluţia în timp de 8 ani (între 11 şi 18 ani), 
defalcată pe sexe a situaţiei şcolare şi a testelor psi-
hologice. 

SS (situaţia şcolară) prezintă un fenomen ex-
trem de interesant, în sensul că performanţele la învă-
ţătură scad progresiv cu vârsta. Prezintă un croşet de 
scădere la 13 ani, apoi la 16 ani şi, cel mai grav la 18 
ani. Scăderea este strict paralelă şi aproape identică la 
ambele sexe ( tabelul 1. şi fi gura 1.).

Tabelul 1. Situația școlară a elevilor din studiu

Figura 1. Situația școlară a elevilor din studiu

Dacă la fete la 11 ani, media generală la învă-
ţătura este de 9,63, la 13 ani este 8,75, la 14 – 15 ani 
revine la până peste 9, la 16 ani scade la 8,13 şi la 18 
ani la 7,80. La băieţi, la fel pleacă de la 9,45 la 11 ani 
ajunge la 13 ani la 8,44, la 16 ani este de 7,91 iar la 18 
ani este de 8,18.

La testul psihologic Raven rezultatele au pre-
zentat oscilaţii aleatorii, cu un minim la 13 ani, cu un 
maxim la 14 ani, ambele pentru băieţi şi minim la fete 
la 14 ani. Practic nu se modifi că serios, per total de la 
11 la 18 ani.( tabel 2; fi g. 2). 
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Figura nr. 2. Rezultatele testului Raven la elevii din studiu

Tabelul 2. Rezultatele testului Raven la elevii din studiu

Cu toate că se susţine că testul Raven măsoară 
doar abilităţile educative, sau abilitatea de a extrage şi 
înţelege informaţii dintr-o situaţie complexă (Raven, 
Raven, & Court 1998), de fapt are un înalt nivel de co-
relaţie cu inteligenţa din multe domenii, fi ind utilizat 
ca un test al inteligenţei generale [15]. La lotul studiat 
de noi testul Raven pare a indica că acest nivel al inte-
ligenţei rămâne aproximativ nemodifi cat de la 11 la 18 
ani. Este posibil, deoarece rezultatul nu este în relaţie 
cu cunoştinţele acumulate pe parcursul anilor, ci numai 

cu capacitatea de inteligenţă brută, spontană şi care 
probabil de la 11 ani este practic egală până la 18 ani.

Testele de atenţie concentrată Kraepelin canti-
tativ (tabel 3., fi g..3.) şi calitativ (tabel 4, fi g. 4.), in-
dică o creştere a performanţelor obţinute la acest test 
între 11 şi 13-14 ani la ambele sexe. Creşterile, atât la 
proba cantitativă cât şi la cea calitativă sunt de apro-
ximativ 10% – 15% între 11 şi 18 ani la ambele sexe, 
ceva mai mare la băieţi.

Tabelul 3. Rezultatele testului 
Kraepelin can  ta  v la elevii din 

studiu
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Tabelul 4. Rezultatele testului Kraepelin calita  v la elevii din studiu

Figura nr. 4. Rezultatele testului Kraepelin calita  v la elevii din studiu

Kraepelin 
calitativ 11 Ani 12 Ani 13 Ani 14 Ani 15 Ani 16 Ani 17 Ani 18 Ani Total

Feminin Media 233.56 248.90 252.58 261.33 261.88 259.83 262.06 261.00 255.62
Dev.Std. 34.93 23.95 17.83 3.27 2.30 5.18 1.12 2.26 17.44
C.V.% 14.96 9.62 7.06 1.25 0.88 2.00 0.43 0.86 6.82

Masculin Media 217.73 238.40 256.38 259.64 261.83 252.75 262.75 261.75 250.32
Dev.Std. 27.26 28.11 10.10 6.13 1.64 21.42 0.96 1.98 22.34
C.V.% 12.52 11.79 3.94 2.36 0.63 8.47 0.36 0.76 8.92

Total Media 224.85 243.65 254.10 260.15 261.85 257.00 262.20 261.30 253.14
Dev.Std. 31.15 25.98 15.01 5.40 1.87 14.05 1.11 2.13 20.00
C.V.% 13.85 10.66 5.91 2.08 0.71 5.46 0.42 0.82 7.90

Figura nr. 3. Rezultatele testului Kraepelin can  ta  v la elevii din studiu
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Praga cantitativ 11 Ani 12 Ani 13 Ani 14 Ani 15 Ani 16 Ani 17 Ani 18 Ani Total

Feminin Media 60.00 75.30 94.67 99.00 99.63 99.42 99.38 98.08 91.53
Dev.Std. 3.35 3.16 4.21 0.89 0.74 1.08 1.15 1.24 13.47
C.V.% 5.59 4.20 4.44 0.90 0.75 1.09 1.15 1.26 14.71

Masculin Media 59.91 74.90 91.38 99.07 98.67 99.38 100.00 99.38 89.33
Dev.Std. 5.50 5.00 2.26 1.59 1.61 1.19 0.00 1.19 15.03
C.V.% 9.19 6.67 2.48 1.61 1.64 1.20 0.00 1.20 16.83

Total Media 59.95 75.10 93.35 99.05 99.05 99.40 99.50 98.60 90.50
Dev.Std. 4.55 4.08 3.86 1.39 1.39 1.10 1.05 1.35 14.22
C.V.% 7.59 5.43 4.13 1.41 1.41 1.10 1.06 1.37 15.71

Tabelul 6. Rezultatele testului Praga calita  v la elevii din studiu
Praga 

calitativ 11 Ani 12 Ani 13 Ani 14 Ani 15 Ani 16 Ani 17 Ani 18 Ani Total

Feminin Media 59.78 74.80 94.25 98.50 99.13 99.33 99.31 97.42 91.19
Dev.Std. 3.46 3.58 4.20 1.22 1.25 1.23 1.25 1.62 13.50
C.V.% 5.78 4.79 4.46 1.24 1.26 1.24 1.26 1.66 14.81

Masculin Media 59.36 74.70 91.13 98.64 98.25 99.38 100.00 99.38 89.05
Dev.Std. 5.66 4.85 3.56 1.74 1.71 1.19 0.00 1.19 15.15
C.V.% 9.54 6.50 3.91 1.76 1.74 1.20 0.00 1.20 17.01

Total Media 59.55 74.75 93.00 98.60 98.60 99.35 99.45 98.20 90.19
Dev.Std. 4.68 4.15 4.17 1.57 1.57 1.18 1.15 1.74 14.29
C.V.% 7.87 5.56 4.48 1.59 1.59 1.19 1.15 1.77 15.85

Testele de atenţie distributivă Praga cantitativ 
(tabel 5., fi g.5.) şi calitativ (tabel 6., fi g. 6.) întocmai 
ca şi testul precedent prezintă o creştere destul de ab-
ruptă până la 13 ani, apoi uşoară până la 14 ani, apoi 

rămân ambele teste în platou perfect orizontal până 
la 18 ani. La aceste probe creşterile între 11 şi 18 ani 
sunt de aproximativ 40 – 50%. 

Tabelul 5. Rezultatele testului Praga can  ta  v la elevii din studiu

Figura nr. 5. Rezultatele testului Praga can  ta  v la elevii din studiu
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Proba de atenţie Platonov, al cărei rezultat cu cât are o cifră mai mare, cu atât reprezintă o performanţă 
intelectuală mai scăzută, în mod evident, subiecţii evoluând din punctul de vedere al performanţelor intelectu-
ale, va prezenta cifre din ce în ce mai mici.( tabel 7; fi g. 7)

Tabelul 7. Rezultatele probei Platonov la elevii din studiu
Platonov 11 Ani 12 Ani 13 Ani 14 Ani 15 Ani 16 Ani 17 Ani 18 Ani Total
Feminin Media 13.89 15.60 12.83 11.67 10.13 8.58 8.81 7.42 10.81

Dev.Std. 3.02 3.41 2.12 2.07 2.17 1.88 1.72 1.16 3.47
C.V.% 21.73 21.83 16.56 17.71 21.40 21.91 19.53 15.70 32.12

Masculin Media 15.55 13.20 13.25 12.71 10.17 9.00 7.50 6.75 11.53
Dev.Std. 2.77 3.43 2.19 2.81 1.03 2.20 2.08 1.16 3.60
C.V.% 17.82 25.95 16.51 22.12 10.13 24.49 27.76 17.26 31.18

Total Media 14.80 14.40 13.00 12.40 10.15 8.75 8.55 7.15 11.15
Dev.Std. 2.93 3.55 2.10 2.60 1.53 1.97 1.82 1.18 3.54
C.V.% 19.80 24.62 16.17 21.00 15.09 22.52 21.29 16.53 31.73

Figura nr. 7. Rezultatele probei Platonov la elevii din studiu

Articole științifi ce 

Figura nr. 6. Rezultatele testului Praga 
calita  v la elevii din studiu
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Valorile medii ale parametrilor antropometrici, 

fi ziometrici şi ale testelor psihologice în funcţie de 

modalitatea de răspuns la întrebările din chestionar

Elevii care se declară că sunt obosiţi după pro-
gramul şcolar au greutate mai mare (de 106,7%) şi au 
rezultate ceva mai bune la testele Kraepelin cantitativ 
şi calitativ (tabel 8; fi g. 8)

Tabelul 8. Relația oboseală – test Kraepelin

OBOSEALA1 Subiecti Media DevStd Procent p-statistic
Greutate da 106 49.2 12.51 100.0 0.02565

nu 54 53.4 9.43 108.7
Kraepelin Cant. da 106 249.4 22.73 100.0 0.00000

nu 54 263.3 0.93 105.6
Kraepelin Calit. da 106 248.2 23.03 100.0 0.00000

nu 54 262.9 1.52 106.0

Rezultatele la întrebarea 2 din chestionarul de 
oboseală arată că acei care dorm bine, fără dureri de 
cap sau oculare după activitatea intensă şcolară au 
greutate corporală mai mică (90,9%), au talie mică 
(97,6%) şi SS mai bună(104,2%)( tabel 9)

Figura 10 reprezintă răspunsul NU la întreba-
rea nr. 3 din chestionarul de oboseală, în sensul că nu 
respectă mesele principale şi arată că subiecţii care 
au răspuns astfel la această întrebare au greutatea de 

83,1%, talia 93,9%, CV foarte mică (74%), puls de 
96,1% şi parametrul AL-AL de 96,8%.

Ca şi la situaţiile precedente, răspunsurile la 
testele psihologice sunt relativ defi citare. 

În fi gura 11. se arată că subiecţii care acordă mai 
puţine ore pentru învăţătură au parametrul GO-GO şi 
perimetrul cranian sensibil mai mici de 97,5% respec-
tiv 98,1%.

Comparaţie procentuală la parametrii la care diferenţele sunt 
semnificative între mediile parametrilor în funcţie de răspunsul la....
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Figura nr. 8. Relația oboseală – test Kraepelin  Figura nr. 10:Relația oboseală – indici antropometrici
 – teste psihologice

Tabel 9. Relația oboseală – indici antropometrici – situație școlară

OBOSEALA 2 Subiecti Media DevStd Procent p-statistic
Greutate da 83 52.9 9.77 100.0 0.00544

nu 77 48.1 13.1 90.9
Talie da 83 1.6 0.11 100.0 0.03187

nu 77 1.6 0.13 97.6
SS da 83 8.7 0.85 100.0 0.00512

nu 77 9.0 0.83 104.2
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Figura 12. reprezintă răspunsul la întrebarea 
nr. 5 din chestionarul de oboseală (subiecţi cu diferite 
preocupări extraşcolare). Reiese că subiecţii care au 
şi alte preocupări extraşcolare (sport, lecturi, activităţi 
tehnice etc.) au capacitate vitală mică (82,7%), peri-
metrul toracic de 88,3%, Zy-Zy de 94,3% şi aproxi-
mativ la fel de reduşi şi parametrii FT-FT, TSV, TDV, 
iar NSN de 118,1%. 

CONCLUZII

Cercetările au fost efectuate pe 160 de elevi (80 
de la gimnaziu şi 80 de la liceu), împărţite în 8 sublo-
turi de câte 20 de subiecţi, pentru fi ecare an de vârstă 
(de la 11 la 18 ani), din două unităţi de învăţământ cu 
profi l vocaţional din municipiul Craiova. Acestora li 
s-au determinat o serie de parametri antropometrici ai 
capului, câţiva ai corpului (înălţime, greutate, perime-
tru toracic), câţiva parametri fi ziometrici (puls, tensi-
une arterială, capacitate vitală), unii indici psihologici 
(testele Raven, Kraepelin, Praga, Platonov) şi li s-au 
aplicat un set de chestionare. 

Din prelucrarea statistico-matematică a tuturor 
acestor informaţii primare rezultă următoarele con-
cluzii:

1.  Nu se corelează practic nici un parametru al 
capului cu situaţia şcolară (SS), nici cu tes-
tul Raven (care exprimă IQ), ci doar cu tes-
tele Kraepelin, Praga, Platonov (care indică 
anumite calităţi ale intelectului).

2.  Subiecţii cu dimensiuni mai mari ale ca-
pului (cutie craniană şi faţă), ale corpului 
(greutate, talie, perimetrul toracic) şi fi zio-

logici (capacitate vitală, tensiune arterială, 
frecvenţă cardiacă), acordă ore puţine odih-
nei, somnul este agitat, nu au preocupări ex-
traşcolare creative (sport, muzică, artă etc.) 
şi au situaţia la învăţătură slabă, dar răspund 
bine la testele psihologice Kraepelin, Praga, 
Platonov. În timp ce subiecţii mai mici la 
majoritatea parametrilor antropometrici, cu 
tensiunea arterială şi pulsul mai reduse, cu 
somn prelungit şi liniştit, cu diverse preo-
cupări extraşcolare, au o situaţie şcolară net 
mai bună, dar răspund defi citar la testele 
psihologice Kraepelin, Praga şi Platonov.
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CRITERII DE DIAGNOSTIC ÎN DIABETUL 
ZAHARAT TIP 1 LA COPIL ŞI ADOLESCENT
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REZUMAT

Deşi prevalenţa diabetului zaharat (DZ) la copil 
este mică, totuşi, problemele ridicate de această boală 
în perioada copilăriei sunt multiple şi complexe. Dar, 
în ultimele decade, incidenţa DZ tip 1 s-a dublat în 
majoritatea ţărilor. În lucrare sunt prezentate manifes-
tările clinice şi de laborator caracteristice pentru DZ 
tip 1, cu sublinierea particularităţilor de diagnostic 

specifi ce pentru copil şi adolescent. La copil, diagnos-
ticul precoce este cu atât mai difi cil cu cât vârsta este 
mai mică. Cetoacidoza diabetică inaugurală este încă 
destul de frecvent întâlnită la cazurile nou diagnos-
ticate cu DZ tip 1 la copil, iar gradul decompensării 
metabolice la debut reprezintă un factor important 
care infl uenţează evoluţia bolii.

Cuvinte cheie: diabet zaharat, diagnostic, 
copil şi adolescent
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Diagnostic Criteria In Type 1 Diabetes 
In Children And Teenagers

ABSTRACT

Although the prevalence of diabetes mellitus 
(DM) in children is low, the problems caused by this 
disease in childhood are multiple and complex. But, 
in the past decades, the incidence of type 1 diabetes 
has doubled in most countries. This paper presents the 
clinical and laboratory manifestations which charac-
terize type 1 diabetes, underlining the particularities 

of the diagnosis in children and teenagers. In children, 
early diagnosis is all the more diffi cult as the age is 
lower. Inaugural diabetic ketoacidosis is still quite 
common in cases that are newly diagnosed with type 
1 diabetes in children. Moreover, the degree of me-
tabolic decompensation at onset is an important factor 
infl uencing the evolution of the disease.

Key words: diabetes mellitus, diagnosis, 
child and teens

Diabetul zaharat (DZ) este o tulburare cro-
nică endocrino-metabolică, heterogenă din punct de 
vedere etiopatogenic, indusă de un defi cit absolut sau 
relativ de insulină. Defi citul insulinic determină o in-
capacitate a celulei de a utiliza glucoza ca sursă de 
energie şi ca urmare se produc: hiperglicemie cu gli-
cozurie, alterarea metabolismului lipidic şi protidic, 
dezechilibre hidro-electrolitice [1].

În ultimii 10 ani, incidenţa DZ tip 1 a fost 
aproape dublă în toate ţările, fapt care pledează pentru 
intervenţia semnifi cativă a factorilor de mediu. Inci-
denta manifestă un vârf la vârsta preşcolară şi un al-
tul în jurul pubertăţii, după care valorile scad şi rămân 
constante, este mai mare la fete decât la băieţi [2].

În copilărie şi adolescenţă, diabetul este în ma-
joritatea cazurilor de tip 1 sau insulino-dependent, 
prin distrugerea celulelor β pancreatice producătoare 

de insulină, cu mult timp înainte de debutul clinic; la 
debutul bolii, distrucția celulelor β pancreatice este 
aproape completă (80%).

Etiologia [3] cuprinde:
  Factori genetici – doar susceptibilitatea se 

transmite genetic, numai o parte din persoa-
nele susceptibile vor dezvolta boala.

  Factori imunologici – se produce ruperea 
toleranţei imune faţă de self. Markerii bio-
logici ai imunităţii umorale sunt autoanti-
corpii: Ac. anti-celule insulare (ICA), Ac. 
antiinsulinici (IAA), Ac. anti-suprafaţa ce-
lulelor insulare (ICSA), Ac. antidecarboxi-
laza acidului glutamic (GAD).

 Factori de mediu: 
  Infecţiile virale: virusul urlian, Coxsackie 

B1, B2, B5, reovirusul tip 3, virusul rujeolic, 
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gripal, poliomielitic, hepatitice, citomega-
lic, varicelo-zosterian şi altele.

  Factorii nutriţionali: alimentaţia artifi cială 
cu lapte de vacă; ingerarea alimentelor cu 
conţinut de nitrozamine (alimentele con-
servate), nitrozaminele prezentând toxici-
tate directă asupra celulelor β pancreatice; 
agenţi chimici şi toxici: substanţe chimice 
utilizate în agricultură (pesticide), medica-
mente (cortizonice, diuretice, antiinfl ama-
toare, β blocante, preparatele hormonale).

Factorii de mediu iniţiază un proces imunolo-
gic, parţial autoimun, pe un teren de susceptibilitate 
genetică crescută. 

Modifi cări fi ziopatologice în DZ tip 1 al copi-
lului şi adolescentului[4]:

 Hiperglicemia 
 Cetonemia
 Glicozuria
 Acidoza metabolică
 Pierderi crescute de apă şi electroliţi (deshi-

dratarea acută).
Hiperglicemia se produce prin scăderea utili-

zării glucozei în ţesuturi, în lipsa insulinei, scăderea 
sintezei de glicogen hepatic şi creşterea gluconeoge-
nezei.

Cetonemia este dată de intensifi carea folosirii 
acizilor graşi care nu mai sunt folosiţi pentru sinteza 
trigliceridelor, ci formează corpii cetonici.

Acidoza metabolică. Cetonemia duce la o con-
sumare a tamponului bicarbonat în sânge, iar excesul 
de cetoacizi şi scăderea bicarbonatului duc la apariţia 
acidozei metabolice.

Pierderi crescute de apă şi electroliţi (deshi-
dratarea acută) se realizează prin hiperglicemie care 
determină diureză osmotică, iar prin urină se pierd 
cantităţi crescute de apă şi electroliţi. Tipul de deshi-
dratare realizat în acidocetoza diabetică este particu-
lar: deshidratare hipertonă, dar cu hiponatremie.

Glicozuria apare când nivelul glucozei în sânge 
depăşeşte 180 mg%.

Manifestări clinice

Semnele clinice caracteristice diabetului sunt 
reprezentate de: poliurie, polidipsie şi polifagie sau 
anorexie la copilul mic.

Tipic, DZ tip 1 la copil debutează ca şi la adult, 
prin poliurie şi polidipsie. Apoi, se remarcă o scădere 

ponderală marcată, urmată de inapetenţă, iritabilitate, 
crampe la nivelul membrelor inferioare, care apar din 
cauza pierderilor hidroelectrolitice mari, catabolismu-
lui proteic, lipolizei şi cetonemiei. Majoritatea copii-
lor sunt diagnosticaţi în această perioadă, iar interva-
lul scurs între primele simptome şi diagnostic este în 
medie de trei săptămâni.

Dacă diagnosticul întârzie, simptomatologia 
devine mai polimorfă şi mai puţin sugestivă pentru 
debutul diabetului; apar greţuri, vărsături, dureri ab-
dominale (care mimează abdomenul acut), astenie se-
veră, respiraţie acidotică, cu miros de acetonă, semne 
de deshidratare, obnubilare şi, în fi nal, comă. 

Clasifi carea simptomatologiei după gravitatea 
manifestărilor, în funcţie de precocitatea diagnosticu-
lui [5]:

Manifestări de gravitate minimă: 
 poliurie (diureza >2000 ml/zi produsă prin 

mecanism osmotic), uneori cu enurezis recent in-
stalat, la copiii preşcolari sau şcolari;

 polidipsie (senzaţie de sete imperioasă);
  scădere ponderală (rezultat al catabolismu-

lui lipidic şi protidic);
  astenie fi zică şi psihică (rezultat al defi citu-

lui energetic);
 polifagie (foame imperioasă).
Manifestări de gravitate medie, se adaugă celor 

anterioare în cazul în care nu s-a stabilit diagnosticul 
mai precoce. Sunt prezente şi semnele de deshidratare 
hipertonă:

 tegumentele şi mucoasele uscate;
 buze uscate şi fi surate;
 pliu cutanat persistent după pensare;
 globi oculari hipotoni;
 astenie fi zică accentuată.
Manifestări clinice severe (cetoacidoză), când 

la semnele şi simptomele anterioare, datorate deshi-
dratării hipertone, se adaugă cele ale cetoacidozei:

 halena de acetonă;
 greţuri şi vărsături;
 staza gastrică;
  dureri abdominale intense, uneori chiar apă-

rare musculară ce conduce adesea la confu-
zia cu un abdomen acut;

  polipnee cu respiratii ample de tip Küssmaul;
  cefalee, somnolenţă, dezorientare temporo- 

spatială, diminuarea refl exelor osteotendi-
noase (tulburările neurologice se datorează 
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deshidratării, acidozei, osmolaritatii serice 
crescute);

 hipotermie, comă.
Alte semne clinice: astenie marcată fi zică şi 

psihică prin catabolism exagerat al proteinelor mus-
culare, tulburări ale ciclului menstrual la fete, afecţi-
uni cutanate, prurit.

Momentul stabilirii diagnosticului într-una din 
cele trei forme de gravitate depinde în primul rând de 
adresabilitatea familiei pentru consult medical dar şi 
de informarea medicilor de familie în ceea ce priveşte 
posibilitatea confruntării cu un astfel de diagnostic.

Simptomele cel mai uşor de remarcat sunt cele 
secundare hiperglicemiei, glicozuriei şi cetoacidozei.

Hiperglicemia – singură nu determină simp-
tome evidente, deşi unii copii acuză indispoziţie/
nelinişte generală, cefalee, slăbiciune. Principalele 
simptome ale hiperglicemiei sunt secundare diurezei 
osmotice şi glicozuriei. Glicozuria – se traduce prin 
micţiuni frecvente, poliurie cu nicturie şi uneori enu-
rezis la un copil anterior continent. Polidipsia – co-
pilul are sete vie care poate fi  insaţiabilă, secundară 
diurezei osmotice, cu deshidratare secundară. 

Scăderea în greutate – poate fi  dramatică, în 
ciuda apetitului păstrat. Falimentul creşterii şi slăbirea 
pot fi  primele simptome notate la un sugar sau copil 
mic şi preced hiperglicemia francă. 

Semne de cetoacidoză – deshidratare severă, 
halena acetonemică, respiraţie acidotică care simu-
lează detresa respiratorie, dureri abdominale, vărsă-
turi, obnubilare şi coma.

Diagnosticul DZ de tip 1 nu ridică probleme 
deosebite de diagnostic în faţa unui tablou clinic su-
gestiv (poliurie, polidipsie, polifagie, scădere ponde-
rală), singura condiţie este ca medicul care face con-
sultaţia să se gândească la acest diagnostic.

La copil, diagnosticul precoce al acestei afecţi-
uni este cu atât mai difi cil cu cât vârsta este mai mică; 
aşa se explică numărul mare de cazuri diagnosticate în 
stadiu avansat de evoluţie a bolii (cetoacidoza).

Adultul conştientizează faptul că prezintă po-
liurie, polidipsie, se îngrijorează şi se adresează me-
dicului de familie, care se confruntă frecvent cu acest 
diagnostic, întrucât la adult diabetul este o afecţiune 
cu incidenţă şi prevalenţă mare; astfel, sarcina me-
dicului de familie este mult uşurată în stabilirea dia-
gnosticului. 

La vârsta de sugar, diagnosticul de DZ este greu 
de stabilit. Sugarul, dependent de mamă în ceea ce 

priveşte aportul hidric, se poate deshidrata prin poliu-
rie şi prin aport hidric insufi cient. Mama observă (sau 
nu) că scutecele sunt mereu ude şi sugarul ,,se repede“ 
la biberonul cu ceai. În aceste condiţii, ea se va adresa 
pediatrului acuzând mai degrabă agitaţia copilului. 

La copilul mic şi preşcolar, tot mama sau per-
soanele care îl îngrijesc (acasă sau în colectivităţi) tre-
buie să remarce că copilului îi este mai tot timpul sete 
sau că a apărut enurezisul după o perioadă de control 
sfi ncterian. 

Copilul şcolar este independent în a-şi satisface 
senzaţia de sete, nu mai este urmărit în permanenţă de 
adulţii din anturaj. El este polidipsic dar nu conştien-
tizează acest lucru (bea apă pentru simplul fapt ca îi 
este sete), motiv pentru care nici nu-l comunica. Şi la 
acesta vârstă, tot familia trebuie să observe polidipsia, 
poliuria copilului. 

De aceea, foarte rar adresabilitatea la medic 
se face pentru aceste simptome sugestive pentru di-
agnosticul de DZ. De obicei adresabilitatea la medic 
se face pentru scădere ponderală, fatigabilitate, ina-
petenţă. 

La examenul fi zic, în afară de scăderea ponde-
rală şi prezenţa semnelor de deshidratare, copiii cu di-
abet, precoce nu au alte manifestări clinice specifi ce. 

Modalităţi de debut [6]

Tabloul clinic se poate instala în mod acut, inter-
mediar sau lent, în funcţie de vârsta copilului, adresabi-
litatea la medic, precocitatea diagnosticului, supraadă-
ugarea unor infecţii, a unui traumatism, stres psihic.

Debutul acut sau rapid, este frecvent întâlnit la 
copilul mic (aprox. 4% din cazuri):

 simptomele se instalează rapid, în 2-3 zile;
  deshidratarea este severă mai ales la copilul 

mic;
  diagnosticul diferenţial trebuie făcut cu to-

xicoza (deshidratarea severă), encefalitele, 
pneumopatiile severe etc.

Debutul intermediar este cel mai frecvent 
(aprox. 80 – 90% din cazuri). De la apariția primelor 
semne până la diagnostic trec 2 până la 8 săptămâni, 
perioadă în care copilul prezintă semnele şi simpto-
mele sugestive pentru diabet (poliurie, polidipsie, po-
lifagie, scădere ponderală, etc). Şi în acest tip de de-
but, din păcate, de multe ori diagnosticul se stabileşte 
în stadiul de precomă sau chiar comă cetoacidotică. 

Diagnosticul tardiv se pune fi e din cauza fami-
liei care se adresează târziu la medic, fi e din cauza 
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unui diagnostic iniţial eronat, prin interpretarea simp-
tomatologiei ca şi enurezis sau infecţie urinară, polip-
neea acidotică ca o pneumopatie etc.

Debutul lent (aprox. 6% din cazuri) se întâl-
neşte cel mai adesea la copilul mare şi adolescent.

Simptomele evoluează luni de zile, chiar 1 – 2 
ani. În această perioadă poliuria şi polidipsia se ac-
centuează progresiv, apare fatigabilitate, scădere pon-
derală importantă (5 – 10 kg). 

 Situaţii care pot sugera diagnosticul de diabet 
zaharat:
  copil cu simptomatologie nespecifi că, cu 

semne de deshidratare fără vărsături şi dia-
ree, într-o perioadă epidemică virală;

 enurezis recent instalat;
 scădere ponderală cu polifagie;
 fatigabilitate inexplicabilă; 
 polipnee fără modifi cări fi zice pulmonare;
 infecţii cutanate, trenante.
La toate aceste cazuri se impune efectuarea gli-

cemiei şi glicozuriei, care stabilesc diagnosticul.

Diagnosticul de laborator [6,7]

Diagnosticul cert de diabet zaharat se poate sta-
bili în următoarele situaţii:

 Glicozurie depistată întâmplător;
  Semne clinice evidente de diabet + glicozu-

rie + cetonurie;
  Glicemie bazală 126 mg% sau glicemie în 

orice moment al zilei 200 mg%.
Dacă semnele clinice sunt discrete sau absente 

+ glicemie bazală 126 mg%, se vor face mai multe 
determinări ale glicemiei (profi l glicemic).

Dacă glicemia bazală este între 100-126 mg% 
se impune efectuarea testului de toleranţă orală la glu-
coză (TTGO).

Glicemia bazală:
 < 100 mg% – valoare normală 
  100 – 126 mg% – glicemie bazală modifi -

cată
 >126 mg% – diabet (se repetă determinările 

pentru confi rmarea diagnosicului).
TTGO: interpretarea testului se face pe baza 

glicemiei la 2h: 
 sub 140 mg% – toleranţa normală la glucoza
  140 – 200 mg% – toleranţă scăzută la glu-

coză
 peste 200 mg% – diabet. 

O glicemie bazală în limitele normalului nu ex-
clude DZ, mai ales când în urină este prezentă glico-
zuria, în această situaţie fi ind necesar să se efectueze 
un TTGO.

Glicozuria însoţită şi de cetonurie sugerează un 
context clinic tipic de DZ. Cetonuria fără glicozurie 
nu înseamnă diabet, poate fi  cetoza de foame.

Alte investigaţii: 
  Leucocitoza: indicator al unei infecţii sau a 

stres-ului metabolic;
  Anomaliile lipidice: creşterea trigliceridelor, 

acizilor graşi liberi, colesterolului, LDL-co-
lesterolului;

 Ionograma, pH-ul, gazele sanguine;
  HbA1c permite aprecierea severităţii şi dura-

tei dezechilibrului glicemic;
  Insulinemia – valoarea normală – bazală 10 

mU/ml, postprandial 80-100 mU/ml; 
  Peptidul C – refl ectă secreţia de insulină 

(normal = 0,6 mmol/l); 
  Studiul marker-ilor imunologici: Ac. antici-

toplasmatici (ICA), Ac. antiinsulină (IAA), 
Ac. antidecarboxilaza acidului glutamic 
(GAD).

La majoritatea copiilor, determinarea glicemiei 
şi glicozuriei sunt sufi ciente pentru diagnosticul de 
DZ tip 1.

În prezenţa simptomelor clinice evidente, 
depistarea unei glicemii la întâmplare, în orice mo-
ment al zilei, cu o valoare de peste 200 mg/dl (11 
mmol/l), ca şi o glicemie bazală de peste 126 mg/dl 
(7 mmol/l) certifi că diagnosticul; se exclud hipergli-
cemiile tranzitorii din cursul bolilor acute sau de stres.

Stadializarea DZ tip 1 [8,9]

1. Stadiul de prediabet – faza de predispoziţie 
genetică, nu există modifi cări metabolice sau ale se-
creţiei de insulină, dar există markerii genetici HLA 
DR3, DR4, care predispun la boală.

2. Stadiul de diabet asimptomatic – hipergli-
cemii fără corespondenţă clinică, care apar datorită 
reducerii secreţiei de insulină în situaţii particulare. 

Acest stadiu preclinic poate fi  divizat în:
– Diabet chimic (subclinic) – cu evoluţie de 

luni sau ani de zile: glicemia bazală şi postprandială 
este normală, dar în cursul stresului infecţios, psihic, 
pot apărea hiperglicemii; TTGO este normal;

– Diabet latent: glicemie bazală normală + hi-
perglicemie postprandială; TTGO patologic. 
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3. Stadiul de diabet clinic manifest – peste 80% 
din celulele β pancreatice sunt distruse. 

Stadiul de diabet clinic manifest evoluează în 
mai multe perioade:

– perioada de debut – tratamentul insulinic tre-
buie început imediat, necesarul insulinic este cu atât 
mai mare cu cât diagnosticul a fost stabilit mai târziu;

– perioada de remisiune sau „luna de miere“, 
în care necesarul insulinic scade progresiv ca urmare 
a unei secreţii reziduale pancreatice de insulină. În 
această perioadă semnele clinice sunt absente, nece-
sarul insulinic este mai mic de 0,5 u.i/kg/zi, glicozuria 
este negativă. Această fază nu este obligatorie şi are 
mari variaţii individuale. 

– Perioada de stare (postremisiune) sau de 
diabet permanent – necesarul insulinic continuă să 
crească până la 1 u.i./kg/zi, chiar mai mult la puber-
tate (1,5-2 u.i./kg/zi). După încheierea pubertăţii, ne-
cesarul insulinic scade iar echilibrul glicemic devine 
mai uşor de realizat.

Criterii de diagnostic [10,11]

Conform IDF (International Diabetes Federa-
tion) 2013, criteriile de diagnostic la copil şi adoles-
cent sunt următoarele:

a) simptome clinice + glicemie depistată întâm-
plător, peste 11,1 mmol/l (≥ 200mg/dl) sau

b) glicemie bazală ≥ 7mmol (≥ 126 mg/dl) sau
c) glicemie la 2h dupa TTGO ≥11.1 mmol/l (≥ 

200 mg/dl). 
În absenţa simptomelor clare, testele diagnos-

tice pot fi  repetate în zile separate. 
Deoarece incidenţa diabetului este în continuă 

creştere în majoritatea ţărilor, este foarte important să 

cunoaştem foarte bine particularităţile de debut ale 
diabetului la copil, pentru stabilirea unui diagnostic 
cât mai precoce şi pentru evitarea decompensărilor 
severe.
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According to common sense traumatic events 
occur relatively rarely [1]. However, highly stressful 
events appear to be not as uncommon as one would 
have expected. Most of the individuals in the general 
population have to face at some point in their lives, 
at least once, some kind of negative happening of ex-
treme intensity [2,3]. These intense initial responses to 
posttraumatic distress are considered normal, transient 
reactions, from which the total recovery of the indivi-
dual may be expected [4], symptoms usually subsiding 
in time. Persisting negative reactions produce at least 
a downer discomfort, and most of the people assidu-
ously try to get rid of them. The majority succeeds to 
bounce back to previous levels of functioning by their 
own, some by appealing for help (e.g., appeal to social, 
emotional or instrumental support). However, there is 
still another category of people who seem to get stuck 
with high levels of debilitating distress. 

The main topic of this paper is to briefl y pre-
sent the literature regarding negative posttraumatic 
reactions, extending our discussions for Posttrauma-
tic Stress Disorder (PTSD). Thus, we will briefl y dis-
cuss the history of PTSD conceptualizations, epide-
miology, alterations in functioning attributable to the 
confrontation with the event, risk factors, and major 
psychological theories. 

Short History of PTSD

Serious interest to investigate specifi c, highly 
debilitating negative reactions to traumatic encoun-
ters began in the 19th century [5]. The phenomenon 
has been approached from several angles leading to a 
heated debate between psychiatry and psychology re-
garding the etiology of the posttraumatic symptoms. 

Beginning with the second half of the 19th 
century, an increased interest emerged, regarding 
the study and recuperation of trauma victims [6]. 
Between the last decades of the 19th century and the 
beginnings of the 20th, the investigation of specifi c, 
war-related traumatic reactions became the most im-
portant factor propelling research within this domain. 
However, the approaches bifurcated, theories trying 
to explain posttraumatic reactions from two points of 

view: organic and psychological. Organic approaches 
concentrated on bodily reactions and symptoms, such 
as changes in cardiovascular functioning (Da Costa’s 
– soldier’s heart syndrome), different forms of neu-
rasthenia, severe modifi cation in cerebral neurocircui-
try, and so on [6], while the psychological approaches 
within this period emphasized and investigated symp-
toms as: nostalgia, combat fatigue, neurosis, etc. [7].

One of the fi rst and most famous representa-
tives of the organic approach, Oppenheim coined 
in 1889 the term of „traumatic neurosis“ for a wide 
range of negative post-traumatic reactions, and ad-
vanced a hypothesis according to which traumatic 
reactions are the results of molecular changes in the 
central nervous system [8]. On the other hand, in the 
late 1800 Kraepelin, in his attempt to classify psycho-
logical disorders, coined the term of Schreckneurose 
(fright neurosis) in order to include anxiety symptoms 
following accidents and injuries [4].

Early expressions of clinical interest in nega-
tive posttraumatic responses were formulated by John 
Ericksen (1866, as cited in Cash, 2006) [9] who stu-
died the reactions of railway victims under the term 
of ‘railway spine’. Later on, Jean-Martin Charcot em-
phasized the importance of the specifi c nature of trau-
matic memory. Charcot was also the fi rst to approach 
the aspect of suggestibility in traumatized patients, 
called „hystero-traumatic auto-suggestion“ (Charcot, 
1887, as cited in van der Kolk, 2007) [8]. During the 
last decade of the 19th century, Sugois proposed the 
aggregation of different terms depicting similar trau-
matic reactions (railway spine, railway brain, etc.) 
into the single, unifying term of traumatic neurosis. 
This period has also abounded in medical debates re-
garding the nature (physical and/or psychological) of 
traumatic reactions [9].

Pierre Janet emphasized the importance of 
dissociative processes and traumatic memories [10], 
(Janet, 1925, as cited in Monson et al., 2006) [6]. 
According to his view, those individuals who cannot 
incorporate the new, traumatic information into their 
pre-existing life-narrative „are unable to make the re-
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cital which we call narrative memory, and yet they 
remain confronted by (the) diffi cult situation“ [11,12]. 

During the two World Wars, military psychi-
atrists have noticed that extreme events in combat 
could trigger acute stress symptoms in previously 
well-adjusted individuals [3]. Negative reactions to 
war-experiences have been labeled „shell shock“, 
„combat fatigue“, or „combat neurosis“, etc. [13]. 
Medical staff generally liked to believe that these 
symptoms subsided soon after ending the military 
service [14]. 

After the end of military service in increasingly 
larger populations the symptoms did not subside, and 
led to long-lasting severe disabilities. Abraham Kar-
diner, the founder of bio-psycho-social approaches at-
tempted for the fi rst time to bring the two approaches 
(organic and psychological) together [6]. In his inno-
vative approach to traumatic reactions he emphasized 
that severe posttraumatic reactions might have been 
represented by an amalgam of both psychological and 
physiological reactions, coining for these reactions 
the encompassing term of „physionerurosis“ [6]. 

During and after the Vietnam War, professio-
nals have observed a substantial increase in the nu-
mber of returning soldiers who continued to expe-
rience for a considerable period of time intensive, 
debilitating symptoms of distress [15]. Others, who 
apparently returned home symptom-free, developed 
(months, years) later the specifi c posttraumatic symp-
tomatology named „post-Vietnam syndrome“. Under 
the pressure of increasing numbers of highly distres-
sed war-survivors, when editing the fi rst Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-I, 
American Psychiatric Association, 1952) the Ameri-
can Psychiatric Association has included among the 
diagnosable disorders the „gross stress reaction“, 
which basically represented specifi c reactions to en-
countering diverse traumas [4]. This very fi rst diagno-
sis did not comprise excessively elaborate criteria; 
however, it clearly referred to diagnose people who 
were healthy before the traumatic encounter, but who 
later continued to experience symptoms attributable 
to the encounter with the extreme stressor (e.g., civi-
lian catastrophe, combat, etc.). 

The terms encompassing severe posttraumatic 
reactions have offi cially entered both the International 
Classifi cation of Diseases, in 1978 (ICD – 9, WHO), 
and the third edition of the Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders (DSM-III) in 1980 

[16,17]. The ICD incorporated posttraumatic reacti-
ons in the subcategories of ‘acute reactions to stress’, 
and ‘adjustment reaction’, while the DSM-III under 
the term of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD). 
The ‘acute reaction to stress’ referred to relatively 
transient disorders without a specifi cally established 
severity or nature, experienced by individuals with 
no mental disorders before the traumatic encounter 
[18]. PTSD has covered a large range of disabilities, 
from chronic to those of delayed onset. It was inclu-
ded into the category of anxiety disorders, however it 
has enclosed most of the hallmark characteristics of 
depression as well [19]. 

According to the DSM-III, PTSD is a conste-
llation of specifi c reactions to a stressor „that wo-
uld evoke signifi cant symptoms of distress in almost 
every-one“ (APA 1980, p. 238). The diagnosis com-
prised the following main symptom clusters: (i) exis-
tence of a recognizable stressor that would evoke sig-
nifi cant symptoms; (ii) re-experiencing of the trauma 
(thoughts, nightmares and ‘fl ashbacks’); (iii) numbing 
(feelings of detachment from others, loss of interest in 
activities, constricted affect), and (iv) miscellaneous 
symptoms (exaggerated startle, sleep disturbance, 
memory impairment, etc.) [3].

The fourth edition of the DSM has further dis-
tilled the defi nition of the etiological factor, thus defi -
ning the traumatic exposure as the situation in which 
„the person experienced, witnessed, or was confron-
ted with an event or events that involved actual or 
threatened death or serious injury, or a threat to the 
physical integrity of self or others,“ and which evoked 
„intense fear, helplessness, or horror“ [20]. 

 Diagnostic implications of PTSD accor-
ding to DSM-IV-TR (2000)

Diagnostic criteria
Depending on the onset and duration of symp-

toms, PTSD may be: 
  Acute: if duration of symptoms is less than 

1 month.
  Chronic: if symptoms last three months or 

more.
  Delayed onset: if at least six months have 

passed between the traumatic encounter and 
the onset of symptoms [21].

Diagnostic criteria for PTSD according to 
DSM-IV-TR, 2000 are presented in Table 1.
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Table 1. Diagnos  c criteria for PTSD [21]

PTSD

Criterion A1

Exposure to en extreme traumatic stressor
Direct exposure
Actual or threatened death or serious 
injury; other threat to one’s physical in-
tegrity;
Witnessing an event that involves 
death, injury, or a threat to the physical 
integrity of another person.

Indirect exposure
Learning about unexpected or violent 
death, serious harm, or threat of death or 
injury experienced by a family member or 
other close associate (disorganized-agita-
ted behavior in children).

Criterion A2 Response to the event: intense fear, helplessness, horror.

Criterion B 

Persistent re-experiencing of the traumatic event as:
a. Recurrent and intrusive thoughts, images, perceptions about the event.
b. Recurrent distressing dreams.
c. Re-living of the traumatic event
d.  Intense distress at the exposure of stimuli similar to those of the traumatic 

event.
e.  Physiological reactivity to internal/external stimuli similar to those of the 

traumatic event.

Criterion C

Persistent avoidance of stimuli associated with the trauma:
Avoidance of: thoughts, feelings, activities, places, people involved in the traumatic 
encounter.
Inability to remember some aspects of the encounter.
Reduced interest in activities previously attended to.
Feelings of estrangement.
Sense of shortened future, etc.

Criterion D
Persistent symptoms of increased arousal
Sleeping diffi culties; high levels of irritability; concentration diffi culties, hipervigi-
lance, etc.

Criterion E The full symptomatology must be present at least for 1 month. 

Criterion F Symptoms cause clinically signifi cant impairment in social, professional, or other 
areas of functioning. 

Associated Features and Disorders

According to the DSM-IV-TR (2000), next to 
the symptoms necessary for diagnosis, PTSD patients 
may also experience additional disturbing symptoms 
of: guilt, shame, hallucinations and paranoid ideation, 
impaired emotion regulation, dissociative symptoms, 
hopelessness, hostility against others, social isolation, 
constant threat, impaired relationships with others, etc. 

Differential diagnostic 

PTSD is an anxiety disorder with all the charac-
teristics of depressive symptomatology. Thus, the di-
fferential diagnosis (presented in Table 2.) may have 
a crucial importance, and must take into consideration 
the following somewhat similar disorders:
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Table 2. Diff eren  al diagnos  c of PTSD [21].

Disorders considered for differential diagnosis PTSD

ADJUSTMENT DISORDER
Stressor may be of ANY SEVERITY

Stressor must be EXTREME

ACUTE STRESS DISORDER
Symptom patterns must appear within four weeks after the 
traumatic encounter

If symptoms persist over one month (and 
other criteria met), the ASD diagnosis is 
changed into PTSD

OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER
The experienced recurrent intrusive thoughts are NOT related 
to the traumatic encounter.

The experienced recurrent intrusive 
thoughts are related to the traumatic en-
counter.

Hallucinations
Illusions 
Perceptual 
disturbances

Specifi c to

Schizophrenia
(+ other psychotic disorders)
Mood Disorder with Psycho-
tic Features Substance Indu-
ced Disorders, etc.

≠ FLASHBACKS in PTSD
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Epidemiology

Prevalence studies have produced strikingly di-
fferent results, percentages ranging in PTSD populati-
ons seeking treatment from 14% up to 95% [22], life-
time prevalence between 9-13%, and 13-24% among 
individuals exposed to traumatic events [23]. Within 
the epidemiological research of PTSD, three interrela-
ted but crucial aspects were targeted: (i) prevalence of 
exposure to traumatic stress; (ii) prevalence of PTSD 
in the general population; and (iii) prevalence of PTSD 
within exposure to a specifi c traumatic event [24].

Consequently, prevalence rates are dependent 
on several factors. For example, in the USA, where 
the lifetime trauma exposure ranges between 50-60%, 
the PTSD prevalence is about 7.8% [4]. In the mean 
time, in war zones on the other hand, both exposure 
and prevalence rates differ quite a lot. For example, in 
Algeria, trauma exposure is about 92%, with a PTSD 
prevalence of 37.4% [25]. These fi ndings have sustai-
ned the inference that there may be a dose-response 
relationship between severity of the traumatic expe-
rience and the onset of the disorder [4]. The effect of 
the dose-response relationship has been observed in 
different traumatic contexts (war, sexual assault, na-
tural and man-made calamities, terrorist attacks, etc.) 
[26]. An extremely interesting intra-cultural aspect 
has been noticed. The nature of the toxic event leads 
to different prevalence. Thus, in US for example, over 
45% of the sexually assaulted women will later deve-
lop PTSD, while less than 9% female accident survi-
vors develop PTSD [27].

Moreover, age trends in PTSD prevalence have 
also been identifi ed. Namely, as age increases the 
PTSD prevalence seems to decrease [28]. In cumula-
tive childhood traumas the lifetime conditional preva-
lence of PTSD varied depending on gender (35% for 
women and 10% for men), while for events encoun-
tered in adulthood (adulthood events), conditional li-
fetime prevalence for PTSD was 25% for women and 
15% for men [24]. Another aspect implied in preva-
lence refers to the type of PTSD, chronic PTSD (lasts 
at least one year) or current. Prevalence of current (or 
recent) PTSD has repeatedly proven to be lower than 
in the case of chronic PTSD [29], with the correspon-
ding variances depending on gender [30].

On the other hand, there is a considerably large 
population who presents some of the symptom crite-
ria but does not present all the criteria necessary to 
be diagnosed with PTSD. The issue of sub-syndromal 
PTSD has been addressed by several authors [31], ne-
vertheless, it is still a relatively understudied domain. 
The implications of these fi ndings are important, 
since the number of people suffering of sub-syndro-
mal PTSD is almost the double of those diagnosed 
with PTSD [24].

 Psychological Structures and Processes 
Affected in PTSD

Taking into consideration the complexity of ne-
gative posttraumatic symptoms, research has attemp-
ted to fi gure out the structures affected by extremely 
negative events. Thus, research shows that in patients 
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diagnosed with PTSD, some (sometimes all) of the 
following structures have been challenged, or produ-
ced changes in: memory, attention, cognitive-affec-
tive reactions, beliefs, coping strategies, etc.

Memory, attention, and dissociation in PTSD

Research on memory in PTSD has identifi ed 
several modifi cations in the functioning of the trau-
matized individuals’ memory system. More speci-
fi cally, a combined pattern of memory dysfunction, 
characteristic to patients with depression and anxiety 
disorders has been observed, namely: bias toward 
enhanced recall of trauma-related material, with si-
multaneous diffi culties in retrieving autobiographical 
memories of specifi c incidents and aspects [32]. 

A very startling pattern of reactions, characte-
ristic to traumatic memories, has been revealed: (a) 
some studies evinced high levels of emotions asso-
ciated with vivid, long-lasting memories [33]; other 
studies have evinced (b) high levels of emotions asso-
ciated with vague memories, lacking in detail, and li-
able to error [34]. 

Another feature of memory changes in PTSD 
is the so-called „fl ashback“ memories, dominated by 
sensory details. Usually, these images are disconnec-
ted and fragmented, but of such intensity and tempo-
ral distortion, that the individual seems to „re-experi-
ence“ (re-live) the entire traumatic event. 

Attention in the aftermath of trauma has been 
treated most successfully when approached separately 
in research: automatic (involuntary) processing, and 
strategic (consciously) controlled processing. Some 
studies have produced data that would sustain the the-
sis that attentional bias is operating at very early sta-
ges [35], and a speeded reaction time to trauma rela-
ted words on the dot probe [36], while other methods 
could not reproduce the same results.

The most common symptoms of dissociation 
in trauma are: de-realization, depersonalization, emo-
tional numbing, and ‘out-of-body’ experiences. Usu-
ally, the more intense the trauma, the more severe the 
dissociation symptoms are (or at least some aspects 
of it). Intense traumatic events coupled with fear of 
death, helplessness produce more intense, complex, 
and longer lasting symptoms of dissociation [37]. 
Dissociation occurring peri-traumatically (during the 

event) has different consequences than dissociation 
with a later onset. In the case of research conducted 
on peri-traumatic dissociation, a considerable number 
of studies have revealed the fact that peritraumatic 
dissociation is a very good predictor of later onset of 
PTSD [38], [39].

 Risk Factors associated with the develo-
pment of PTSD
Brewin, Andrews, and Valentine’s (2000 )me-

ta-analysis including 77 studies yielded fi ve demo-
graphic factors (age, gender, socio-economic status, 
education, and race) and nine other variables, catego-
rized into three groups: (a) historical or static person 
characteristics (e.g., family psychiatric history, inte-
lligence, childhood adversity and trauma, other pre-
vious trauma); (b) trauma severity; (c) social support, 
completed with intercurrent life stress in the interval 
between traumatic exposure and measurement of 
PTSD symptoms or the presence of the disorder.

Another meta-analysis done by Ozer, Best, 
Lipsey, and Weiss (2003) has revealed a positive 
correlation between prior adjustment problems and 
PTSD symptoms, meaning that individuals who re-
ported problems in psychological adjustment prior to 
experiencing the target stressor reported higher PTSD 
symptoms, on average, than those who disavowed 
prior adjustment problems. 

Models and Theories of PTSD

Psychoanalytical theories
In his later theories, Freud (1926) [40] conside-

red traumatic events as factors that affected a protec-
tive shield of the ego. This breakage would lead to a 
massive disturbance hindering the normal functioning 
of the individual on several levels. Simultaneously, 
this breakage in the protective shield of the ego would 
activate the individual’s defense mechanisms. Freud 
also discussed the phenomenon of intense re-experi-
encing of the traumatic event, through which the in-
dividual tried to control the event and its implications 
and adapt to the changes. 

Schema theories
The main common tenet of these theories on 

posttraumatic reactions is represented by the concept 
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of schemata, defi ned as core assumptions and beliefs 
that determine the way new information is perceived 
and interpreted [41].

The most infl uential theories in within this 
approach are Horowitz (1986), and Janoff-Bulman’s 
(1992) [42]. According to Horowitz’s (1976, 1986) 
[43] approach, the main cause that would lead to ne-
gative posttraumatic reactions lies in the individual’s 
predisposition to process trauma relevant information 
in a special way, signifi cantly impacting different 
kinds of beliefs: self, world, future.

Janoff-Bulman (1992) proposed the theory of 
shattered assumptions according to which, people 
who hold the most positive assumptions about them-
selves (self as worthy), the world and life in gene-
ral (as benevolent and meaningful), should be most 
affected by negative events (events that would shatter 
their belief system), and consequently predisposed to 
negative, maladaptive reactions [23]. 

Information Processing Theories
“Information-processing“ theories mainly en-

compass early cognitive theories of PTSD. The cen-
tral idea of the cognitive, information processing 
approach is that there has to be something specifi c 
about the way individuals, who subsequently deve-
lop pathology, process and represent the event in their 
memory system.

Dual Representation theory 
The Dual Representation Theory of PTSD, 

proposed by Brewin et al. (1996) [44], sustains that 
traumatic memories are represented in fundamentally 
distinct ways[45], [46]. According to these assumpti-
ons, pathology (e.g., re-experiencing of the traumatic 
event) arises when the traumatic memories become 
dissociated from the ordinary memory system; reco-
very implies the transformation of these separately 
stored memories into normal or narrative memories. 
According to these authors, there are two distinct 
memory systems: the verbally accessible memory 
(VAM) and the situationally accessible memory 
(SAM), which function in parallel, but mostly, at di-
fferent times.

The cognitive model of PTSD
The cognitive model of PTSD was proposed 

by Ehlers & Clark’ PTSD (2000) [47]. These authors 
have proposed that this constellation of feelings 
mainly result as a consequence and co-occurrence of 

two specifi c processes: (i) excessive negative apprai-
sals of trauma and/or its sequelae, and (ii) disturban-
ces of the autobiographical memory (poor contextua-
lization, strong associative memory).

Psychological interventions of PTSD
Along the years, a plethora of therapeutic inter-

ventions have been developed, trying to improve pa-
tients’ general state, cure or ameliorate their patholo-
gical condition, expecting total or partial recovery [9]. 

In the beginnings, PTSD patients received tre-
atment based on interventions successfully used in 
either anxiety or depressive disorders[48], [49]. As 
time passed and research developed, increasingly 
more attention has been allotted to develop specifi c 
forms of intervention for PTSD, which would pro-
duce maximum effi ciency [50]. 

For the special case of PTSD, Cash (2006, p. 
182) [9] outlined the following basic principles that 
should be the guiding principles of treatment:

a.  encourage the patient access and dis-
cuss the traumatic material;

b.  assist the patient in the process of 
integrating his/her – experience in 
a healthy behavioral and emotional 
framework. 

c.  “reduce or deactivate hyperactive 
stress response mechanisms“ (Cash, 
2006, p. 182) [9].

Cash (2006) [9] considered several major types 
being extremely appropriate to treat PTSD. The most 
important ones would be: cognitive-behavioral the-
rapy, biofeedback, constructivist-narrative therapy, 
crisis intervention, exposure therapy, eye movement 
desensitization and reprocessing, family and couple 
therapy, group therapy, pharmacotherapy, psychody-
namic therapy, psychological debriefi ng or critical 
incident stress debriefi ng, relaxation training, stress 
inoculation training, systematic desensitization, psyc-
hosocial rehabilitation, etc. 

Conclusions
Trauma, suffering, and devastation are univer-

sal phenomena – people have always encountered 
extremely stressful events with extremely painful im-
plications. Even if, according to the natural process 
of adaptation, most of the affected individuals reco-
vered, those who could not bounce back had to live 
in a continuous state of suffering. Nevertheless, only 



50

Revista de medicină școlară și universitară

in the 20th century did these phenomena receive con-
stant and rigorous attention that did not recess in time. 
The present paper attempted to offer a brief review 
of negative posttraumatic reactions and especially of 
PTSD.
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REZUMAT

Trăim într-o societate în care mediul conversa-
ţional este tot mai sărac, cu toate că auzim cuvântul 
„comunicare“ la colţ de stradă, la birou, în autobuz 
etc. Îl auzim în familie în replici de genul: „se întâm-
plă... daca nu există comunicare“, „eu şi soţul nu mai 
comunicăm“. Dacă mama şi tata stau în faţa calcula-
torului sau a televizorului, în medie, cam şapte ore pe 
zi, la care se adaugă timpul în care luăm masa, drumul 
la/de la serviciu, orele de somn, aproape că nu ne mai 

rămâne timp pentru vorbit. Când şi cum să facem, să 
ajungem să înţelegem cât de importante sunt într-o fa-
milie aceste discuţii, aceste schimburi de idei? Există 
multe ocazii când ambii parteneri îşi petrec timpul îm-
preună (dimineaţa la cafea,..., înainte de culcare). O 
discuţie cât de mică este extrem de importantă pentru 
sănătatea relaţiei lor şi pentru dezvoltarea echilibrată 
a copilului.

Cuvinte cheie: comunicare, adolescent, fa-
milie, metode
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Family Dynamics And Its Importance In Communication
ABSTRACT

We live in a society in which the conversation 
is less and less poorer even if we hear the word „com-
munication“ in every street corner, in every offi ce, in 
every bus. We hear it in family in quotations like“ It 
happens….if there is not communication“, „ me and 
my husband we don’t communicate any more“. If the 
mother or the father stays in front of the computer 
or the T.V in average around 7 hours a day at which 
we can add the time we have lunch, the journey to 

and from the work, the sleep time, we almost don’t 
have time to talk. When and how should we do to un-
derstand how important are these conversations in a 
family, these idea changes? There are opportunities 
when both partners spend their time together (in the 
morning drinking coffee or before going to bed). A 
little conversation will do for both a healthy relation-
ship and a balanced child development.

Key words: communication, teenager, fa-
mily, methods

Cuvântul comunicare a devenit un cuvânt la 
modă, refl ectând un proces care ocupă toate dome-
niile vieţii noastre, familiile noastre, locurile noastre 
de muncă, prietenii noştri şi relaţiile noastre de cuplu. 
Este baza succesului sau eşecului în toate relaţiile im-
portante. 

Majoritatea oamenilor simt nevoia de a-şi îm-
bunătăţi capacitatea de a comunica, dar nu ştiu de 
unde să înceapă. Marion Balla îşi ruga pacienţii să se 
gândească la o perioadă pozitivă în sânul familiilor 
lor. Aceştia descriau experienţa când erau ascultaţi, 
schimbând gânduri şi sentimente cu persoana cu care 
comunicau. Ei se simțeau în „contact“. Acestea sunt 
elemente importante în comunicare.

Mulţi oameni spun ca s-au simţit mai în legă-
tură cu un copil mic al familiei lor, dar acest efect 
a dispărut după ce copilul a devenit un adolescent. 
Când copiii devin adolescenţi, ei au relaţii mai difi cile 
cu părinţii lor şi conversaţiile devin mai complexe. În 
acest proces, răbdarea şi înţelegerea necesară pentru o 
comunicare efi cientă se interpun cu frustrări şi reacţii 
impulsive. Aşteptările noastre de la copii cresc şi me-
sajele trec de la toleranţă şi compasiune, la critică şi 
îngrijorare. 

Noi interpretăm realitatea, având în vedere ex-
perienţele vieţii noastre, relaţiile noastre familiale şi 
mesajele care ajung la noi, ne construim propria noas-
tră „voce“ – care este suma gesturilor noastre, cuvin-



53

telor noastre, tonului nostru şi manierelor noastre. 
Interpretarea noastră asupra realităţii este determinată 
de cum fi ltrăm vocile altora. Cu toate acestea, credem 
că percepţiile noastre refl ectă în mod corect ceea ce 
alţii ne spun. 

Prin interacţiune, vom crea propriul nostru sis-
tem de valori, aşteptările noastre şi ipotezele noastre 
implicite despre ceea ce e lumea, ar trebui să fi e şi 
cine suntem. Aceste valori, aşteptări şi ipoteze, pre-
cum şi hotărârile şi interpretările lor greşite, au de-
venit elemente ale noastre, „metode“ personale de 
comunicare. Din păcate, aceste metode pot, de fapt, 
înrăutăţi comunicarea. 

Pentru familiile de azi – prea ocupate – poate fi  
o altă sursă de obstrucţie. Confruntate cu activitatea 
neîntreruptă legată de muncă, mese, responsabilităţile 
parentale şi rutinele de seară, cuplurile sunt adesea 
prea preocupate cu sarcini şi nu au timp pentru a co-
munica în mod semnifi cativ cu copiii lor sau între ei. 

O comunicare efi cientă este un proces conti-
nuu şi activ condus de o dorinţă comună de a înţe-
lege perspectiva celuilalt. Este încurajator faptul că 
părinţi, bunici, profesori şi alte persoane fac o treabă 
mai bună în ai asculta cu adevărat pe copii şi pe ado-
lescenți atunci când îşi exprimă sentimentele. Acestea 
creează pentru copii o atmosferă minunată de pregă-
tire pentru viaţă. 

O altă tendinţă încurajatoare este că astăzi fa-
miliile sunt mai cinstite în comunicarea lor. Datorită 
faptului că barierele ridicate de rolurile tradiţionale 
au fost eliminate, părinţii sunt mult mai receptivi să 
se angajeze într-un dialog semnifi cativ şi respectuos 
cu copiii lor. Copiii înşişi se simt mai liberi pentru a 
împărtăşi părinţilor, în mod deschis, fără teamă, gân-
durile şi întrebările lor. 

În trecut, credinţa că dorințele copiilor sunt vă-
zute, dar nu şi auzite, a redus serios posibilitatea lor 
de a practica o comunicare efi cientă. Li s-au spus ce 
şi cum să gândească şi, de asemenea, modul în care să 
se pregătească. Astăzi, datorită importanţei acordate 
participării semnifi cative a copiilor şi datorită accesu-
lui la tehnologie, care permite comunicarea cu lumea, 
copiii şi tinerii învaţă să gândească pentru ei înşişi şi 
pentru a înţelege lumea. 

Tinerii informaţi ştiu că succesul lor în viitor 
necesită stăpânirea abilităţilor cerute de o economie 
bazată pe informaţii: comunicarea efi cientă şi munca 
în echipă, spiritul creativ şi rezolvarea de probleme. 
Familia constituie mediul în care acesta îşi exercită 

aceste competenţe. Părinţii trebuie să fi e dispuşi să 
servească drept o folie la aceste eforturi şi la rândul 
lor învăţă de la copii. Deoarece copiii sunt expuşi la 
concepte, cum ar fi  ascultarea empatică şi a gândirii 
laterale, ei aduc noi talente la soluţionarea confl ictelor 
familiale.[1] 

Lipsa de înţelegere a opiniilor unuia sau altuia, 
cât şi modul contradictoriu de a înţelege şi exprima 
mesajul, provoacă mari probleme în familie. Procesul 
de comunicare variază în funcţie de generaţie, sex şi 
nivelele de experienţă. Când familiile încearcă să în-
ţeleagă mai bine diferite stiluri de comunicare, aces-
tea reuşesc a reduce critica.

Multe probleme de comunicare sunt cauzate de 
diferenţele în percepţia sau maniera cum interpretează 
aceleaşi informaţii. Se pot reduce aceste diferenţe, în 
cazul în care, unul este dispus să intre în lumea in-
terioară a unei alte persoane. Membrii familiei sunt 
mai puţin interesaţi în a asculta sau a fi  atenţi la ceea 
ce este spus, ei cred că nu înţeleg. Pentru a avea o 
interacţiune cu ceilalţi, trebuie să începem prin a arăta 
respect în ceea ce priveşte esenţa înţelegerii. 

În cartea sa, The Seven Habits of Highly Effec-
tive Families, Stephen Covey spune că atunci când 
membrii unei familii strigă, mesajul de obicei în-
seamnă „înţelege-mă“, „ascultă-mă“, „respectă-mă“. 
Se recomandă ca fi ecare membru al familiei să înveţe 
să fi e răbdător şi să se controleze pe el însuşi – pentru 
a asculta mai întâi şi a vorbi mai târziu. Exprimân-
du-ne mânia în exces, aceasta duce la vină şi ruşine în 
interacţiunile noastre familiale şi face ca acestea să se 
răcească. Temperamentul nostru ne va crea probleme 
şi mândria noastră ne ţine acolo. De multe ori, în loc 
să înţelegem alte persoane, dăm sfaturi, judecăm, dez-
aprobăm sau interpretăm în funcţie de propria noas-
tră percepţie. Noi vorbim înainte de a verifi ca dacă 
cineva ascultă sau este „destul de acolo“, pentru a 
asculta opiniile noastre. Incapacitatea noastră de a co-
munica sincer cu o altă persoană face să nu existe nici 
o interacţiune reciprocă şi vom sfârşi prin a vorbi sin-
guri. Scopul general căutat în interacţiunile familiale 
este de a crea o stare de spirit unde toată lumea are de 
câştigat. Crearea unei astfel de stări înseamnă să fo-
losim o limba proactivă mai des, de exemplu, „Luaţi 
în considerare opţiunile disponibile pentru noi“, „ Eu 
prefer o altă abordare, se poate?“.

Pentru îmbunătăţirea comunicării în cadrul fa-
miliei, putem lua în considerare următoarele posibi-
lităţi: să acordăm timp real în fi ecare zi pentru a co-
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munica cu membrii familiei; începeţi propoziţiile cu 
„eu“ în loc de „tu“, putem vorbi doar ceea ce simţim, 
credem, dorim sau avem nevoie, etc. şi nu ceea ce o 
altă persoană simte, gândeşte, vrea sau ea are nevoie, 
etc., este important a cere feedback-ul, ori de câte ori 
este posibil în loc de a respinge automat sau a fi  în 
dezacord cu opinia sau întrebarea cuiva, precizaţi cu 
cuvintele proprii ceea ce credeţi, despre ceea ce s-a 
spus şi întrebaţi daca aţi înţeles bine; atunci când ci-
neva vă vorbeşte, ascultaţi-l cu atenţie, lăsaţi altceva 
la o parte şi priviţi-vă interlocutorul în ochi, empatic, 
acordaţi-i atenţie şi încercaţi să învăţaţi câteva lucruri; 
acordă atenţie mesajelor nonverbale ca şi mesajelor 
verbale.Nu e nevoie de familii perfecte, nici de mani-
ere ideale de a instala comunicarea. 

Noi comitem mereu greşeli, dar învăţăm, spe-
rând, la noi stategii în a observa pe alţii. Trebuie timp, 
energie şi umilinţă pentru a descoperi aptitudini efi ci-
ente în comunicarea familială. Totuşi, putem obţine 
mari satisfacţii, când copiii devin adulţi competenţi, 
creativi şi angajaţi la rândul lor în calitatea vieţii în-
tregii familii.

Prototipuri de comunicare echilibrate 

Lev Tolstoi avea dreptate când a scris în Anna 
Karenina că, „Toate familiile fericite seamănă între 
ele, fi ecare familie nefericită este nefericită în felul 
ei“. De fapt fi ecare familie, fericita sau nefericita, are 
propriul mod de viaţă. Cu toate acestea Tolstoi a su-
gerat, iar Ben Schlesinger a arătat în documentarea sa, 
că familiile fericite tind să aibă anumite caracteristici 
comune. 

În timp ce romancierii şi cercetătorii pe familie 
erau tradiţional mai interesaţi de nenorocirile familii-
lor nefericite, am putea afl a mai multe de la familiile 
fericite şi puternice. Examinând elementele comune 
din viaţa lor, am putea găsi modalităţi de a reforma 
toate familiile ce sunt în contact cu noi.

Familia face bine sau foarte bine, în ciuda ra-
poartelor publicate la scară mare, care descriu o in-
stituţie socială depăşită. De fapt, familia ca instituţie 
are o forţă remarcabilă. Carlfred Broderick consideră 
că acţionează într-o puternică structură umană în evo-
luţie, care va dura mai mult decât alte organizaţii. In 
mod evident, datele demonstrează ca familia suportă 
o parte mai mare a supravieţuirii umane individuale 
şi transmiterea civilizației şi culturii decât orice alta 
structura socială. 

Desigur, familiile în carne şi oase nu sunt la fel 
de puternice ca şi instituţia pe care noi o numim „fa-
milie“. Ce face ca unele familii sa fi e mai puternice 
şi mai funcţionale decât altele? De ce unele funcţi-
onează mai bine? Studiile privind punctele forte ale 
familiilor ne oferă numeroase răspunsuri. Să începem 
prin a defi ni ce spun cercetătorii când încearcă să de-
termine „punctele puternice ale familiei.“.

Forţele familiei afectează stilul relaţiilor, a 
competenţelor şi aptitudinilor intra– şi interpersonale, 
caracteristicile sociale şi psihologice cum ar fi :

  Crearea unui sentiment de identitate famili-
ală pozitivă

  Promovarea unei interacţiuni pozitive între 
membrii familiei

  Să încurajeze potenţialul de dezvoltare al 
grupului familial şi a membrilor familiei in-
dividual

  Să contribuie la capacitatea familiei de a 
face faţă stresului şi crizei în mod adecvat

  Să sporească capacitatea familiei de a spri-
jinii alte familii.

În cartea lor, Secretele familiilor puternice, cer-
cetătorii americani Nick Stinnett şi John DeFraint au 
remarcat în familii şase puncte tari, comune a 3000 de 
„familii puternice“, care au participat la studiul lor:

I.  Angajament – Membrii familiei puternice se 
dedică promovării bunăstării şi fericirii fi ecă-
ruia dintre ei. Ei apreciază unitatea familiei.

II.  Apreciere – Membrii familiei puternice se 
apreciază mult reciproc.

III.  Comunicare – Membrii familiei puternice 
au abilităţi bune de comunicare şi petrec 
mult timp vorbind.

IV.  Timp – Familiile puternice petrec timp, 
mult timp de calitate, unul cu celălalt.

V.  Bunăstare – Fie că participă sau nu la ser-
viciile religioase formale, membrii familiei 
puternice au un sentiment de bunăstare sau 
de putere în viaţă şi această credinţă le dă 
putere şi un scop.

VI.  Adaptabilitate – Membrii familiei puternice 
pot considera stresul sau crizele ca o opor-
tunitate de a înfl ori.

Rezumând unele studii americane, Strong şi 
DeVault au ajuns la concluzia că familiile puternice: 
sunt locul de muncă al bunăstării membrilor şi apără 
unitatea şi continuitatea lor, fi ecare în felul său speci-
fi c; respectă fi ecare membru al familiei în unicitatea 
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sa şi în diferenţa proprie; îşi petrec timpul împreună 
pentru a crea o coeziune de familie; înţeleg responsa-
bilităţile; permit copiilor să facă greşeli şi să suporte 
consecinţele; contribuie la bunăstarea cartierului lor, 
a oraşului, a ţării lor şi a lumii; au o orientare şi o di-
mensiune spirituală.

Un studiu canadian inovator realizat de Westley 
şi Epstein a studiat sănătatea emoţională a familiilor 
din Montreal. Cea mai importantă concluzie a fost 
faptul că sănătatea copiilor, în această regiune, era 
strâns legată de relaţia emoțională dintre părinţi.[2] 
Dacă relaţia este călduroasă şi constructivă, şi anume 
că soţul şi soţia se simt iubiţi, admiraţi şi încurajaţi 
să adopte comportamente pe care ei înşişi le admiră, 
copiii sunt fericiţi şi sănătoşi. Cuplurile legate pe plan 
emoţional, care răspund nevoilor unuia faţă de celălalt 
şi care încurajează o imagine de sine pozitivă unul faţă 
de celălalt, devin buni părinţi. Cum răspund nevoilor 
unul faţă de celălalt, ei nu se folosesc de copii pentru 
a-şi trăi propriile nevoi. Fiind fericiţi şi mulțumiţi, ei 
pot să-şi sprijine copiii şi să răspundă nevoilor lor. În 
plus, cum şi identităţile lor sunt clare, ei îşi pot con-
sidera copiii ca entităţi proprii. Toate aceste elemente 
ajută copiii să devină persoane sănătoase emoţional. 

În cadrul interviurilor cu familii monoparentale 
fericite, cercetătorul a fost plăcut surprins de atitudi-

nea pozitivă demonstrată de toate aceste familii. Ele 
nu se prezentau ca fără defecte; ele îşi menţionau liber 
problemele şi punctele lor slabe, în plus vorbeau liber 
de experienţele şi sentimentele lor negative. Cu toate 
acestea, mamele nu vor să vorbească despre foştii 
soţi, familiile au trecut peste criza divorţului şi func-
ţionează mai bine. Orientate spre viitor, ele sunt des-
chise spre experienţe de creştere pozitivă, entuziasm 
şi succes realizat ca o familie. 

În cadrul studiului de la Montreal, familiile cu 
o distribuţie echilibrată a sarcinilor au relevat o căsă-
torie bună, o viaţă sexuală din ce în ce mai satisfăcă-
toare şi copii cu o sănătate emoţională bună. În fami-
liile în care majoritatea soţilor se bucură de o sănătate 
emoţională bună, cercetătorii au constatat o legătură 
directă între împărţirea sarcinilor şi sănătatea emoţi-
onală a copiilor.
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Mobilierul şcolar din unităţile de învăţământ 
româneşti, este de mai multe decenii necorespunzător, 
raportat la normele igienico-sanitare privind concor-
danţa între dimensiunile acestuia şi particularităţile 
morfofuncţionale ale elevilor care îl utilizează. Numai 
aleator, băncile şcolare corespund parametrilor fi zici 
ai elevului.

În ultimii ani, aproape toate băncile de unul sau 
două locuri care echipează sălile de clasă au pupitru 
plan. Acest mobilier neergonomic implică o poziţie 
necorespunzătoare la lucru pentru elevi, fapt care de-
termină dureri de spate şi tulburări de vedere, precum 
şi scăderea randamentului şcolar.

Mobilierul şcolar utilizat în unele şcoli şi astăzi 
a fost propus în 1884 de M. Staffel. Acest mobilier era 
mai bine adaptat poziţiei la masa de scris a copilului şi 
adolescentului decât cel actual. În anul 1940 a apărut 
un nou stil de mobilier şcolar: mai puţin înalt şi cu 
masa plată, care este cel prezent astăzi în majoritatea 
şcolilor noastre. Pupitrele vechi erau mai bine adap-
tate unei poziţii adecvate la masa de scris decât cele 
existente astăzi în şcoli. Cel vechi era mai bun pen-
tru că scaunul era orizontal şi masa înclinată cu 10º, 
cel actual având scaunul înclinat spre spate şi pupi-
trul plan. De asemenea, mobilierul vechi era mai înalt 
(85-90 cm) faţă de cel de azi, care nu depăşește 72 
cm. În plus, cum suprafaţa cărţii era perpendiculară pe 
direcţia vederii, nu trebuia fl ectată coloana cervicală 
pentru a citi sau scrie.

În 1970, dr. Mandal (Franţa), J.J. Koegan 
(SUA), Schoberth (Germania), Akerblam (Suedia) au 
întreprins studii privind poziţia aşezată a elevului în 
bancă, evidenţiindu-se defi cienţele mobilierului şi pu-
nându-se bazele pentru construirea unor noi tipuri de 
bănci şcolare.

În 1984, Fisks a constatat într-un studiu că, în-
tre factorii de risc din boala Scheuerman este şi po-
ziţia aşezat prelungită în bancă, impusă elevului, 
care petrece un număr mare de ore într-un mobilier 
rău adaptat caracteristicilor morfofi ziologice ale uti-
lizatorului.

Acest mobilier explică frecvenţa mare a dureri-
lor de spate şi creşterea prevalenţei tulburărilor de sta-
tică ale coloanei vertebrale şi a tulburărilor de vedere.

Noul mobilier, apărut în ultimele două decenii, 
este constituit dintr-o bancă reglabilă care respectă 
particularităţile morfo-funcționale ale elevului în di-
verse etape de dezvoltare şi de activitate şi contribuie 
la confortul acestuia în mediul şcolar.

Figura nr. 1. 
Poziția în bancă în vechiul și noul mobilier

 Discuţii privind caracteristicile ergono-
mice ale mobilierului şcolar existent

Poziţia aşezat în băncile actuale determină un-
ghiul de 90º în articulaţia coxo-femurală şi tibio-tar-
siană, cu presiune de trei ori mai mare pe discurile 
intervertebrale, cu reducerea mobilităţii şi diminuarea 
nutriţiei discurilor, deoarece acest mobilier tradiţional 
nu dă posibilitatea respectării caracteristicilor mor-
fo-funcţionale ale organismului copilului.

Care sunt inconvenientele mobilierului actual 
existent în şcoli?

– dimensiuni neconcordante, neadaptate, ale 
băncii şcolare, la indicatorii antropometrici de dez-
voltare ai elevului; o bancă prea înaltă determină o 
poziţie neergonomică şi apariţia în timp a scoliozei, 
elevul stând sprijinit într-un cot, fără a exista posibi-
litatea menţinerii curburilor fi ziologice ale coloanei. 
Dacă banca are înălţimea mică, tendinţa elevului este 
de a se apleca peste pupitru, apărând cifoza.

– suprafaţa orizontală a pupitrului obligă ele-
vul să se apropie de planul de muncă, de aceea este 
preferabil să utilizăm un pupitru înclinat cu 10grade 

MOBILIERUL ŞCOLAR TRADIŢIONAL, 
SAU CEL ERGONOMIC?

Conf. Dr. Aurelia Cordeanu
UMF Carol Davila, Bucureşti
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şi chiar cu 20grade. Fiziologic, în ortostatism coloana 
are forma de dublu S, în timp ce în poziţia aşezat lor-
doza lombară dispare, coloana devenind rectilinie. 
Se consideră că la aşezarea pe scaun, în articulaţia 
coxo-femurală se realizează o fl exie în unghi drept, 
dar de fapt fl exia este de numai 60°, restul de 30° 
provenind din ştergerea lordozei lombare. Dispariţia, 
în poziția aşezat, a curburii lombare a coloanei ver-
tebrale şi spatele drept în regiunea lombară creează 
o presiune crescută asupra discurilor intervertebrale, 
tulburări de nutriţie la nivelul acestora. În poziţia 
aşezat pe un scaun orizontal, există o constrângere 
rahidiană importantă, susceptibilă de a favoriza îm-
bătrânirea discului. 

În poziţia aşezat pe un scaun obişnuit, presiunea 
pe discurile lombare se dublează. Prin urmare, scau-
nul nu trebuie conceput în funcţie de considerente 
estetice, ci de date ergonomice care să asigure un 
confort real al coloanei vertebrale. Aceasta necesită 
o adaptare raţională a pupitrului şi a scaunului la ca-
racteristicile morfologice şi la activitatea elevului. 

Reducerea mobilităţii coloanei vertebrale şi a 
mișcărilor de rotaţie în această poziţie aşezat, precum 
şi un interval mare de timp petrecut la şcoală, creşte 
prevalenţa tulburărilor de statică ale coloanei verte-
brale. Poziţia de lucru actuală nu este una de repaus 
rahidian. 

Principalele caracteristici ale unui mobilier 
ergonomic:

– Să se adapteze caracteristicilor morfolo-
gice ale utilizatorului şi să respecte curburile fi ziolo-

gice ale coloanei vertebrale; adaptarea să se facă cu 
uşurinţă la fi ecare schimbare de utilizator. 

– Scaun modulabil, cu o porţiune înclinată în 
faţă la 15°, permiţând aşezarea în mai multe moduri, 
existenţa mai multor puncte de sprijin, poziţii varia-
bile şi diminuarea presiunii pe discuri. Scade unghiul 
de fl exie al coapsei pe trunchi şi deci fl exia lombară. 
Înclinarea scaunului anterior va împiedica aplatizarea 
curburii lombare (aşa cum se întâmplă la mobilierul 
tradiţional); articulaţia coxo-femurală realizează, prin 
această înclinare, un unghi de 130º cu coapsa, nu de 
90º ca în cazul mobilierului tradiţional;

– Plan de lucru înclinabil cu uşurinţă la 
0-20°, pentru a-l aduce la 30-40 cm de ochi, perpen-
dicular pe direcţia privirii şi a uşura sarcina coloanei 
cervicale în timpul activităţilor de scris-citit, prin li-
mitarea fl exiei cervico-dorsale.

– Adâncimea totală a băncii trebuie să fi e 
egală cu distanţa de la umărul elevului până la vârful 
degetelor, plus 70 mm;

– Înălţimea scaunului corespunde cu 20% din 
înălţimea elevului sau cu lungimea gambei +2-3 cm;

– Înclinarea scaunului trebuie să fi e anterior cu 
5-7º, fapt care va împiedica aplatizarea curburii lom-
bare, aşa cum se întâmplă în mobilierul tradiţional; 
articulaţia coxo-femurală, prin această înclinare reali-
zează cu coapsa un unghi de 130º, nu de 90º ca mobi-
lierul tradiţional; 

– Distanţa dintre marginea posterioară a pupi-
trului şi marginea anterioară a scaunului pe verticală 
corespunde cu 16% din înălţimea elevului; când copiii 
ţin mâinile întinse în faţă pe birou/pupitru, poziţiona-

Figura nr. 2. Raporturi între segmentele corpului în cadrul poziției neergonomice și ergonomice în bancă
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rea cu coloana dreaptă este mai frecventă în cazul 
băncilor ergonomice decât în cazul celor clasice.

Avantajele noului mobilier ergonomic:

•  Scaun cu şezut înclinat, care permite o des-
chidere a unghiului trunchi-coapse până la 
110 grade 

•  Pupitru înclinabil între 10 şi 20 de grade 
permite ameliorarea vederii. 

• Bazinul este în poziţie naturală. 
•  Presiunea pe ultimul disc lombar este de 

trei ori mai mică. 
•  Se uşurează schimburile respiratorii şi tran-

zitul digestive. Putem diminua aceste presiuni 
cu aproximativ 50% prin înclinarea scaunu-
lui în faţă, evitând astfel fl exia lombară.

•  Când copiii ţin mâinile întinse în faţă pe birou/
pupitru, poziţionarea cu coloana dreaptă 
este mai frecventă în cazul băncilor ergo-
nomice decât în cazul celor clasice. 

Concluzii

Cunoaşterea inconvenientelor mobilierului ac-
tual, ca şi patologia pe care o generează sau agravează 
(cifoze, scolioze, cifo-scolioze, tulburări de vedere) a 
dus la apariţia unui mobilier şcolar ergonomic, ale că-
rui caracteristici permit respectarea curburilor coloa-
nei vertebrale şi păstrarea distanţei corespunzătoare 
între ochi şi planul de muncă. Noua bancă şcolară, cu 
caracteristici ergonomice, este reglabilă şi se adap-
tează caracteristicilor morfo-functionale ale elevului 
care o utilizează. Pentru prevenirea tulburărilor de 
statică ale coloanei vertebrale este necesară introdu-
cerea şi în România a unui mobilier ergonomic: fi e 
banca reglabilă, fi e cea cu dimensiuni variabile, în 
funcţie de caracteristicile antropometrice ale elevului: 
înălţimea în ortostatism, diametrul antero-posterior al 
toracelui, lungimea gambei. 
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REZUMAT

Proiectul „Sănătate la îndemâna tuturor elevi-
lor“ este un proiect fi nanţat de către Fundaţia „Terre 
des Hommes“, câştigat de cabinetul medical al şcolii, 
derulat pe perioada iulie – decembrie 2014 şi constă 

în dotarea cabinetului medical cu aparatură medicală 
şi medicamente, pentru a putea diagnostica şi trata 
elevii şcolii Gimnaziale „Lascăr Catargiu“ Craiova 
care aparţin minorităţii rrome.

Cuvinte cheie: proiect, fi nanțare, diagnostic, 
tratament, rromi.

Educație pentru sănătate

SĂNĂTATE LA ÎNDEMÂNA TUTUROR ELEVILOR
Claudia STRÎMBEANU – medic primar medicină de familie, medic şcolar

Şcoala Gimnazială „Lascăr Catargiu“, Craiova

HEALTH FOR ALL THE PUPILS

ABSTRACT

The project „Health for all the pupils“ is a pro-
ject fi nanced by „Terre des hommes“ Foundation, 
won by the school medical offi ce, ongoing between 
July-December 2014 and consists of acquiring medi-

cal devices and medicines, in order to diagnose and 
treat the pupils of the Secondary School „Lascăr Ca-
targiu“ Craiova, belonging to the Roma minority.

Key words: project, fi nancing, diagnosis, 
treatment, Roma minority.

Introducere

Proiectul „Sănătate la îndemâna tuturor elevi-
lor“ este proiectul cu care cabinetul medical al şcolii 
Gimnaziale „Lascăr Catargiu“ Craiova a aplicat pen-
tru obţinerea de fi nanţare de către Fundaţia „Terre des 
Hommes“ şi cu care a câștigat.

Proiectul se derulează pe perioada iulie – de-
cembrie 2014 şi constă în dotarea cabinetului medical 
cu aparatură medicală şi medicamente, pentru a putea 
diagnostica şi trata elevii şcolii aparţinând minorită-
ţii rrome, care astfel vor primi îngrijiri medicale su-
plimentare în cabinetul şcolii pe care o frecventează, 
fără a mai fi  nevoie atât de des ca ei să se adreseze 
altor cabinete de specialitate.

Şcoala Gimnazială „Lascăr Catargiu“ Craiova 
are 454 de elevi, în marea majoritate din Cartierul Ca-
targiu, Craiova, având 199 elevi aparţinând minorită-
ţii rrome, cu condiţii socio-economice modeste, pro-
veniți din familii numeroase, dintre care mulţi cu pă-
rinţii plecaţi la muncă în străinătate, copiii fi ind lăsaţi 
în grija unui singur părinte sau a unor rude de gradul 
al II-lea sau al III-lea.

Dintre aceşti copii, 80 prezintă boli cronice, 
fi ind dispensarizaţi la cabinetul medical şcolar. Unii 

dintre aceşti copii nu se afl ă în evidenţa niciunui medic 
de familie, neputând benefi cia de supravegherea stării 
de sănătate, de tratamente preventive sau curative.

În anul şcolar 2012-2013, din efectivul de 457 
de elevi (din care 207 rromi), 101 au fost dizarmonici, 
din care 65 cu plus de greutate (obezi) și 36 cu minus 
de greutate. Aceşti copii cu greutate sau înălţime anor-
male faţă de vârsta au risc crescut de îmbolnăviri. Ei 
sunt periodic măsuraţi şi cântăriţi la cabinetul medical 
şcolar de către medicul şcolar specialist medicină de 
familie şi asistenta medicală.

Copiii care se prezintă la cabinetul medical 
şcolar prezintă boli acute, respiratorii sau digestive 
pentru care la acest cabinet se poate asigura doar un 
tratament acut şi o diagnosticare uneori sumară, de 
cele mai multe ori copiii fi ind trimişi către analize sau 
alte cabinete medicale. Majoritatea acestor copii nu 
ajung însă la cabinetul medicului de familie, nu îşi pot 
permite costurile unui consult de specialitate, ale unui 
tratament înafara celui efectuat în cabinetul şcolar sau 
nu se afl ă înscrişi la medicul de familie, fi ind născuţi 
în străinătate.
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Cele mai multe probleme de sănătate ale aces-
tor copii sunt răcelile, virozele respiratorii, pneumoni-
ile în perioada rece şi nu numai. 

În ceea ce priveşte numărul infecţiilor de căi 
respiratorii superioare diagnosticate şi tratate în ca-
binet (patologia cea mai frecvent înregistrată la cabi-
netul medical şcolar), acestea au fost de la începutul 
anului şcolar 2013-2014 în număr de 203.

Totalul consultaţiilor medicale efectuate în ca-
binetul medical de la începutul anului şcolar 2013-014 
a fost de 977, iar al tratamentelor de 548.

SCOPURILE PROIECTULUI

– Creşterea adresabilităţii copiilor de mino-
ritate rromă din şcoală la servicii medicale gratuite, 
diagnosticare şi tratament în cabinetul medical şolar.

– Îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor din 
grupul ţintă, prin depistarea precoce şi mai amănun-
ţită a afecţiunilor, intervenţia promptă în urgenţe me-
dicale, tratarea bolilor respiratorii;

– Monitorizarea mai bună a stării de sănătate a 
acestor copii, prin efectuarea de examene otoscopice, 
spirometrii;

– Prevenirea complicaţiilor afecţiunilor respi-
ratorii cronice şi a cronicizării afecţiunilor respiratorii 
acute, prin tratamentul cu aerosoli al afecţiunilor res-
piratorii însoţite de tuse şi/sau dispnee.

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

– Diagnosticarea precisă a peste 75% din afec-
ţiunile respiratorii;

– Diagnosticarea de certitudine a peste 50% din 
afecţiunile din sfera ORL;

– Reducerea cu 50 % a numărului de bilete de 
trimitere către examen ORL pentru infecţii acute res-
piratorii;

– Scurtarea în medie cu 3-4 zile a duratei epi-
soadelor acute de infecţii respiratorii asociate cu tuse 
seacă iritativă sau mucopurulentă şi dispnee;

– Evaluarea parametrilor funcţiei respiratorii la 
100% dintre bolnavii cronici respirator pentru evalua-
rea statusului bolii şi a răspunsului la tratament;

– Tratarea urgenţelor medicale.
– Toate aceste obiective vor duce la depistarea 

precoce şi de acurateţe a bolilor respiratorii şi con-
secinţelor acestora asupra capacităţii pulmonare, la 
îmbunătăţirea stării de sănătate a celor cu afecţiuni 

pulmonare dar ţi a întregii colectivităţi, la monitori-
zarea şi evaluarea parametrilor paraclinici la bolnavii 
cronici, precum şi a efi cienţei la tratament.

Se va reduce numărul copiilor „pierduţi“ pe 
traseu, între cabinetul medical şcolar, cabinetul me-
dicului de familie şi cabinetul medicului specialist 
pediatru sau ORL.

Nu în ultimul rând, tratând efi cient copiii la ca-
binetul medical, ajutând la diagnosticarea lor corectă 
şi scurtarea perioadei de boală sau convalescenţă, va 
scădea absenteismul şcolar şi abandonul (probleme cu 
care se confruntă şcoala Lascăr Catargiu), copilul pri-
vind şcoala ca o sursă de sănătate şi cunoaştere.

 ACTIVITĂŢILE care se vor desfăşura 
în cadrul proiectului

– Diagnosticarea afecţiunilor cronice respirato-
rii pulmonare, efectuată în cabinetul medical şcolar 
prin consultaţie, examen clinic complet şi de aparat 
respirator şi evaluare a funcţiei pulmonare cu apreci-
erea capacităţilor pulmonare de repaus, efort, a volu-
melor pulmonare şi eventualelor boli obstructive sau 
restrictive pulmonare (prin dotarea cabinetului cu un 
spirometru, achiziţionat din fonduri de la TdH);

– Diagnosticarea infecţiilor de cai respiratorii 
superioare şi în sfera ORL (rinite, otite, tipul acestora) 
prin examen clinic efectuat în cabinet şi folosirea 
otoscopului, a speculului nazal şi a lămpii de exami-
nare achiziţionate prin proiect;

– Tratarea infecţiilor de căi acute superioare 
la cabinetul medical şcolar cu medicaţia de urgenţă 
disponibilă în cabinetul medical, dotat de către Ser-
viciul Creşe, Cabinete Medicale şcolare, dar şi prin 
efectuarea de tratament cu aerosoli folosind un aparat 
de aerosoli achiziţionat prin fi nanţare TdH;

– Diagnosticul, intervenţia promptă în urgenţe 
medicale şi tratamentul folosind medicaţia de urgenţă 
din dotarea cabinetului, de către medicul cabinetului 
şi asistenta medicală iar cu ajutorul trusei de urgenţă 
achiziţionată prin fi nanţare TdH, se va putea facilita 
tratamentul acut şi în condiţiile deplasării copiilor în 
excursii, tabere sau la competiţii sportive, în prezent 
aceasta lipsind din dotarea cabinetului.

– Monitorizarea pacienţilor cu afecţiuni cronice 
pulmonare care se afl ă înscrişi în evidenţele speciale 
ale cabinetului medical şcolar cu ajutorul spirometru-
lui achiziţionat prin fi nanţare TdH;
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– Informarea părinţilor şi a comunităţii locale 
asupra frecvenţei, manifestărilor şi tratamentului bo-
lilor acute, a patologiei frecvente, prin campanii de 
educaţie pentru sănătate, distribuire de pliante, bro-
şuri, materiale video şi prezentări pe calculator prove-
nite parţial de la Centrul de Promovare a Sănătăţii din 
cadrul Direcției de Sănătate Publică Dolj, din dotarea 
proprie a cabinetului şi tipărite prin fonduri obţinute 
prin proiectul fi nanţat de TdH.

– Prin sprijinul şi implicarea educatorului între 
egali, de etnie rromă, din comunitate, cu care mem-

brii acesteia împărtăşesc anumite caracteristici (tra-
diţii, etnie, religie, preocupări etc), se va asigura un 
dialog real cu membrii comunităţii locale, făcându-se 
cunoscut proiectul, benefi ciile dotării suplimentare a 
cabinetului medical, atât în scop diagnostic, de mo-
nitorizare cât şi de tratament, oportunitatea accesului 
facil, gratuit al elevilor aparţinând unei categorii soci-
ale defavorizate la servicii medicale complete, care să 
ajute sa menţinerea sănătăţii acestor copii, la scăderea 
absenteismului şcolar, a costurilor îngrijirilor de sănă-
tate de la domiciliu.

Educație pentru sănătate
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CABINETUL MEDICAL ŞCOLAR este 
compus din: cabinetul medical propriu-zis, sala de 
tratamente, izolator, sala de aşteptare, vestiar, grup 
sanitar pentru pentru pacienţi, grup sanitar pentru 
personal, spaţiu de depozitare produse şi ustensile de 
curăţenie, spaţiu pentru depozitare temporară a deşe-
urilor periculoase. [1,2,3,4,5]

DEFINIŢII referitoare la procedurile de cu-
răţare, dezinfecţie, sterilizare:

1. Curăţare – procedura de îndepărtare a mur-
dăriei (materie organică si anorganică) de pe su-
prafeţe (inclusiv tegumente) sau obiecte, prin ope-
raţiuni mecanice sau manuale, utilizându-se agenţi 
fi zici şi/sau chimici.Curăţenia este rezultatul apli-
cării corecte a unui program de curăţare.[3]

2. Dezinfecţie – procedura de distrugere a mi-
croorganismelor patogene sau nepatogene de pe 
orice suprafeţe (inclusiv tegumente), utilizându-se 
agenți fi zici şi/sau chimici. Dezinfecţia se aplică 
numai după curăţare şi nu o înlocuieşte pe aceasta. 
Se face excepţie de la această regulă atunci când 
pe suportul respectiv sunt prezente materii orga-
nice.[3]

Dezinfecţia de nivel înalt – procedura de dez-
infecţie prin care se realizează distrugerea bacteriilor, 

fungilor, virusurilor, şi a unui număr mare de 
spori [3]

Dezinfecţia de nivel mediu/intermediar – 
procedura de dezinfecţie prin care se realizează dis-
trugerea bacteriilor în formă vegetativă, inclusiv 
Mycobacterium tuberculosis în formă nesporulată, a 
fungilor şi a virusurilor, fără acţiune asupra sporilor 
bacterieni [3]

Dezinfecţia de nivel scăzut – procedura de 
dezinfecţie prin care se realizează distrugerea majo-
rităţii bacteriilor în formă vegetativă a unor fungi, vi-
rusuri, fără acţiune asupra micobacteriilor, sporilor de 
orice tip, virusurilor fără înveliş şi a mucegaiului [3]

3. Dezinfectant – substanţa activă care dis-
truge microorganismele de pe suprafeţe.[3]

4. Produs detergent – dezinfectant – produs 
cu acţiune dublă, curăţare şi dezinfectare [3]

5. Antiseptic – produs care previne sau împie-
dică multiplicarea microorganismelor de la nivelul 
ţesuturilor prin inhibarea sau distrugerea lor. [3]

6. Sterilizare – procedura de distrugere a mi-
croorganismelor, inclusiv cele afl ate în stare vege-
tativă de pe obiectele inerte contaminate, rezulta-
tul acestei operaţiuni fi ind starea de sterilizare. [3]

7. Sterilizare chimică – un nivel superior de 
dezinfecţie care se aplică cu stricteţe instrumenta-
rului medical termosensibil, realizând distrugerea 
tuturor microorganismelor în formă vegetativă şi a 
unui număr mare de spori [3]

8. Suprafeţele, instrumentarul, echipamen-
tele medicale sunt clasifi cate astfel [3]:

a.  critice – care vin în contact cu/sau 
penetrează ţesuturile corpului uman, 
inclusiv sistemul vascular ( ex.: ace, 
seringi )

b.  semicritice – care vin în contact cu 
mucoasele intacte (excepţie mucoasa 
parodontală) sau cu pielea, având 
soluţie de continuitate (ex. abaise-
lang-uri, termometre electronice, ter-
mometre de sticlă)

c.  noncritice – care nu vin frecvent 
în contact cu pacientul sau care vin 
în contact numai cu pielea intactă a 
acestuia (ex. stetoscoape, manşeta de 
la tensiometru ), suprafețele inerte 
(ex.: pavimente, pereții, mobilierul 
de spital, obiecte sanitare )

9. Deşeurile se clasifi că în:
a.  Deşeuri nepericuloase – sunt de-

şeuri a căror compoziţie şi ale căror 
proprietăţi nu prezintă pericol pen-

PROTOCOL PRIVIND CURĂŢAREA, 
DEZINFECŢIA ŞI STERILIZAREA 

ÎN CABINETELE MEDICALE ŞCOLARE
RUS IACOBINA CLAUDIA – asistent medical principal pediatrie

Dispensar Medical Şcolar, Tîrgu Mureş
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tru sănătatea umană şi pentru mediu. 
[4,5]

b.  Deşeuri periculoase – sunt deşeu-
rile rezultate din activităţi medicale a 
căror compoziţie şi ale căror proprie-
tăţi prezintă pericol pentru sănătatea 
umană si pentru mediu. [4,5]

c.   Deşeurile infecţioase – deşeurile 
care conţin sau au venit în contact cu 
sângele ori cu alte fl uide biologice, 
precum şi cu virusuri, bacterii, pa-
raziţi şi/sau toxinele microorganis-
melor: recipiente care au conţinut 
vaccinuri, recipiente care au conţi-
nut sânge sau alte fl uide biologice, 
abeslanguri, măşti, mănuşi, pansa-
mente, comprese, tampoane de vată. 
[4,5]

d.  Deşeuri înţepătoare – tăietoare 
sunt obiecte ascuţite care pot pro-
duce leziuni mecanice prin înţepare 
sau tăiere: ace, seringi cu ac, pipete, 
sticlărie spartă sau nu, care a venit în 
contact cu sânge sau alte fl uide biolo-
gice. [4,5]

 PROTOCOL DE CURĂŢENIE 
ŞI DEZINFECŢIE ÎN CABINETUL 
MEDICAL ŞCOLAR 
REGULI GENERALE

1. Materiale necesare: cărucior pentru curăţe-
nie, găleţi, mopuri, mături, lavete, detergenţi, dezin-
fectanţi, antiseptice, mănuşi menaj 

2. Curăţenia şi dezinfecţia zilnică – se efectu-
ează în fi ecare spaţiu al cabinetului medical, respec-
tându-se metodele de curăţare şi dezinfecţie în funcţie 
de suportul tratat.

2.1. Tehnica de lucru – reguli specifi ce în sala 
de tratament

 Se aeriseşte încăperea
  Se colectează şi se evacuează lenjeria 

murdară
  Se curăţă şi se dezinfectează toate supra-

feţele şi obiectele din încăpere (birou, 
scaune, patul de consultaţii, cântarul de 
persoane, dulapul de medicamente şi fri-
giderul în exterior etc.) începând cu cele 

mai puţin murdare şi terminând cu cele 
mai murdare (recipientele pentru deşeuri) 
  Spălarea şi dezinfectarea meselor de 

tratament, a frigiderului (interior), a 
dulapului de medicamente (interior ) 
intră în atribuţiile asistentei medicale 
  Se şterge praful de pe pervazuri, se spală, 

se dezinfectează
  Se şterg suprafeţele verticale (pereţi 

vopsiţi în ulei, pereţi cu faianţă, pereţi 
cu tapet lavabil, geamuri, uşi – zona de 
contact cu mâinile), se spală, se dezin-
fectează
  Se curăţă şi se dezinfectează chiuveta, 

oglinda, suportul de prosop, bateria 
(dacă e cazul se aplică detartrant) 
  Se verifi că cantitatea de săpun lichid şi 

antiseptic existentă, hârtia prosop, dacă e 
cazul se completează
  Se evacuează deşeurile periculoase, se 

înlocuieşte recipientul de colectare
  Se goleşte coşul de gunoi, se curăţă, se 

dezinfectează, se înlocuieşte sacul de 
plastic
  Se mătură umed pavimentul de la geam 

către uşă
 Se spală şi se dezinfectează pavimentul 
  Se verifi că aspectul estetic al sălii, se în-

chide fereastra
3. Curăţenia săptămânală – se curăţă şi dez-

infectează uşile, pereţii, geamurile
4. Curăţenia lunară – se spăla cu detergent şi 

se dezinfectează plafoanele şi corpurile de iluminat
5. Întreţinerea ustensilelor folosite pentru 

efectuarea curăţeniei se face zilnic, după fi ecare ope-
raţiune de curăţare şi la sfârşitul zilei de lucru. Usten-
silele utilizate se spală, se curăţă, se dezinfectează şi 
se usucă [3]

6. Depozitarea produselor şi a ustensilelor de 
curăţare şi dezinfecție se face în spaţii special ame-
najate. Încăperile destinate depozitării produselor si 
materialelor de curăţenie trebuie să îndeplinească ur-
mătoarele condiţii [3]:

  Pavimentul şi pereţii trebuie să fi e imperme-
abili şi uşor de curăţat

 Trebuie să existe aerisire naturală
  Locul de organizare a activităţii, sursa de 

apă si suprafaţa zonei de depozitare trebuie 
să permită

Protocoale / Ghiduri de practică
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  aranjarea în ordine a materialelor de între-
ţinere

  Trebuie să existe chiuvetă cu apă potabilă 
rece şi caldă, dotată pentru igiena persona-
lului care

 efectuează curăţarea
  Trebuie să existe chiuvetă sau bazin cu apă 

rece şi caldă pentru dezinfecţia şi spălarea
 ustensilelor folosite la efectuarea curăţării 

  Trebuie să existe suport uscător pentru mă-
nușile de menaj, mopuri, perii şi alte usten-
sile

  Trebuie să existe pubelă şi saci colectori 
pentru deşeuri

7. În fi ecare încăpere în care se efectuează ope-
raţiuni de curăţare şi dezinfecţie trebuie să existe în 
mod obligatoriu un grafi c zilnic orar în care per-
sonalul responsabil va înregistra tipul operaţiunii, 
ora de efectuare şi semnătura.[Figura 1 şi Figura 2] 

Figura 1: Grafi c de curățenie și dezinfecție în sala de tratament/cabinet consultații, 
pentru îngrijitoarea de curățenie

Figura 2: Grafi c de curățenie și dezinfecție în sala de tratament/cabinet consultații, pentru asistenta medicală
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Aceste persoane trebuie să cunoască în orice mo-
ment denumirea dezinfectantului utilizat, data pre-
parării soluţiei de lucru, concentraţia şi timpul de 
acţiune.[3]

8. Criterii de păstrare şi utilizare corectă a 
dezinfectantelor [3]:

  Un produs dezinfectant se utilizează numai 
în scopul indicat prin autorizaţie/ înregis-
trare

  Se respectă întocmai indicaţiile de utilizare 
de pe eticheta produsului

  Se respectă întocmai concentraţia şi timpul 
de contact indicat în autorizaţie/ înregistrare

 Nu se amestecă cu alte produse
  Se păstrează doar în fl acoane originale, la 

adăpost de lumină şi căldură
  În general necesită diluţii, cantitatea de so-

luţie se va utiliza imediat sau în maxim 48 
de ore de la preparare, notându-se pe fl acon 
data preparării 

  Manipularea produselor dezinfectante se 
face respectându-se normele de protecţie a 
muncii

9. Criterii de păstrare şi utilizare corectă a 
antisepticelor [3]:

  Un antiseptic trebuie folosit numai pentru 
scopul pentru care a fost autorizat/ înregis-
trat ( dezinfecţia tegumentelor )

  Se respectă întocmai indicaţiile de utilizare 
de pe eticheta produsului

  Se respectă întocmai concentraţia şi timpul 
de contact precizate în autorizaţie/înregis-
trare

  Pe fl acon se notează data deschiderii şi data 
limită până la care poate fi  folosit

  La fi ecare utilizare fl aconul trebuie închis şi 
deschis corect

  Este interzisă atingerea gurii fl aconului in 
momentul utilizării

 Este interzisă transvazarea în alt fl acon
  Este interzisă amestecarea a două produse 

antiseptice diferite
  Este interzisă completarea unui fl acon pe 

jumătate golit
  Este interzisă utilizarea succesivă a două 

produse antiseptice diferite
  După aplicare antisepticul nu se îndepăr-

tează prin clătire 

10. Depozitarea temporară a deşeurilor me-
dicale se face în spaţii special amenajate şi trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii[4]: 

  Fiind o zonă cu potenţial septic, trebuie se-
parată funcţional de restul construcţiei

  Trebuie prevăzut cu sistem de închidere 
care să permită numai accesul persoanelor 
autorizate

  Trebuie prevăzut cu sifon de pard oseală 
pentru evacuarea în reţeaua de canalizare a 
apelor uzate în urma curăţării si dezinfecţiei

  În cazul în care locaţia nu dispune de sifon 
de pardoseală din construcţie, suprafaţa tre-
buie să fi e uşor lavabilă, impermeabilă, con-
tinuă 

  Trebuie prevăzut cu ventilaţie corespunză-
toare pentru asigurarea temperaturilor scă-
zute care să nu permită descompunerea ma-
terialului organic din compoziţia deşeurilor 
periculoase

  Trebuie asigurate dezinsecţia şi deratizarea 
spaţiului de depozitare în scopul prevenirii 
apariţiei vectorilor (insecte, rozătoare).

– continuarea în numărul următor -
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De la începutul anului, Ministerul Sănătăţii a 
elaborat, alături de organismele profesionale, Cole-
giul Medicilor din România şi, respectiv, Colegiul 
Medicilor Dentişti din România, un nou act normativ 
care reglementează răspunderea civilă a personalului 
medical şi a furnizorului de produse şi servicii medi-
cale, sanitare şi farmaceutice.

Acest act va înlocui Titlul XV al Legii nr. 95/ 
2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, iar în pre-
zent, urmează a fi  supus Parlamentului, spre adoptare.

În rândurile următoare vă voi prezenta, în mod 
succint, modifi cările aduse de proiectul noului act 
normativ.

Defi niţia dată de proiect pentru malpraxisul 
medical este: un comportament profesional:

1. neglijent, inadecvat sau incompetent în exer-
citarea actului medical, inferior unor standarde profe-
sionale de pregătire şi pricepere acceptate de comuni-
tatea medicală naţională şi/sau internaţională,

2. care cauzează prejudicii pentru pacient ce se 
materializează prin:

a. suferinţă ce putea fi  evitată,
b.  vătămare a sănătăţii ori a integrităţii cor-

porale sau
c. deces,

3. şi care implică răspunderea civilă a persona-
lului medical.

În raport cu pacientul, obligaţia medicului este 
una de diligenţă, de mijloace. Obligaţia de diligenţă 
constă în îndatorirea medicului de a pune toată stăru-
inţa şi cunoştinţele pe care le deţine pentru obţinerea 
unui anumit rezultat, fără a se obliga la însuşi rezulta-
tul scontat. Mai mult, având în vedere caracteristicile 
specifi ce asistenţei medicale, oferirea de garanţii unui 
pacient este strict interzis. 

O noutate a prezentului actul normativ este spe-
cifi carea expresă, pentru prima dată, că personalului 
medical şi unităţilor sanitare publice sau private, în 
calitatea acestora de furnizori de servicii medicale, 
nu li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului 

nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aşa cum 
a fost modifi cată şi completată.

Când se naşte obligaţia medicului şcolar de a 
acorda asistenţă medicală unui pacient?

Potrivit actului normativ, medicul are obliga-
ţia de a acorda asistenţă medicală unei persoane doar 
dacă a acceptat-o în prealabil ca pacient.

În prezent, aceste criterii de acceptare ca paci-
ent sunt următoarele:

a) metoda de prevenţie, diagnostic, tratament la 
care urmează să fi e supusă persoana în cauza trebuie 
să facă parte din specialitatea şi competenţa profesio-
nală a medicului şcolar;

b) persoana în cauză să facă o solicitare scrisă 
către medic de acordare a asistenţei medicale, cu ex-
cepţia cazurilor în care persoana este lipsită de dis-
cernământ sau a situaţiilor de urgenţă medico-chi-
rurgicală. Solicitarea va fi  păstrată în fi şa medicală a 
pacientului.

c) aprecierea medicului că prin acordarea asis-
tenţei medicale nu există riscul evident de înrăutăţire 
a stării de sănătate a persoanei căreia i se acordă asis-
tenţă medicală. Aprecierea se face după un criteriu su-
biectiv şi nu poate constitui circumstanţă agravantă în 
stabilirea cazului de malpraxis.

ATENŢIE! Nu puteţi refuza acordarea asis-
tenţei medicale pe criterii etnice, religioase şi ori-
entare sexuală.

Când poate fi  întreruptă relaţia medic-pacient?
După acceptarea în prealabil a unei persoane ca 

pacient, relaţia medic-pacient poate fi  întreruptă:
1) odată cu vindecarea bolii;
2) de către pacient;
3) de către medicul, în următoarele situaţii:

 când pacientul este trimis altui medic, 
furnizând toate datele medicale obţinute, care 
justifi că asistenţa altui medic cu competențe 
sporite sau pentru asistenţă medicală într-o uni-
tate sanitară cu nivel de competenţă corespun-
zător afecţiunii pacientului;

NOUA LEGE A MALPRAXISULUI – CE TREBUIE 
SĂ ŞTIM CA SĂ NE FERIM DE RĂSPUNDEREA 

CIVILĂ ÎN RELAŢIA MEDIC-PACIENT?
Ada Cireap – consilier juridic
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 pacientul manifestă o atitudine ostilă şi/
sau ireverențioasă faţă de medic, cu excepţia 
cazurilor medicale care duc la astfel de reacţii 
necontrolabile de către pacient.

Consimţământul informat al pacientului

Potrivit legii, pentru a fi  supus la orice metode 
de prevenţie, diagnostic şi tratament, cu potenţial de 
risc pentru pacient, după explicarea acestora de către 
medic, pacientului i se solicită, în mod obligatoriu, 
consimţământul scris. Prin urmare, în cazul mino-
rului, consimţământul va fi  solicitat reprezentantului 
legal al minorului, în speţă părinţii.

Pentru obţinerea acordului scris al pacientului, 
medicul trebuie să prezinte pacientului informaţii la 
un nivel ştiinţifi c rezonabil pentru puterea de înţele-
gere a acestuia.

Informaţiile furnizate pacientului trebuie să 
conţină:

  diagnosticul, natura şi scopul tratamen-
tului,
  riscurile şi consecințele tratamentului 

propus,
 alternativele viabile de tratament,
 riscurile şi consecinţele lor,
  prognosticul bolii fără aplicarea trata-

mentului.
Consimţământul scris va trebui să facă dovada 

existenţei discuţiei de informare medic – pacient şi a 
exprimării de către pacient a consimţământului pen-
tru actul medical sau, după caz, a refuzului pacien-
tului cu privire la efectuarea actului medical. În ipo-
teza în care pacientul refuză actul medical li refuză 
să exprime acest refuz în scris, medicul va putea face 
dovada faptului că pacientul a refuzat actul medical, 
prin orice mijloc de probă (ex. se înscrie refuzul paci-
entului în fi şa medicală sau într-un registru special, cu 
menţionarea datei şi a orei şi se solicită unui alt cadru 
medical ori a unui alt pacient afl at în incinta cabinetu-
lui medical să semneze ca martor ).

Situaţii speciale pentru obţinerea acordului 
informat al pacientului:

 Pacientului care nu poate semna, din ca-
uza unei infi rmităţi, i se va solicita exprimarea 
verbală a consimţământului pentru actul medi-
cal, urmând ca medicul să facă o menţiune în 
acest sens pe acordul scris.

 Pacientului care nu poate citi, i se va citi 
cu voce tare textul acordului, va fi  întrebat dacă 
acesta reprezintă voinţa sa, urmând ca medi-
cul să facă o menţiune în acest sens pe acordul 
scris; În aceste cazuri, medicul va solicita con-
fi rmarea exprimării verbale a acordului infor-
mat, în scris, din partea unui alt cadru medical 
ori a unui alt pacient afl at în incinta cabinetului 
medical, a cărui identitate va fi  consemnată în 
cuprinsul formularului de acord informat.

 În cazul pacientului lipsit de discernă-
mânt, consimţământul scris se va obţine de la 
reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată 
a pacientului (în ordine, soţul, părintele, copii, 
rudele în linie colaterală până la al patrulea 
grad inclusiv).

 În cazul pacientului minor, acordul scris 
se va obţine de la părinte ori de la reprezentan-
tul legal sau, în lipsa acestora, de la ruda cea 
mai apropiată ( bunici şi rude majore care în-
soţesc pacientul minor, până la al patrulea grad 
inclusiv – unchi şi mătuşi ). Vârsta minimă le-
gală pentru exprimarea consimţământului in-
format este de 18 ani. Minorii îşi pot exprima 
consimţământul în absenţa părinţilor sau repre-
zentantului legal sau rudei celei mai apropiate, 
în situaţii de urgentă, când părinţii sau repre-
zentantul legal sau rudele nu pot fi  contactaţi, 
iar minorul are discernământul necesar pentru a 
înţelege situaţia medicală în care se afl ă.
Revenind la situaţia particulară a medicinei 

şcolare, cât priveşte obţinerea acordului informat 
scris al pacientului pentru efectuarea actului medical, 
respectiv al reprezentantului legal, având în vedere 
că, în marea majoritate, pacienţii Dvs. sunt minori, în 
practica de zi cu zi, acest fapt este aproape imposibil.

În acest sens, ar fi  recomandabil ca, la începutul 
fi ecărui an şcolar să solicitaţi, în scris, reprezentanţilor 
legali ai minorilor arondaţi cabinetului Dvs. de medi-
cină şcolară, un consimţământ informat general, pe 
baza unor informaţii generale privind misiunea Dvs. 
şi limitele competenţelor Dvs. profesionale. După ob-
ţinerea unui acord scris general, atunci când pacientul 
minor se va prezenta în cabinetul medical şcolar, veţi 
fi  absolvit de obligaţia legală de obţinere a acordului 
informat. Cu toate acestea, atunci când apreciaţi că 
starea de sănătate a copilului este gravă, vă recomand 
să luaţi legătura, cel puţin telefonic, cu reprezentanţii 
legali, pentru a le expune situaţia şi a le solicita con-

Puncte de vedere
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simţământul telefonic pentru metoda de tratament pe 
care o veţi prescrie minorului.

ATENŢIE! Personalul medical răspunde civil 
atunci când nu obţine consimţământul informat al pa-
cientului sau al reprezentanţilor legali ai acestuia, cu 
excepţia cazurilor în care pacientul este minor sau lip-
sit de discernământ, iar reprezentantul legal sau ruda 
cea mai apropiată nu poate fi  contactat, din cauza si-
tuaţiei de urgenţă.

Răspunderea civilă pentru neobţinerea consim-
ţământul informat al pacientului, poate fi  atrasă chiar 
dacă asistenţa medicală a fost corect acordată.

Răspunderea civilă a medicului
Răspunderea civilă este o formă a răspunderii 

juridice care constă într-un raport de obligaţii în teme-
iul căruia o persoană este îndatorată să repare prejudi-
ciul cauzat altuia prin fapta sa.

Medicul şcolar răspunde civil pentru prejudiciile:
  produse din eroare, care includ şi neglijenţa, 

imprudenţa sau cunoştinţe medicale insufi -
ciente în exercitarea profesiunii, prin acte 
individuale în cadrul procedurilor de pre-
venţie, diagnostic sau tratament.

  ce decurg din nerespectarea obligaţiilor im-
puse prin actul normativ privind malpra-
xisul, precum şi prin Legea nr. 46/2003 a 
drepturilor pacientului privind:
 confi denţialitatea,
 consimţământul informat şi
  obligativitatea acordării asistenţei medi-

cale;
  prin depăşirea limitelor competenţei pro-

fesionale, cu excepţia cazurilor de ur-
genţă în care nu este disponibil personal 
medical ce are competenţa necesară.

În cazul în care prejudiciile sunt produse cu 
intenţie, poate fi  atrasă şi răspunderea penală a me-
dicului.

Medicul nu este răspunzător civil pentru dau-
nele şi prejudiciile produse în exercitarea profesiunii 
când acestea sunt cauzate de:

 condiţiile de lucru,
  dotării insufi ciente cu echipament de dia-

gnostic şi tratament,
 infecţiilor nosocomiale,
  efectelor adverse, complicaţiilor şi riscu-

rilor în general acceptate ale metodelor de 
investigaţie şi tratament,

  viciilor ascunse ale materialelor sanitare, 
echipamentelor şi dispozitivelor medicale, 
substanțelor medicale şi sanitare folosite;

  când acţionează cu bună-credinţă în situaţii 
de urgenţă, cu respectarea competenţei în 
condiţiile legii;

  când asistenţa medicală s-a făcut în interesul 
părţii vătămate sau a decedatului, în lipsa 
unei investigaţii complete ori a necunoaşte-
rii datelor anamnezice ale acestuia, datorită 
situaţiei de urgenţă, iar partea vătămată sau 
decedatul nu a fost capabil ori a neglijat, da-
torită circumstanţelor, să coopereze când i 
s-a acordat asistenţă;

  când prejudiciile survenite se circumscriu 
riscurilor general acceptate, explicate paci-
entului şi pentru care acesta şi-a exprimat 
consimţământul prealabil cu privire la efec-
tuarea sau neefectuarea actului medical.

În următorul număr al Revistei de Medicină 
Şcolară şi Universitară vă voi prezenta continuarea 
prevederilor actului normativ, referitor la ce asigurări 
de răspundere civilă trebuie încheiate şi noua modali-
tatea de soluționare a reclamaţiilor pacienţilor.
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Ediţia a cincea a Simpozionului Internaţional 
al UNIRéS a avut loc între 16-17 octombrie 2014, la 
Paris, în incinta MGEN. 

Acest simpozion continuă tradiţia începută în 
2006 şi continuată apoi în 2008, 2010 şi 2012 şi în-
cearcă, totodată, să ţină pasul cu situaţiile de derută 
pe care ţara le traversează. Legea orientării şi a pro-
gramării pentru reformarea şcolii franceze ridică mai 
multe semne de întrebare, printre care cele legate de 
ritmul şcolar al elevilor, referitoare la situaţiile de par-
teneriat, cât şi cele referitoare la inegalităţile sociale, 
din incinta şcolii, puse în legătură cu cele din afara 
instituţiei de învăţământ.

În acest cadru, reformarea şi dezvoltarea ES-
PE-urilor (şcoli superioare de profesorat şi educaţie) 
oferă un spaţiu structurat pentru instruirea inovatoare 
a cadrelor didactice, în favoarea reuşitei pentru toţi, 
indiferent de ancorajul social, cultural sau teritorial al 
participanţilor la acest proces.

Simpozionul a reunit aproape 230 de parti-
cipanţi din orizonturi diferite (ESPE, universităţi, 
asociaţii, rectorate, centre spitaliceşti.... cercetători, 
formatori şi practicieni, actori în educaţie şi/sau în 
sănătate) şi a propus sesiuni de comunicare pe teme 
variate: inegalităţile sociale şi de sănătate, competenţe 
psiho-sociale, educaţie terapeutică, prevenţia condui-
telor adictive, reţele şi parteneriate, climat şcolar, edu-
caţie sexuală etc.

De notat este dimensiunea internaţională a 
acestui simpozion, care, la fel ca şi în ceilalţi ani, a re-
unit participanţi din Brazilia, Olanda, Elveţia, Belgia, 
Danemarca, Algeria, Maroc şi Spania.

Temele simpozioanelor precedente au fost:
– 2006: Formarea cadrelor didactice pentru edu-

caţia pentru sănătate şi prevenţia conduitelor adictive 
– 2008: Un nou cadru pentru educaţia pentru 

sănătate şi prevenţia conduitelor adictive: Ce fel de 
probleme, ce fel de dispozitive?

– 2010: Educaţia pentru sănătate în şi în afara 
şcolii: cercetare şi formare

– 2012: Educaţie pentru sănătate şi complexi-
tate: cercetare, formare şi practici

Ca masterandă la ESPE Auvergne (Şcoala Su-
perioară de profesorat şi educaţie), specializarea Edu-
caţie pentru sănătate, am avut şansa de a participa la 
acest simpozion, unde am reuşit să iau legătura cu ex-
perţi în Sănătate publică şi Educaţie pentru sănătate. 
Deşi cadrul a fost unul formal, atmosfera creată a fost 
una caldă, care a favorizat comunicarea între speakeri 
şi spectatori. Astfel, am avut ocazia să asist la pre-
zentarea diverselor proiecte de educaţie pentru sănă-
tate afl ate în derulare în Franţa şi să înțeleg mai bine 
transpunerea în practică a teoriei predate la cursuri şi 
am profi tat de ocazie pentru a nota toate ideile care ar 
putea fi  integrate cu succes la noi în ţară.

Am rămas plăcut impresionată de discursul lui 
Goof Buijs, senior consultant la CBO (Centraal Bege-
leidings Orgaan – Institutul olandez de îngrijiri medi-
cale), coordonatorul reţelei de şcoli pentru Promova-
rea Sănătăţii, care a prezentat conceptul acestor şcoli 
pentru sănătate şi modul în care a fost implementat în 
mai multe ţări europene. Şcoala de promovare a să-
nătăţii reprezintă de fapt, o transformare a unei şcoli 
„normale“, într-una în care sănătatea este văzută în 
sens holistic şi pusă în legătură cu fi ecare disciplină 
predată. În plus, în această şcoală, elevii învaţă să-şi 
preţuiască sănătatea, având la dispoziţie diverse in-
strumente, prin care pot face acest lucru într-un mod 
plăcut: în recreaţie sau după terminarea orelor, au la 
dispoziţie o sală de fi tness sau o cantină unde îşi pot 
crea singuri meniul sănătos etc..

Reţeaua de şcoli de Sănătate din Europa (SHE 
– Schools for Health in Europe) se concentrează pe 
şcolile de promovare a sănătăţii ca parte integrantă a 
politicii de dezvoltare în domeniul sănătăţii şi al edu-
caţiei în statele membre ale UE. Reţeaua SHE încu-
rajează fi ecare stat membru să elaboreze şi să pună în 
aplicare o politică naţională de promovare a sănătăţii 
în şcoală, pe baza experienţelor de pe teritoriul ţării, 
în Europa şi la nivel global.

CBO, situat în Utrecht, Olanda, este organiza-
ţia responsabilă de gestionarea zilnică a reţelei. CBO 
acţionează ca un centru de colaborare al OMS pentru 
Şcoala de Promovare a Sănătăţii. Reţeaua are repre-

Puncte de vedere

„EDUCAŢIE, SĂNĂTATE ŞI MUTAŢII SOCIALE: 
NOI PROBLEME, NOI PROVOCĂRI?“ 

– Ediţia a 5-a a Simpozionului Internaţional al UNIRéS – Paris, 16-17 octombrie 2014
Maria-Alexandra OPRIŞ – masterand Health Education, ESPE Auvergne, Franţa
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zentanţi în 43 de ţări europene, inclusiv toate statele 
membre UE. Grupul de cercetare SHE dispune de 65 
de membri din 25 de ţări europene.

Membrii reţelei SHE utilizează un concept po-
zitiv de sănătate şi bunăstare şi recunoaştere a Con-
venţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului. Ei 
recunosc întreaga abordare la şcoală a sănătăţii şi par-
ticiparea activă a tuturor membrilor comunităţii şco-
lare. şcolile de promovare a sănătăţii sprijină şcolile în 
realizarea obiectivelor educaţionale şi sociale. Elevii 
sănătoşi învaţă mai bine, profesorii sănătoşi lucrează 
mai bine. Ei sunt agenţi activi în toate ţările europene 
pentru consolidarea capitalului social şi cunoştinţe în 
materie de sănătate.

Valorile şi scopurile comune urmărite şi respec-
tate, în fi ecare şcoală, fac din acest concept o reţetă de 

succes în materie de promovare a sănătăţii în rândul 
elevilor şi al adulţilor implicaţi (părinţi, cadre didac-
tice şi personal non-didactic). 

Pentru mai multe detalii sau materiale intere-
sante axate pe promovarea sănătăţii, disponibile gra-
tuit, vă invit să vizitaţi site-ul ofi cial: http://www.
schools-for-health.eu/she-network (toate materialele 
sunt în limba engleză şi sunt dedicate persoanelor – 
educatori, profesori, asistenţi şi medici şcolari – care 
doresc să se implice în promovarea sănătăţii la şcoală). 

Îmi doresc ca la următorul simpozion interna-
ţional al UNIRÉS, care va avea loc în 2016, cel mai 
probabil, tot în luna octombrie, să avem reprezentanţi şi 
din ţara noastră. Pentru mai multe detalii şi înscrieri, vă 
invit să vizitaţi site-ul ofi cial: http://unires-edusante.fr.
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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



Abonamente pentru anul 2015 (4 numere) se pot face achitând taxa de 50 lei prin ordin de plată/
mandat poştal/transfer bancar către: Societatea Medicilor din Colectivităţile de Copii şi Tineri,Cluj Napoca, 
Str. Aleea Băiţa Nr. 1, CUI/CIF. 13486132 în contul IBAN RO24 BTRL 0130 1205 W212 8100 deschis la 
Banca Transilvania, cu menţiunea: abonament 2015, Revista de medicină şcolară, numele abonatului

Adresa pe care trebuie trimisă revista va fi  comunicată ulterior, împreună cu copia ordinului de plată, pe 
adresa de mail: redactiarmsu@gmail.com


