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REZUMAT

INTRODUCERE: Durerea este o experienţă 
senzorială şi emoţională dezagreabilă asociată cu o 
leziune tisulară actuală sau potenţială sau descrisă în 
termeni care sugerează leziunea tisulară.(IASP). 

PREMIZE: “Durerea este o problemă majoră a 
asistenţei sanitare în Europa”(EFIC). Durerea este o 
urgenţă medicală şi trebuie tratată ca atare. Zilnic în 
cabinetele şcolare medicii şi asistentele medicale sunt 
solicitaţi pentru terapia durerii de cauze variate. 

OBIECTIVE: Evaluarea durerii şi a posibilită-
ţilor de tratament adecvat al acesteia în cabinetul me-
dical şcolar. 

MATERIAL ŞI METODĂ: Studiu prospectiv, 
în perioada 9.02.–9.04.2015, în trei cabinete medicale 
şcolare din Târgu Mureş (3232 elevi), cu evaluarea şi 
terapia durerii la solicitare, înregistrarea datelor. 

REZULTATE: 535 consultaţii pentru durere, 
incidenţa de moment 16,5% (13.5%-14%-29.4%); 
durere uşoară 60%, medie 27,1%, severă 12,9%; 995 
cauze (1,85/elev), 7,5% traumatică, 92,5% netrauma-
tică; localizare: abdominală 31,9%, cefalee 23,6%, 
mucoase 22,1%, membre 6,8%, alte 6,6%; nocicep-
tivă 98%, neuropată 1%, psihogenă 1% (p<0.000001). 
Semnele şi simptomele asociate durerii 1033(1,93/
caz): fenomene neurovegetative 36%, facies sufe-
rind 25,6%, agitaţie/somnolenţă 7,4%, simptome di-
gestive 11,2%, neuropsihice 5,4%, Chvostek pozitiv 
2,4%, tulburări de vedere 8,3%; parametrii fi ziologici: 
subfebrilitate 9,9% (IACRS), SaO2 < 94% – 1,1%, ta-
hicardie sinusală 5,6%, HTA 4,7%. Durerea abdomi-
nală, cea mai frecventă (acută 55%, recurentă 45% – 

dismenoree 40,9%, digestivă 27%, alte 15%), urmată 
de cefalee (IACRS 48,9%, suprasolicitare intelectuală 
14,3%, vicii de refracţie necorectate 7,5%, boli ne-
uropsihice 5,6%, alte 24,5%). Durerea dentară este 
subevaluată (2% prezentare, 59,3% relatată în ches-
tionar, din care medie şi severă 47,5%). Evoluţie sub 
tratament: remisie 96%, remisie parţială (VAS >3 la 
reevaluare) – 4% (prin lipsa medicaţiei adecvate). 

CONCLUZII: 1.Durerea este o cauză impor-
tantă pentru care copiii solicită consultaţii medicale 
în medie 16,5%. 2. Terapia durerii este o urgenţă me-
dicală şi trebuie făcută în concordanţă cu intensitatea 
ei şi etiologia. 40% dintre elevi au acuzat dureri de 
intensitate medie şi severă, care nu pot fi  tratate co-
rect în cabinetul medical şcolar, în baremul de me-
dicamente fi ind doar medicaţia de treapta I, pentru 
durerea uşoară, şi aceea incompletă. 3.Corelarea şi 
completarea legislaţiei şi metodologiilor de achiziţie 
a medicamentelor şi materialelor sanitare, astfel în-
căt să fi e posibilă completarea baremului de medica-
mente şi aprovizionarea ritmică în funcţie de nevoile 
reale ale copiilor. 4. Durerea dentară este subevaluată 
şi prin urmare tratată necorespunzător, ceea ce arată 
importanţa cabinetelor stomatologice şcolare pentru 
prevenţie, depistare şi tratament precoce al afecţiuni-
lor stomatologice. 5. “Durerea este ceea ce bolnavul 
spune că este şi aceea trebuie tratată.” Durerea este o 
urgenţă medicală şi necesită tratament de urgenţă, de 
preferat conform unui ghid de practică, care momen-
tan lipseşte în medicina şcolară.

CUVINTE CHEIE: durere, evaluare, trata-
ment, elev, şcoală
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Pain is an unpleasant sen-
sory and emotional experience associated with actual 
or potential tissue damage or described in terms sug-
gesting tissue damage. (IASP) 

PREMISES: “Pain is a major problem for heal-
thcare in Europe” (EFIC). Pain is a medical emergency 
and must be treated as such. Every day in school me-
dical offi ces we are requested for various causes pain 
therapy. OBJECTIVES: Pain assessment and appro-
priate treatment of its opportunities in the medical sc-
hool offi ces. MATERIAL AND METHODS: It is a 
study prospectively, in the period 9.02.-04.09.2015, in 
three medical schools offi ces, in Târgu Mureş (3232 
students), about pain assessment and pain therapy and 
request data recording. RESULTS: 535 consultations 
for pain, 16.5% incidence moment (13.5-14-29.4%); 
mild pain 60%, moderate pain 27.1%, severe pain 
12.9%; 975 causes (1.85/student), 7.5% traumatic, 
non-traumatic 92.5%; location: abdominal 31.9%, 
headache 23.6%, 22.1% mucous, states 6.8%, other 
6.6%; Nociceptive 98%, 1% neuropathic, psychogenic 
1%. Signs and symptoms associated with pain(1033, 
1.93/case): phenomena neurovegenetatives 36%, fa-
cies suffering 25.6%, agitation/somnolence 7.4%, di-
gestive symptoms 11.2%, neuropsychological 5.4%, 
positive Chvostek 2,4%, visual disturbances 8.3%; 
the physiological parameters: feverish 9.9% (URTI), 
SaO2 <94% – 1.1%, 5.6% sinus tachycardia, hyper-
tension 4.7%. Abdominal pain, the most common 
(55% acute, recurrent 45% – 40.9% dysmenorrhea, 

gastrointestinal 27%, other 15%) followed by hea-
dache (48.9% URTI, overloading 14.3%, uncorrec-
ted refractive errors 7.5%, neuropsychiatric diseases 
5.6%, other 24.5%). Dental pain is undervalued (2% 
presentation, 59.3% recorded in the questionnaire, in 
which moderate to severe 47.5%). Evolution under 
treatment: remission 96%, partial remission (VAS>3 
reassessment) 4%(through lack of medication appro-
priate). 

CONCLUSIONS: 1) Pain is a major cause for 
medical consultation asks children, on average 16.5% 
.2.) Pain Therapy is a medical emergency and must 
be made in accordance with its intensity and etiology. 
40% of students accused of moderate and severe pain 
that can not be treated fairly in the medical school 
offi ces, the scale of drugs is only step I medication 
for mild pain, and that incomplete.3.) Correlation and 
completing the legislation and methodologies for pur-
chase of medicines and sanitary materials, so be pos-
sible to complete the rhythmic scale of medicines and 
supplies according to the real needs of children..4.) 
Dental pain is underestimated and therefore inadequ-
ately treated, which shows the importance of school 
dental offi ces for the prevention, detection and early 
treatment of stomatologycal diseases.5.) “Pain is what 
the patient says it is and therefore should be treated.” 
Pain is a medical emergency and requires emergency 
treatment., preferably as a practical guide, which the 
currently missing in medicine school.

KEY WORDS: pain, assessement of pain, 
management of pain, student, school

Assessment and Treatment of Pain in Medical School 
Offices – Prospective Study

INTRODUCERE

Durerea este o experienţă senzorială şi emoţio-
nală dezagreabilă asociată cu o leziune tisulară actu-
ală sau potenţială sau descrisă în termeni care suge-
rează leziunea tisulară (International Association for 
the Study of Pain, 1994). Nocicepţia este răspunsul 
neural la stimuli traumatici sau lezionali – toate noci-
cepţiile determină durere dar nu toate durerile provin 
din nocicepţie. [1,2,3,4]

PREMIZE

“Durerea este o problemă majoră a asistenţei 
sanitare în Europa. În timp ce durerea acută poate fi  
considerată cu temeinicie ca fi ind un simptom sau o le-
ziune, durerea cronică şi cea recurentă constituie o pro-
blemă de sănătate specifi că, o boală de sine stătătoare” 
(Declaraţia The European Pain Federation – EFIC).

Toţi practicienii din sistemul de sănătate se 
întâlnesc zilnic cu persoane care experimentează o 
formă de durere. În general, durerea este simptomul 
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pentru care pacienţii solicită cel mai des un consult 
medical, motiv pentru care toţi practicienii trebuie să 
aibă minime cunoştinţe, abilităţi şi mijloace de evalu-
are şi tratament corect al durerii. Fiecare pacient are 
dreptul la terapia durerii. Durerea acută trebuie tratată 
imediat. Durerea cronică necesită o altă abordare. Ad-
ministrarea imediată a unui analgezic în durerea acută 
reduce nu numai suferinţa, ci şi morbiditatea şi mor-
talitatea. Aplicarea aceloraşi principii durerii cronice 
poate duce însă la menţinerea şi cronicizarea iatro-
genă a durerii. Cele mai importante cinci analgezice 
utilizate în practica pediatrică sunt paracetamolul, 
ibuprofenul/diclofenacul, metamizolul, tramadolul şi 
morfi na; acestea trebuie să fi e foarte bine cunoscute 
de fi ecare student la medicină cu indicaţii, contraindi-
caţii, mecanism de acţiune, dozare, titrare, efecte se-
cundare, principii de administrare, în funcţie de vârsta 
pacientului şi calea optimă de administrare individu-
alizată. Acidul acetilsalicilic în pediatrie nu este lipsit 
de riscuri, sindromul Reye fi ind cauza principală pen-
tru care utilizarea în pediatrie s-a redus drastic. Stu-
denţii de asemenea trebuie să cunoască semnalele de 
alarmă pentru predicţia posibilelor situaţii de utilizare 
abuzivă a analgezicelor/drogurilor: antecedente de 
abuz de substanţe (alcool, benzodiazepine, etc.), ne-
cesitatea creşterii dozelor fără o cauză evidentă, prefe-
rinţa pentru o anumită cale de administrare, focusarea 
pe un anumit medicamement în timpul consultaţiei şi 
al prescripţiei medicale (The Pain Management Core 
Curriculum for European Medical Schools –Version 
July 2013)[5]. Patologia descrie peste 10.000 de boli 
care se însoţesc de durere [1].

Durerea este o urgenţă medicală şi trebuie tra-
tată ca atare. Zilnic în cabinetele şcolare medicii şi 
asistentele medicale sunt solicitaţi pentru terapia du-
rerii de cauze variate, iar mijloacele de terapie a du-
rerii sunt limitate şi limitative. Ordinul Nr. 1.668 din 
9 decembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei pri-
vind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi 
elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particu-
lare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei 
medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de 
viaţă sănătos, publicat în Monotorul Ofi cial al Româ-
niei Nr. 25 din 12 ianuarie 2012, prevede şi baremul 
de medicamente pentru dulapurile de urgenţă din ca-
binetele medicale şi stomatologice şcolare. În acest 
barem, din categoria analgezicelor regăsim aspirina şi 
paracetamolul pentru administrare orală (sau intrarec-

tală – supozitoare la gradiniţe) şi câteva coanalgezice, 
pe care noi le considerăm insufi cente.

OBIECTIVE

Evaluarea incidenţei durerii, a caracterului şi 
etiologiei acesteia, precum şi a posibilităţilor de tra-
tament adecvat al durerii în cabinetul medical şcolar.

MATERIAL ŞI METODĂ

În perioada 9.02.2015 – 9.04.2015, am efectuat 
un studiu prospectiv, în trei cabinete medicale şcolare 
din Târgu Mureş (1 colegiu naţional – elevi clasele 
I-XII, secţia românâ şi maghiară, 1 liceu teoretic/vo-
caţional – elevi clasele I-XII, secţia maghiară, 1 li-
ceu tehnologic – clasele IX-XII, secţia română şi ma-
ghiară, plus alte minorităţi). Aceste cabinete medicale 
deservesc 3232 elevi (1232, 1429, respectiv 571), cu 
3 asistente (zilnic există o asistentă medicală pedia-
trie grad principal, cu experienţă de peste 20 de ani în 
pediatrie) şi 3 medici primari cu experienţă, dar care 
mai au program şi în alte unităţi de învăţământ (3 zile 
pe săptămînă ei au fost în cabinetele monitorizate) şi 
un medic stomatolog la 1 cabinet (la liceul teoretic /
vocaţional). Primele două unităţi de învăţământ sunt 
unităţi de elită, iar liceul tehnologic este unul cu per-
formanţe slabe şi mulţi elevi din familii cu nivel so-
cioeconomic defavorizat.

Monitorizarea durerii s-a realizat prin evaluarea 
elevilor care s-au prezentat la cabinet cu durere (anam-
neza, examen clinic general, pulsoximetrie-SaO2, ten-
siune arteriala – TA, temperatura axilara, algezimetrie 
pe scala VAS), stabilirea diagnosticului, identifi carea 
factorilor favorizanţi şi/sau modulatori ai durerii, tera-
pia durerii cu reevaluare, înregistrarea datelor într-un 
formular excel, prestabilit.

Am clasifi cat durerea, după intensitate, con-
form scalei VAS în trei categorii: uşoară (scor VAS 1– 
4), medie (scor VAS 5– 6), severă (scor VAS 7– 10) 
[1,2,3,4,6]. Durerea acută apare imediat după injurie, 
de obicei este intensă, dar de scurtă durată [1,2,3].

Durerea cronică debutează ca o durere acută, 
dar este de lungă durată, poate să apară şi în absenţa 
unei cauze fi ziopatologice sau maladii identifi cabile, 
afectează toate aspectele vieţii cotidiene şi necesită o 
abordare holistică [1,2,3].

Durerea episodică sau recurentă apare la in-
tervale mai mult sau mai putin regulate de timp, cu 
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intensitate variabilă, dar repetitivă timp îndelungat, 
uneori este greu de deosebit de durerea acută recu-
rentă, afectează viaţa socială şi psihoafectivă a co-
pilului (ex.: migrena, durerea abdominală recurentă, 
siclemia, etc.) [1,2,3,7,8]. Durerea abdominală recu-
rentă este defi nită ca > 2 episoade în 3 luni, interfe-
rând cu activitatea şcolară/socială [7,8].

Materialele utlizate au fost: pulsoximetru di-
gital, tensiometru cu manometru, termometru maxi-
mal, optotip de carton cu fi guri pentru citire de la 3 m, 
algeziometru (scala VAS cromatica cu analogie nu-
merică), computer, program Microsoft Offi ce Excel 
2003. Metodele statistice utilizate au fost: media arit-
metică, valorile minime şi maxime, raport, procente, 
mediana, eroare standard, regresie, chipătrat test.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Lotul de 3232 elevi avut în observaţie a fost for-
mat din 1495 băieţi (46%) şi 1737 fete (54%), rapor-
tul fete:băieţi = 1,16:1, dintre care elevi de liceu 75% 
(n=2405) şi elevi de gimnaziu 25% (n=797), raportul 

liceu:gimnaziu = 3:1. Dintre cei 3232 elevi s-au pre-
zentat la consultaţii acuzând durere 16,5% (n=535), 
fete 61% (n=326), băieţi 39% (n=209), raportul fe-
te:băieţi = 1,6:1, cu vârsta medie 16 ani, provenind 
din mediul urban 38,2% şi din mediul rural 61,8%. 
Remarcăm însă diferenţe, cu semnifi caţie statistică 
importantă (p<0.0000001), între liceul tehnologic şi 
celelalte 2 unităţi de învăţământ, astfel la liceul tehno-
logic incidenţa durerii a fost de 29,4% (n=168), faţă 
de 13,5% (n=167), respectiv 14% (n=200).

Intensitatea durerii măsurată pe scala VAS ne 
arată că durerea uşoară a reprezentat 60% (n=321) din 
cazuri, durererea medie 27,1% (n=145), durere severă 
12,9% (n=69) (Tabel2). Durerea uşoară a predomi-
nat la toate unităţile, cu scorul VAS 3 şi 4 în 88,4% 
(n=284) din aceste cazuri, durerea severă intensitate 
VAS 7 în 57,9% (n=40) din aceste cazuri, VAS 8 în 
34,7% (n=24), VAS 9 în 7,3% (n=5) şi nici un caz cu 
VAS 10.(vezi Figura 1 şi Tabel 1). Raportul general 
durere uşoară:medie:severă = 4:2:1. Durerea a fost 
acută în 86% (n=460) din cazuri şi cronică în 14% 
(n=75), raport general durere acută: cronică=6:1.

Tabel 1: Distribuția durerii în funcție de intensitate 
INTENSITATEA DURERII

(p<0.0000001)
DURERE 
UŞOARĂ

DURERE
MEDIE

DURERE 
SEVERĂ TOTAL

Liceu tehnologic 92 47 29 168
54,7% 30% 17,3% 31,4%

Colegiu naţional 138 25 4 167
82,6% 15% 2,4% 31,2%

Liceu teoretic / vocaţional
91 73 36 200

45,5% 36,5% 18% 37,4%

TOTAL 321 145 69 53560% 27,1% 12,9%

Figura 1: 
Distribuția durerii 

în funcție de intensitate 
(scala VAS)
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La cei 535 de elevi care s-au prezentat pentru du-
rere la nivelul cabinetului medical şcolar, au fost identi-
fi cate 995 de cauze de durere, în medie 1,85 cauze/elev, 
din care traumatice 7,5% (n=75) şi netraumatice 92,5% 
(n=920), fără diferenţe semnifi cative între cele 3 gru-
puri (p=0,7). Durerile traumatice au fost deterrminate 
de accidente de joacă sau sport, fără a fi  traumatisme 
severe, nu au fost cazuri de agresiune în lotul studiat.

Cele mai frecvente localizări de durere au fost: 
abdominală 31,9% (n=293), cefalee 23,6% (n=217), 

mucoase 22,1% (n=203), membre 15,8% (n=146), 
alte (dentară, coloana vertebrală, laterocervicală, fa-
cială) 6,6% (n=61), iar distribuţia localizărilor durerii 
netraumatice este cu semnifi caţie statistică la cele trei 
loturi de elevi (p<0.0000001).Remarcăm incidenţa 
crescută a durerii abdominale la colegiul naţional 
(48,4%), a cefaleei la liceul tehnologic (27,8%) şi cea 
de la nivelul mucoaselor, determinată în special de in-
fecţiile acute de căi respiratorii superioare, la liceul 
teoretic/vocaţional (40%).(Tabelul 2) 

Tabel 2: Distribuția durerii netrauma  ce în funcție de localizare

Durere ne-
traumatică

(p<0.0000001)

Durere
abdominală Cefalee Durere la nivelul 

mucoaselor
Durere în 
membre

Durere 
cu alte 

localizări
TOTAL

Liceu 
tehnologic

72 92 72 63 31 330
21,8% 27,8% 21,8% 19,1% 9,4% 35,8%

Colegiu 
naţional

159 65 26 55 23 328
48,4% 19,8 7,9% 16,7 7,0% 35,7%

Liceu teoretic/ 
vocaţional

62 60 105 28 7 262
23,6% 22,9% 40,0% 10,7% 2,7% 28,5%

TOTAL 293 217 203 146 61 92031,9% 23,6% 22,1% 15,8% 6,6%

Caracterul durerii a fost descris ca înţepătură 
în 17,4% (n=116) din cazuri, arsură 22,8% (n=152), 
presiune 20,1% (n=134), colicativ 19,8% (n=132) şi 
ca durere iradiată în 12,7% (n=186) din cazuri, distri-
buţie semnifi cativă statistic (p<0.0000001).

În funcţie de mecanismul fi ziopatologic de pro-
ducere al durerii, acesta a fost de tip nociceptiv 98%, 
de tip neuropat 1% şi psihogenă 1%. 

Din punct de vedere etiologic durerea a fost de-
terminată de infecţii ale căilor respiratorii superioare 
(IACRS) 29,3%, dismenoree 12,9 %, traumatisme 
7,5%, alte cauze 50,3%.

Semnele şi simptomele asociate durerii au 
fost 1,93/caz, de tip: fenomene neurovegetative 36% 
(n=372) (transpiraţii reci/calde, paloare/roşeaţă), fa-
cies suferind 25,6% (n=265), agitaţie/somnolenţă 
7,4% (n=77), simptome digestive 11,2% (n=116) 
(greţuri, vărsături, regurgitaţii acide/biliare, diaree, 
constipaţie), neuropsihice 5,4% (n=56) (parestezii, 
fasciculaţii, tulburări de vedere, halucinaţii auditive, 
anxietate, depresie, atac de panică, fenomene de con-
versie, lipotimie), hemoragii 19,3% (n=20) (epistaxis 

n=19, hematurie n=1), Chvostek pozitiv 2,4% (n=25), 
tulburări de vedere (scăderea acuităţii vizuale neco-
rectată) 8,3%(n=86). Remarcăm o incidenţă mult 
crescută a fenomenelor neurovegetative la colegiul 
naţional (46,3%), a faciesului suferind (38,1%) şi a 
fenomenelor neuropsihice (14,9%) la liceul tehnolo-
gic, iar la liceul teoretic/vocaţional a manifestărilor 
digestive (21,6%) şi a tulburărilor de vedere (scăderea 
acuităţii vizuale necorectate) (21,1%), prin compara-
ţie cu celelalte licee. Nu au fost semnalate la nici un 
copil semne de iritaţie meningiană, convulsii, haluci-
naţii vizuale, stări de sevraj. (Tabel 3)

Măsurarea parametrilor fi ziologici ne-a arătat: 
subfebrilitate în 9,9% din cazuri (n=53), SaO2 < 94% 
în 1,1% (n=6), tahicardie sinusală cu puls >100/min 
5,6% (n=30), hipertensiune arterială cu valori ale TAs 
>140mmHg şi/sau TAd >90mmHg 4,7% (n=25). 

Măsurarea parametrilor fi ziologici ne-a arătat: 
subfebrilitate în 9,9% din cazuri (n=53), SaO2 < 94% 
în 1,1% (n=6), tahicardie sinusală cu puls >100/min 
5,6% (n=30), hipertensiune arterială cu valori ale TAs 
>140mmHg şi/sau TAd >90mmHg 4,7% (n=25). 
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Tabel 3: Distribuția semnelor și simptomelor asociate durerii

Semne/simp-
tome de acom-

paniament 
(p<0.0000001) Fe
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zu
al
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H
em

or
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TOTAL

Liceu tehnologic 61 120 4 42 47 15 18 8 315
19,4% 38,1% 1,3% 13,3% 14,9% 4,8% 5,7% 2,5% 30,5%

Colegiu naţional 234 109 69 28 30 0 23 12 505
46,3% 21,6% 13,7% 5,5% 5,9% 0 4,6% 2,4% 48,9%

Liceu teoretic / 
vocaţional

77 36 4 46 5 0 45 0 213
36,2% 16,9% 1,9% 21,6% 2,3% 0 21,1% 0 20,6%

TOTAL 372 265 77 116 82 15 86 20 1033
36,0% 25,7% 7,5% 11,2% 7,9% 1,5% 8,3% 1,9% 100%

Subfebrilităţile au fost în cadrul bolilor infec-
ţioase. Tahicardiile sinusale cu valori peste 100/min 
până la 140/minut, s-au corelat cu scorurile VAS indi-
catoare de durere medie şi severă, acompaniate şi de 
fenomene de anxietate şi atacuri de panică, dar care 
s-au ameliorat odată cu liniştirea pacienţilor şi s-au 
remis după controlul durerii; de remarcat că toate ca-
zurile au fost la liceul tehnologic, pe fondul patolo-
giilor neuropsihice de tulburări de reactivitate com-
portamentală cu elemente anxioase, atacuri de panică, 
psihoze, intelect liminar. Hipertensiunea arterială s-a 
corelat de asemenea cu valori ale intensităţii durerii 
medii şi severe, în 11 cazuri puseele hipertensive au 
intervenit pe un fond preexistent de HTA cunoscut, 
fi ind exacerbate de durere sau fi ind cauzatoare de ce-
falee, însoţite şi de epistaxis (n=3), iar în 14 cazuri am 
avut de a face cu valori crescute ale TAs, reactive la 
durere şi care s-au remis după cuparea durerii. SaO2 
90– 94% s-a înregistrat în 4 cazuri de infecţii respira-
torii, SaO2 89% într-un caz cu cefalee (posibil de ca-
uză hipoxică, prin spaţiu supraaglomerat şi neaerisit) 
şi SaO2 84% – într-un caz de atac de panică (ajungând 
la valori normale după exerciţii de respiraţie şi remi-
sia atacului de panică) – situaţie rară, dar este un paci-
ent cunoscut şi investigat.

Durerea abdominală, localizarea cea mai frec-
ventă, în studiul nostru 31,9% (n=293), a fost deter-
minată de dismenoree 40,9% (n=65), cauze digestive 
27% (n=43) (enterocolite acute, sindrom dispep-
tic+hiperaciditate/RGE, constipaţie, gastrite, colecis-
topatii, greşeli alimentare), alte cauze 15,1% (n=24) 

(spasmofi lie, hipoglicemie, microlitiază urinară, infec-
ţii acute de căi respiratorii superioare, sindrom Mün-
chausen, febră musculară, psihogenă) şi cauze incerte/
neprecizate 17% (n=24), p = 0.000001 (Tabel 4). Du-
rerea abdominală recurentă a reprezentat 55% dintre 
cauze, iar durerea acută 45%, raportul fete:băieţi= 
2,4:1, dar dacă ecxludem durerea cauzată de disme-
noree raportul este 1:1. Durerea abdominală recurentă 
a înregistrat o incidenţă de 9,1% în lotul nostru, com-
parabilă cu datele din literatură care vorbesc despre o 
incidenţă de 10-15% la copii de vârstă şcolară.[6]

Cefaleea, a doua cauză de durere în lotul nos-
tru, 23,6% (n=217) a avut ca substrat etiologic cel 
mai frecvent infecţiile de căi respiratorii superioare 
(IACRS) 48% (n=94), complicate sau nu cu cele din 
sfera ORL, surmenajul 3% (n=28) (somn insufi cient, 
programul de studiu/relaxare dezechilibrat, program 
supraîncărcat), vicii de refracţie necorectate 7,6% 
(n=11), boli neuropsihice 11 % (n=56) (tulburări de 
reactivitate comportamentală, tulburare de personali-
tate dizarmonică disociativă, hipertensiune intracra-
niană, epilepsie), alte cauze 24,5% (n=48) (afecţiuni 
stomatologice, hipertensiune arterială, hipotensiune 
arterială, hipoglicemie, spasmofi lie, infecţii urinare, 
dismenoree, toxice, traumatisme), p<0.0000001 (Ta-
bel 5). Raportul fete : băieţi = 1:1,5. 

De remarcat frecvenţa cefaleei prin suprasoli-
citare la colegiul naţional şi ca o manifestare în bolile 
neuropsihice la liceul tehnologic, mult peste valorile 
din celelalte unităţi de învăţământ. 
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Tabel 4: Durerea abdominală – cauze

Durerea abdominală
– cauze – (p = 0.000001)

CAUZĂ 
INCERTĂ DIGESTIVE DISMENOREE ALTE TOTAL

Liceu tehnologic 0 13 14 17 44
0 29,5% 31,8% 38,6% 27, %7

Colegiu naţional 12 14 27 6 59
20,3% 23, %7 45,7% 10,1% 37,1%

Liceu teoretic / vocaţional 15 15 25 1 56
26,8% 26,8% 44,6% % %

TOTAL 27 43 65 24 15917,0% 27,0% 40,9% 15,1%

Datele obţinute de noi, cu o incidenţă a cefaleei 
de 23,9% sunt comparabile cu datele din literatura 
de specialitate care indică o prevalenţă a cefaleei la 
copii şi adolescenţi de 27% la fete şi de 20% la bă-

ieţi. Nu am avut nici un caz de migrenă, deşi conform 
OMS, incidenţa acesteia la copii şi adolescenţi este de 
10,6%. [7,8,9,10,11,12]

Tabel 5: Cefaleea – cauze

CEFALEE
– cauze – 

(p<0.0000001)
IACRS SURMENAJ

VICII DE 
REFRACŢIE 

NECORECTATE

BOLI
NEURO-PSI-

HICE
ALTE TOTAL

Liceu tehnologic 46 0 8 8 24 86
53,5% 0 9,3% 9,3% 27,9% 43,8

Colegiu naţional 14 28 0 1 12 55
25,4% 50,8% 0 1,8% 27,3% 28,1%

Liceu teoretic + vo-
caţional

34 0 7 2 12 55
61,8% 0 12,7% 3,6% 27,3% 28,1%

TOTAL 94 28 15 11 48 196
47,9% 14,3% 7,6% 5,6% 24,5%

Incidenţa durerii dentare se pare că este mult 
subestimată. Durerea dentară a reprezentat doar 2% 
din solicitările pentru consultaţii în cabinetul medical, 
2 din unităţile incluse în studiu neavând cabinete sto-
matologice. La liceul teoretic/vocaţional, unde există 
un cabinet stomatologic, cu medic zilnic, s-a efectuat 
un test, pe 125 elevi, dintre care 44% elevi din cla-
sele mici, cu dentiţie mixtă (de lapte şi permanentă) 
şi 66% elevi mari, cu dentiţie permanentă, aplicân-
du-se un chestionar specifi c pentru durere dentară, cu 
5 întrebări, şi care ne-a arătat că 59,3% elevi au avut 
dureri dentare. Aceştia au prezentat durere uşoară 
62,5%, durere medie 31,2%, durere severă 21,6%.

În terapia durerii am folosit atât mijloace ne-
medicamentoase (suportive, cognitive, comporta-
mentale, fi zice – atingerea, termice), medicamentoase 
(acetaminofen, ibuprofen, metamizol, coanalgezice/
adjuvante: drotaverina, metoclopramid, maleat de 
trimebutină, dicarbocalm, cărbune medicinal, lorata-

dina), tratament local, tratament stomatologic, cât şi 
psihoterapie [1,3,4,6,7,12,13,14,15].

Rezultatele terapiei au fost ameliorarea totală 
sau importantă a durerii până la VAS 1-2 în 96% 
(n=535 ) din cazuri şi ameliorare uşoară după terapie, 
dar persistând o durere VAS > 3 în 4% (n=21) din 
cazuri. Acestea din urrnă au fost:

1.  dureri de intensitate medie sau severă, 
pentru care nu a existat medicaţie speci-
fi că în dotarea cabinetului (Fig. 2 şi 3);

2.  dureri de intensitate uşoară spre medie, la 
care lipsa medicaţiei nu a permis un trata-
ment adecvat, aplicarea metodelor neme-
dicamentoase fi ind utile, dar insufi cente 
(Fig. 2 şi 3);

3.  O parte a medicaţiei utilizate în terapie a 
fost din surse proprii, nefi ind inclusă în 
baremul ofi cial.
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Fig. 2: Terapia în trepte pentru durerea nocicep  vă      Fig. 3: Terapia în trepte pentru durerea neuropată

Lipsa medicaţiei adecvate pentru terapia dure-
rii în cabinetele medicale şcolare are două cauze:

1. aprovizionarea inadecvată – din cauza 
alocării insufi ente de fonduri, proceduri-
lor complicate de achiziţie, lipsa procedu-
rilor de aprovizionare ritmică, periodică, 
în funcţie de consumul de medicamente 
şi nevoile specifi ce fi ecărui cabinet me-
dical şcolar;

2. baremul de medicamente inadecvat şi 
neconform cu recomandările Asociaţiei 
Europene de Studiul Durerii (EFIC), al 
Asociaţiei Internaţionale pentru Studiul 
Durerii (IASP), al Organizaţiei Mon-
diale a Sănătăţii (WHO), prevăzut prin 
ORDIN Ministrului Sănătăţii Nr. 1.668 
din 9 decembrie 2011 pentru aprobarea 
Metodologiei privind examinarea stării 
de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din 
unităţile de învăţământ de stat şi particu-
lare autorizate/acreditate, privind acorda-
rea asistenţei medicale gratuite şi pentru 
promovarea unui stil de viaţă sănătos, 
publicat în Monitorul Ofi cial 25 din 12 
ianuarie 2012.

Din baremul de urgenţă lipsesc antiinfl amatori-
ile nesteroidiene, ca altenativă la acidul acetilsalicilic 
(trebuie utilizat cu prudenţă în pediatrie), respectiv 
Ibuprofenul şi Diclofenacul (pentru elevi peste 15 
ani) ca medicaţie de treapta întâi şi Tramadolul ca 
medicaţie de treapta a doua. Se recomandă formele 

farmaceutice cu o singură substanţă de bază şi nu în 
combinaţii de substanţe (de tipul paracetamol+trama-
dol, etc), deoarece titrarea în pediatrie este difi cilă şi 
asocierile în acelaşi comprimat ar trebui evitate. Din 
categoria coanalgezicelor, este inadecvată utilizarea 
distonocalmului, din acelaşi motiv – combinaţii de 
substanţe greu de titrat la copil – recomandăm înlo-
cuirea lui cu substanţele de bază cu dozare individu-
ală, respectiv propranolol sau metoprolol (utile atât în 
tratamentul HTA cât şi al unor tulburări de ritm car-
diac) şi un anxiolitic uşor. Nu considerăm necesară 
includerea antialgicelor de treapta a treia în baremul 
de medicamente al cabinetului medical şcolar, deoa-
rece în durerea severă acută, la pacientul opioid naiv, 
este sufi cientă iniţierea unui tratatament de treapta a 
doua şi dacă acesta nu este efi cient, reevaluarea se va 
face într-o unitate de specialitate cu investigare supli-
mentară pentru diagnostic, iar pacienţii care au deja 
un tratament cronic de treapta a treia au şi medicaţia 
necesară pentru dozele breakthrougth, de salvare. 

Difi cultăţile întîmpinate în terapia durerii în ca-
binetele medicale şcolare au fost determinate de:

1. lipsa medicaţiei adecvate, din moti-
vele prezentate anterior, 

2. lipsa ghidurilor de practică pentru 
medicina şcolară; acestea sunt deose-
bit de importante, atât pentru medici 
cât şi pentru asistentele medicale, 
care lucrează cel puţin 50% din timp 
fără medic în cabinet, afl ându-se doar 
în contact telefonic cu acesta,
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3. lipsa cabinetelor stomatologice din 
şcoli (în Târgu Mureş există 4 cabi-
nete stomatologice şcolare şi unul la 
dispensarul studenţesc, cu 5 medici 
stomatologi şi nici o asistentă de sto-
matologie).

CONCLUZII

1. Durerea este o cauză importantă pentru care 
copiii solicită consultaţii medicale, în medie 
16,5% (n=535) (13,5% -14% – 29,5%) dintre 
elevi au solicitat o consultaţie medicală pen-
tru durere, în cele 2 luni cât a durat studiul.

2. Terapia durerii este o urgenţă medicală şi tre-
buie facută în concordanţă cu intensitatea ei 
şi etiologia. 40% dintre elevi au acuzat dureri 
de intensitate medie şi severă, care nu pot fi  
tratate corect în cabinetul medical şcolar, în 
baremul de medicamente fi ind doar medicaţia 
de treapta I, pentru durerea uşoară, şi aceea 
incompletă.

3. Corelarea şi completarea legislaţiei şi meto-
dologiilor de achiziţie a medicamentelor şi 
materialelor sanitare, astfel încăt să fi e posi-
bilă completarea baremului de medicamente 
şi aprovizionarea ritmică în funcţie de nevoile 
reale ale copiilor.

4. Durerea dentară este subevaluată şi prin ur-
mare tratată necorespunzător, ceea ce arată 
importanţa cabinetelor stomatologice şcolare 
pentru prevenţie, depistare şi tratament pre-
coce al afecţiunilor stomatologice.

5. “Durerea este ceea ce bolnavul spune că este şi 
aceea trebuie tratată.” Durerea este o urgenţă 
medicală şi necesită tratament de urgenţă., de 
preferat conform unui ghid de practică, care 
momentan lipseşte în medicina şcolară.
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REZUMAT

PREMIZE: Studiul de față își propune să eva-
lueze incidența tulburărilor anxioase şi depresive în 
rândul studenților. 

OBIECTIVE: Identifi carea tulburărilor anxi-
oase și a tulburărilor depresive la studenți, diferențele 
de gen, corelația dintre cele două entități, corelația 
dintre vârstă, anxietate și depresie. 

MATERIAL SI METODA: Perioada desfășură-
rii studiului a fost octombrie 2012-martie 2013 la Dis-
pensarele Studențești din centrul universitar Cluj-Na-
poca, pe un număr de 88 de subiecți cu vârsta cuprinsă 
între 18-32 de ani. Culegerea datelor s-a efectuat prin 
aplicarea scalei S.T.A.I. (Spielberger, 1969) pentru an-
xietate și a scalei SDS (Zung, 1965) pentru depresie. 
Designul de cercetare a fost studiul corelațíonal trans-

versal, iar instrumentele de măsură au fost auto-admi-
nistrate. Analizele statistice aplicate au fost testul t, 
testul χ²(chi pătrat), corelația Pearson. Datele au fost 
prelucrate cu programul statistic SPSS 13.

REZULTATE: Anxietatea a fost identifi cată la 
43,2% dintre studenții participanți, depresia la un pro-
cent de 42,1%. S-a evidențiat o asociere a depresiei cu 
vârsta studenților precum și o corelație pozitivă între 
depresie și anxietate. 

CONCLUZII: Studiul a evidențiat o incidență 
mare a anxietății și depresiei în populația de studenți, 
fără a identifi ca însă diferențe de gen. Nivelul depre-
siei se asociază frecvent cu anxietatea și se reduce o 
dată cu vârsta.

CUVINTE CHEIE: anxietate, depresie, po-
pulația de studenți 
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ABSTRACT

PREMISES: The study aims at evaluating the 
incidence if anxiety disorders and depression in the 
students population

OBJECTIVES: To identify anxiety disorders 
and depression in students population, gender diffe-
rences, the correlation between them and also their 
correlation with age

METHOD: Data was collected between Octo-
ber 2012 and March 2013 at the Students Health Care, 
from 88 students with an age between 18 and 32 years 
old, enrolled at Babes-Bolyai University, Cluj-Na-
poca. Anxiety was measured with S.T.A.I scale (Spie-
lberger , 1969), while depression was measured with 
SDS scale (Zung, 1965). The research design was 

cross-sectional and research instruments were self-ad-
ministered. The statistical procedures involved were t 
tests, χ²(chi square) and Pearson correlation. SPSS 13 
was used for computation.

RESULTS: Anxiety was idenfi ed in 43.2% 
while depression was identifi ed in 42.1% of the sam-
ple. The study identifi ed a correlation between de-
pression and age and also a positive correlation be-
tween depression and anxiety.

CONCLUSIONS: The study identifi ed a high 
incidence of anxiety and depression without gen-
der differences in students population. Frequently, 
deppression occurs associated with anxiety and also 
decreases with age.

KEY WORDS: anxiety, depression, students 
population

Anxiety and Depression in Students Population
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INTRODUCERE

Tulburările anxioase și tulburările afectivității 
sunt de cele mai multe ori subdiagnosticate în practica 
generală datorită mascării lor în somatizări, plasarea 
lor pe un plan secundar ca patologie având uneori ur-
mări grave. 

În acest studiu am încercat să apreciem inci-
dența și prevalența anxietății și depresiei la un lot de 
studenți precum și determinarea comorbidității aces-
tor două tulburări mentale. 

Studenții se confruntă cu situații delicate încă 
din primul an de facultate, când există o anxietate le-
gată de adaptarea la noua condiție (separea de mediul 
familial, responsabilizarea ca adulți, schimbarea me-
diului cultural tradițional, uneori și a limbii materne, 
confruntarea cu colegi noi din diferite medii culturale, 
adaptarea stilului de învățare și a ritmului impus de me-
diul universitar etc) până în ultimul an de studii când 
apar tensiuni psihice legate de absolvire și găsirea unui 
loc de muncă în domeniul în care s-au pregătit. Nu de 
puține ori s-au semnalat cazuri de abuzuri de substanțe 
psihoactive, debut de boli psihice grave (psihoze, de-
presii, schizofrenii) și chiar cazuri de suicid (drame 
afective sau secundare consumului de stupefi ante). 

Anxietatea este una dintre cele mai frecvente 
tulburări întâlnite atât în patologia psihiatrică, cât şi 
în practica medicului de familie. Anxietatea se defi -
nește ca fi ind o stare emoțională de incertitudine cu 
privire la viitor: neliniște, sentimente de insecuritate, 
iritabilitate, aprehensiune, teroare chiar, imposibil de 
controlat, este însoțită de tensiune motorie, tulburări 
neurovegetative, așteptare tensionată, plină de teamă, 
explorarea hipervigilentă a mediului înconjurător [1]. 

Tulburarile anxioase se clasifi că în următoarele 
categorii: panica fară agorafobie, panica cu agorafo-
bie, agorafobie fară istoric de panică, fobia socială, 
fobia specifi că, tulburarea obsesiv compulsivă, stresul 
posttraumatic, stresul acut, anxietatea generalizată, tul-
burarea anxioasă indusă de o substanță, tulburarea an-
xioasă secundară unei condiții patologice medicale [2].

Din motive obiective ne-am oprit la sindromul 
anxios. Tulburările de anxietate sunt cele mai frec-
vente tulburări mintale întâlnite în populația generală, 
unele prezente încă din copilăria timpurie (anxietatea 
de separare). Cea mai mare prevalență o au fobiile 
specifi ce (12%), urmate de fobia socială (10%) și stre-
sul postraumatic (9%), celelalte tulburări de anxietate 
au o prevalență de până la 5 %: anxietatea generali-

zată între 3-5 %, tulburările de panică 2-5 %, tulbu-
rarea obsesiv compulsivă 2-3 %, agorafobia 2 % [3].

Depresia este una dintre tulburările psihice în-
tâlnite frecvent, începând cu sindroamele nevrotice 
din bolile somatice, până la psihozele maniaco-de-
presive şi comportamentele autolitice (acestea fi ind 
urgențe psihiatrice). Depresia poate fi  întâlnită ca en-
titate nozologică (tulburare bipolară, episod depresiv 
major, depresie recurentă), sindrom, simptom în ca-
drul unor psihopatii sau în cadrul consumului de stu-
pefi ante, sau poate fi  depresie secundară unei condiții 
medicale.

Episodul depresiv major se manifestă ca o in-
tensă trăire afectivă negativă, sentiment de inutilitate, 
lentoare psiho-motorie, durere morală, iritabilitate, 
culpabilitate, bradipsihie, bradilalie, hiporexie, stare 
de raptus melancolic (însoțit de acte impulsive de 
hetero sau autoagresiune). Multe simptome psiho-
patologice, precum lipsa de speranță, dependența de 
stupefi ante, sau neajutorarea, constituie elemente de 
predicție pentru riscul suicidar. 

MATERIAL ȘI METODĂ

Studiul s-a desfășurat la Dispensarele Studen-
țești din Cluj-Napoca în perioada ianuarie 2013-mar-
tie 2013, surprizând și perioada sesiunii de examene. 

Lotul studiului a fost de 88 studenți cu vârste 
cuprinse între 19 și 32 de ani (luați în studiu în mod 
aleator). Din totalul subiecților 29.5% au fost băieți și 
70.5% fete. 

În cadrul Universităţii Babeș Bolyai 20.5% au 
fost studenți ai Facultății de Educație Fizică și Sport, 
30.7% studenți la Facultatea de Istorie și Filosofi e, 
2.3% studenți ai Facultății de Psihologie, 8% studenți 
ai Facultății de Ştiințe Economice și Gestiunea Afa-
cerilor, 4.5% studenți ai Facultăților de Teologie și 
34.1% studenți ai U.M.F. Iuliu Hațieganu. 

Instrumentele folosite pentru aprecierea anxietă-
ții și a depresiei au fost scalele S.T.A.I.I [4] și S.D.S. [5].

Procedura de aplicare a acestora a fost chestio-
narul autoadministrat. 

Pentru evaluarea anxietății am folosit inventa-
rul stare-trăsătură de anxietate a lui Spielberger [4]. 
Acesta este un chestionar de autoevaluare, fi ind de-
semnat pentru autoadministrare [5]. Subiecții răspund 
la fi ecare item a S.T.A.I., evaluând o scară cu patru 
puncte. Cele patru categorii pentru punctaj sunt: 1-de-
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loc, 2-puțin, 3-destul, 4-foarte mult. Scorurile variază 
între 20 și 80 de puncte. Se consideră tulburare de an-
xietate un scor de peste 39 de puncte. 

Pentru evaluarea depresiei am apelat la scala 
de autoevaluare a anxietății a lui Zung (SDS-Zung 
Self-Rating Depression Scale) [6]. SDS este un in-
strument de autoevaluare cantitativă rapidă a pacien-
ților cu depresie primară. Este o scală de evaluare a 
severității depresiei, dar se folosește în studiile epi-
demiologice din populația generală pentru detectarea 
simptomelor depresiei.

Această scală conține douăzeci de itemi care 
acoperă trei domenii: afectivitate, concomitențe so-
matice și concomitențe psihologice. Subiectul eva-
luează fi ecare item de la 1 la 4 (1-niciodată sau rar, 
2– uneori, 3-o bună parte din timp, 4– majoritatea 
timpului). Scorul total este obținut prin adunarea sco-
rului fi ecarui item și împărțirea lui la scorul maxim de 

obținut (respectiv 80) și multiplicarea lui cu 100. Sco-
rul fi nal obținut poate varia de la 25 la 100. Pragurile 
scor se interpretează în felul următor: 50-normal, între 
50 și 59 prezența unei depresii ușoare, între 60 și 69 
este prezentă o depresie moderată, între 70 și 99 este 
vorba de o depresie severă. 

Ca metodă în acest studiu am folosit studiul 
corelaţional. Datele au fost prelucrate cu programul 
SPSS13. Analizele statistice utilizate au fost testul t, 
testul chi patrat și corelația Pearson. 

REZULTATE ŞI DISCUȚII

Incidenţa anxietăţii generale 
Studiul a evidențiat o incidență mare a anxietă-

ții în populația de studenți participanți (43,2%).
Scorurile anxietății au fost cuprinse între 22 și 

61, media fi ind de 39.47 și abaterea standard de 8.79 
(tabelul nr. 1 ). 

Tabelul nr. 1. Indicatori descrip  vi ai distribuției anxietății

N Min. Max. Media Abaterea standard
Scor anxietate 88 22.00 61.00 39.47 8.79

O cauză pentru această incidență ar fi  faptul 
că am surprins studenții chiar în perioada sesiunii de 
examene, sesiune care ar accentua această tulburare 
prin prezența stresului acut şi a oboselii, prin neres-
pectarea ritmului nictemeral şi a orarului meselor, 
prin abuz de substanțe psihotrope, etc.

În „Studiu privind sănătatea mentală în Ro-
mânia”, desfășurat în 2009, prevalențele estimate pe 
parcursul vieții sunt: pentru orice tulburare mentală un 
procent de 13,4, tulburările de anxietate în proporţie 
de 6,9%, tulburările de dispoziție – 4,3%, tulburările 
legate de consumul de alcool şi droguri – 3,4%, tul-
burările de control al impulsivității – 2,1% pentru toți 
adulții și 2,9% pentru cei de 44 ani și mai puțin. Ca vâr-
sta mediană de debut a tulburărilor anxioase, în acest 
studiu a fost identifi cată vârsta de 9 ani pentru fobia 
specifi că, 14 ani pentru tulburarea de control al impul-
sivității și 17 ani pentru anxietatea generalizată [7]. 

În studiul nostru nu am urmărit decalat tulbură-
rile de anxietate, ci prezența acestora în ansamblul lor.

Cu privire la vârsta participanților la studiu, 
aceștia au avut între 19 și 32 de ani (media 21.55 ani). 

Niciunul dintre ei nu a fost diagnosticat pâna la mo-
mentul studiului cu tulburare de anxietate (stare sau 
trăsătură) sau cu depresie. Niciunul dintre ei nu recu-
noaște consumul de stupefi ante. 

Datele de specialitate descriu ca vârstă cu risc 
mare de debut a tulburărilor de anxietate tinerii cu 
vârste între 10 și 25 de ani [8].

Am urmărit prezența anxietății manifestată prin 
somatizări (epigastralgii, palpitaţii, dispnee, dureri 
nesistematizate, distonii neuro-vegetative, oboseală 
etc.) la subiecții lotului, precum și distribuția lor pe 
gen (fete, băieți) (tabelul nr.2 ). 50% dintre băieții 
chestionați, cu un scor de anxietate mai mare sau egal 
cu 39 (diagnostic de tulburare anxioasă, așa cum spu-
neam la scala STAI de măsurare a anxietății) au avut 
și acuze clinice somatice. 

Dintre fetele cu anxietate 40,4% au acuze so-
matice. Nu au fost diferențe semnifi cative statistic 
(χ²=0.69, p>0.05 NS ), dar se observă o ușoară superi-
oritate procentuală în favoarea băieților (somatizează 
mai mult). 
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Tabelul nr. 2. Asocierea între sex și anxietate

Nivel anxietate
TotalNon-clinică

≤39
Clinică

>39

Sex
masculin 13

(50%)
13

(50%)
26

(100%)

feminin 37
(59.6%)

25
(40.4%)

62
(100%)

Total 50
(56.8%)

38
(43.2%)

88
(100%)

Este greu de recunoscut dacă un sindrom an-

xios patologic are o cauză organică (simptomele so-

matice fi ind secundare unei afecțiuni medicale), o ca-

uză toxică (consum de stupefi ante, alcool) sau are o 

cauză psihiatrică [9].

Comparând mediile scorurilor de anxietate pe 
genuri am obținut o medie de 41.11 și o abaterere 
standard de 8.57 la baieți și o medie de 38.7, respectiv 
o abatere standard de 8.87 la fete (tabelul nr. 3). Testul 
t aplicat a avut valoarea de 1.13 la p > 0.05 (valoare 
fără semnifi cație statistică). 

Tabelul nr. 3. Compararea nivelului anxietății între categoriile de sex

Sex N Media Abaterea standard t(p)

Scor anxietate masculin 26 41.11 8.57 t=1.13, p>0.05 NS
feminin 62 38.76 8.87

Sintetizând rezultatele, observăm ca nu există o 
diferență semnifi cativă statistic a prezenței tulburări-
lor anxioase (la această grupă de vârstă) între studenții 
și studentele din studiul de față, însă există o tendință 
spre anxietate mai ridicată în rândul studenților de gen 
masculin. În datele din literatura de specialitate se de-
scrie prezența anxietății mai frecvent la femei decât la 
bărbați și într-un procent mai mare [10].

Nu am obținut diferențe semnifi cative statistic 
cu privire la vârsta studenților și prezența anxietății 
(p=0.09) (tabel nr. 5).

Incidenţa depresiei

Scorurile scalei de depresie au fost cuprinse 
între 31.25 (minim) și 67.5 (maxim), media fi ind de 
47.74, iar abaterea standard de 8.04.

Cum aminteam la scala de măsurare a depre-
siei aplicate în studiul nostru (scala Zung) un scor mai 
mare sau egal cu 50 obiectivează prezența depresiei. 
Un scor cuprins între 50 și 59 semnalează o formă 

ușoară a depresiei, un scor între 60 și 69 o depresie 
moderată, iar peste 70 depresie gravă. 

Nu au fost studenți care să obțină un scor de 
peste 69 (ceea ce se asocia cu un risc suicidar mare). 
Nu am găsit date cu privire la această grupă de vârstă 
care frecventează studii superioare, dar într-un studiu 
desfășurat la Târgu-Mureș, în perioada decembrie 
2012 – martie 2013 s-a identifi cat într-un procent de 
8,82% prezența depresiei grave, cu risc suicidar mare 
la adolescenții scolarizați (grupă de vârstă vecină cu 
cea din studiul de față, cu preocupări similare) [11]. 

Procentual depresia ușoară a fost recunoscută 
de 36,3% dintre studenți, iar depresia moderată de 
5,8% dintre ei. Datele noastre le-am comparat cu cele 
obținute în cercetarea SANĂTATE MINTALĂ ÎN 
ROMÂNIA, desfășurată în perioada 2005-2007, în 
care s-a estimat o prevalență pentru toate grupele de 
vârstă de 3,3% pentru episod depresiv major pe durata 
vieții [12]. 

Conform acestei cercetări prevalența pentru 
episodul depresiv major pe durata vieții crește o data 
cu vârsta de la 2,1 – 2,6% pentru grupa de vârstă 18 
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– 34 de ani, pâna la 4,4 – 5% pentru grupa de vârstă 
50-65 de ani. 

Revenind la studiul nostru, am urmărit dacă 
există o diferență între prezența depresiei la cele două 
genuri (feminin, masculin). Nu s-au semnalat dife-
rențe semnifi cative din punct de vedere statistic în-
tre cele doua grupe, χ² (N=88, df=1.93, p>0.05, însă 

există o tendință mai ridicată pentru depresie (atât 
uşoară cât și moderată) în rândul subiecților de gen 
feminin (46,8% vs. 32,9%) (procentele sunt însu-
mate: forma ușoară și moderată) (tabel nr. 4), ceea ce 
concordă cu datele din literatura de specialitate care 
semnalează prezența depresiei (toate formele) într-un 
procent mai mare la femei decât la bărbați [12].

Tabelul nr. 4. Asocierea dintre nivelul depresiei și sex

Nivel depresie
TotalNormală

(<50)
Ușoară
(50-59)

Moderată
(60-69)

Sex
masculin 18

(69.1%)
7

(26.8%)
1

(6.1%)
26

(100%)

feminin 33
(53.2%)

25
(40.3%)

4
(6.5%)

62
(100%)

Total 51
(57.9%)

32
(36.3%)

5
(5.8%)

88
(100%)

Urmărind relația dintre vârsta studenților și 
depresie am observat că prezența depresiei corelează 
negativ semnifi cativ cu vârsta (-0,24) (tabelul nr.5 ), 
ceea ce înseamnă că la vârste mai mici această tul-
burare afectivă este întâlnită mai frecvent, o dată cu 
avansarea în timp frecvența acesteia se reduce. 

Raportându-ne din nou la datele din literatură 
cu privire la vârsta de debut a depresiei pentru grupa 
de vârstă 18-34 de ani, 50% din pacienții diagnosticați 
cu această tulburare au avut debutul înainte de 18 ani. 
La grupa de vârstă 35-49 ani 50% dintre pacienți au 
avut primul episod major depresiv la o vârstă medie 
de 20,6 ani. 

Rezultatele studiului nostru concordă cu aceste 
date, în sensul că s-a identifi cat o incidență mare a 
depresiei usoare și moderate la studenți (42%) cu o 
vârstă mediană de 21,5 ani, prezența depresiei (fi e ea 
ușoară ) este o predicție pentru un episod depresiv 
major pe parcursul vieții. 

Am urmărit și relația dintre cele două tulburări 
(anxietate și depresie) și am obținut o corelație de ni-
vel înalt (p=0,53), ceea ce înseamnă că apare o asoci-
ere între cele două entități patologice, fapt cunoscut și 
descris în studiile de specialitate (tabel nr.5.). 

Tabelul nr. 5. Matricea corelațiilor între variabilele vârstă, anxietate, depresie

Vârstă Anxietate Depresie
Vârsta 1
Anxietate 0.09 1
Depresie -0.24

*
0.53

**
1

Este vorba despre o comorbiditate sau depresia 
este secundară tulburării anxioase?

Nu avem un răspuns clar, dar cert este faptul că 
studiile populaționale efectuate de specialiști în dome-
niu, au arătat că depresia şi anxietatea apar frecvent îm-
preună sau în asociere cu alte tulburări psihiatrice [13].

Două treimi din pacienții cu depresie majoră 
în decursul vieții au prezentat cel puțin încă o tulbu-
rare psihiatrică, iar o proporție mai mare dintre cei 
diagnosticați cu anxietate au experimentat mai multe 
tulburări, cea mai mare comorbiditate fi ind între de-
presie și anxietate [14].
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Comorbiditatea depresie-anxietate are un pro-
gnostic mai sever decât depresia sau anxietatea pură. 
Studiile efectuate pe gemeni au relevat faptul că 
această comorbiditate se datorează mai degrabă infl u-
ențelor genetice decât evenimentelor de viață activa-
toare [15].

CONCLUZII

Sintetizând concluziile studiului nostru putem 
afi rma că anxietatea este recunoscută de un numar 
destul de mare de studenți (42,3%), nu există diferențe 
de repartiție pe genuri în ceea ce privește anxietatea 
și depresia, avem de asemenea o incidență mare a de-
presiei (42,1%), nivelul depresiei se reduce o data cu 
avansarea în vârstă a studenților studiului și nu în ul-
timul rând am obiectivat faptul că niveluri ridicate ale 
anxietății se asociază cu niveluri ridicate ale depresiei. 

Având în vedere toate aceste aspecte nu este 
deloc recomandat să minimalizăm posibila prezență a 
unei tulburări afective în practica noastră de zi cu zi, 
să recunoaștem din timp un astfel de pacient și să îl 
îndrumăm către serviciile de specialitate. 
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REZUMAT

OBIECTIVE: Durerea lombară cronică (LBP) 
este unul dintre cele mai frecvente simptome la tinerii 
cu vicii de postură, determinând o dizabilitate com-
plexă. Variate măsuri terapeutice, inclusiv ortezele 
şi corsetele, au fost utilizate pentru controlul LBP. 
Scopul studiului nostru este compararea impactului a 
doua programe de asistenţă medicală asupra parame-
trilor durere şi self-controlului. 

PACIENŢI ŞI METODĂ: 45 liceeni cu atitu-
dine scoliotică dorso-vertebrală şi accentuarea cifozei 
dorsale fi ziologice au fost randomizaţi în două loturi 
în funcţie de terapia acordată: lotul 1 (24 elevi) au be-
nefi ciat de program kinetic adaptat şi lotul 2 (21 elevi) 
la care programul kinetic s-a asociat cu purtarea “ha-
mului de memorie”. Asistenţa medicală de recuperare 
a constat din 12 şedinţe kinetice (antrenament fi zic ae-
rob, de 3 ori / săptămână). Parametrii studiaţi au fost 

durerea – scala VAS şi scorul scalei ASES (Arthritis 
Self-Effi cacy Scale), pentru calitatea vieţii. Aprecie-
rea s-a realizat iniţial şi după un interval de 4 luni.

REZULTATE ŞI DISCUŢII:Toate măsurile 
terapeutice sunt efi ciente în ameliorarea parametrului 
de durere, dar măsurile kinetice şi purtarea “hamului 
de memorie” asigură îmbunătăţirea calităţii vieţii, cu 
impact pozitiv asupra statusului de self/control. Com-
plianţa excelentă pentru “hamul de memorie” trebuie 
luat în considerare pentru reabilitarea LBP la această 
categorie de pacienţi.

CONCLUZII:Rezultatele studiului confi rmă 
datele din literatură conform cărora orteza vertebrală 
adaptată severităţii viciului de postură este un mi-
jloc optim de control al posturii şi aliniamentului, cu 
posibilitatea derulării unei activităţi fi zice fără durere, 
în condiţii de stabilitate vertebrală. 

CUVINTE CHEIE: atitudine vicioasă, pro-
gram kinetic, ham de memorie

The Role of “Memory Harness” for Posture in Young 
Patients with Vicious Posture – A Randomized Clinical Trial

OBJECTIVES: Chronic low back pain (LBP) 
is one of the most common symptom in young pati-
ents with vicious posture, leading to complex disabi-
lity. Various therapeutic approaches, including back 
brace and orthosis, have been proposed for chronic 
low back pain. The aim of our study is to compare 

the effects of two therapeutic approaches in these pa-
tients in terms of pain and self-control of the complex 
disorders. 

METHODS: 45 young patients with vicious 
vertebral postures (scoliosis and kyphosis) were ran-
domized to two groups in accordance to the type of 
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treatment: 1 (24 patients) – only medication, and 2 
(21 patients) – medication, aerobic training and spe-
cial back brace – a “memory harness”. The rehabilita-
tion program was represented by 12 aerobic training 
sessions (3 sessions / week). Outcome measures were 
VAS pain, and Arthritis Self-Effi cacy Scale (ASES). 
All assessments were performed pre-post intervention 
and at four months follow-up. 

RESULTS: All therapeutic measures were effi -
ciency in pain decrease in pain, but patients with back 
brace had signifi cant decrease of VAS in fi nal evalu-
ation. The second group also showed signifi cant im-
provement in ASES Score at four months follow-up 
(p<0,01). All therapeutic approaches were found to 
be effective in diminishing pain, but aerobic training 

with “memory harness” was found to be more effec-
tive in improving psychological status and quality of 
life in young patients with functional misalignment of 
vertebral column

CONCLUSIONS:. Our results confi rm the 
literature data – back brace is a effi cient device for 
posture control and physical activity is an interesting 
therapy for the prevention and treatment of vertebral 
alignment because it has no adverse side effects, it is 
low cost. All high school children with postural dis-
turbance could perform physical activity without pain 
in stable vertebral column.

KEY WORDS: vicious attitude, kinetic pro-
gram, memory harness

INTRODUCERE

Coloana vertebrală apare ca un ax central de sus-
ţinere a corpului omenesc, segmentul lombar ocupând 
o poziţie foarte importantă, solicitările mecanice pe 
care le suferă refl ectându-se în structura anatomică a 
elementelor componente. Ca întreg, coloana are triplu 
rol: protejează măduva spinării; este axul de susţinere 
a scheletului, condiţionând postura; participă la execu-
tarea diferitelor mişcări ale trunchiului şi capului [1].

Postura sau atitudinea reprezintă funcţia corpu-
lui, fundamentată pe acţiunea sinergică şi coordonată 
a elementelor aparatului locomotor şi sistemului ner-
vos care asigură stabilitatea corpului, echilibrul atât 
între segmentele corpului, cât şi între corp şi mediul 
înconjurător. Atitudinea vicioasă (defi cientă), sau tul-
burarea posturii, se defi neşte prin devierea de la nor-
mal a formei corpului fără un suport morfologic, cu 
posibilitatea corecţiei prin măsuri kinetic şi ortotice 
adecvate [2].

Dintre atitudinile vicioase (defi ciente) la copii 
şi tineri, cele mai frecvente sunt atitudinea cifotică şi 
cea scoliotică. Atitudinea cifotică apare frecvent în pe-
rioada pubertară şi în adolescenţă, datorită puseului de 
creştere. Se caracterizează printr-o tulburare de alini-
ere a coloanei vertebrale în plan sagital cu convexitatea 
posterioară, cifoza dorsal fi ziologică fi ind accentuată. 
Atitudinea scoliotică presupune înclinarea anormală a 
coloanei vertebrale în plan frontal, datorată adesea in-
egalităţii în sprijin şi mişcare a membrelor inferioare, 
precum şi rotării sau înclinării bazinului. 

Consecinţa acestor atitudini vicioase (defi ci-
ente) sunt modifi cările compensatorii ale atitudinii 
celorlalte segmente ale corpului: capul şi gâtul sunt 
înclinate înainte, umerii sunt aduşi, bazinul înclinat 
înapoi, genunchii în fl exie [3].

Măsurile terapeutice adecvate pentru refacerea 
posturii şi aliniamentului corect la copil şi tânăr sunt 
cele kinetice (posturarea corectă a coloanei verte-
brale, dezvoltarea simetrică a toracelui, menţinerea în 
poziţii simetrice a umerilor, omoplaţilor şi membre-
lor superioare, a şoldurilor şi a membrelor inferioare) 
asociate cu mijloacele ortotice. 

Studiul derulat şi prezentat în continuare a fost 
fundamentat pe aprecierea frecvent dezbătută în li-
teratura medicală de specialitate: atitudinile vicioase 
(defi ciente) globale ale coloanei vertebrale perturbă 
activitatea cotidiană, generează pierderea de energie 
şi scăderea randamentului. 

Diformităţile coloanei vertebrale tulburǎ atât 
dinamica ei normalǎ cât şi procesul armonios al creş-
terii, ducând la instalarea unui cerc vicios care accen-
tueazǎ permanent diformitatea; factorul biomecanic 
intervine cu un rol agravant în toată perioada creşte-
rii. De exemplu, în timpul puseului pubertar de creş-
tere, atitudinea în cifoza toracalǎ, atât de obişnuitǎ şi 
frecventă în viaţa zilnicǎ (statul în bancǎ la şcoalǎ, de 
exemplu) face ca presiunile sǎ se distribuie inegal la 
nivelul vertebrelor supraîncǎrcând peretele vertebral 
anterior. Sub infl uenţa presiunilor excesive, partea an-
terioarǎ a corpului vertebral îşi va încetini sau opri 
complet creşterea, ducând la cuneiformizarea verte-
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brelor. Aceasta cuneiformizare va antrena accentuarea 
cifozei şi odatǎ cu ea, accentuarea supraîncǎrcarii cor-
pului vertebral la partea sa anterioară. Se închide ast-
fel cercul vicios care agravează progresiv cifoza [4].

PACIENŢI ŞI METODĂ

Am efectuat un studiu clinic randomizat pe un 
lot de copii şcolari – liceeni, din Craiova, care au fost 
diagnosticaţi cu atitudini vicioase ale coloanei verte-
brale de tip cifotic sau scoliotic, după ce iniţial aceştia 
s-au prezentat la cabinetul medical pentru durere 
lombară joasă cronică, un sindrom frecvent întâlnit 
în practica medicală, indiferent de vârsta pacientului. 

Alcătuirea lotului de studiu s-a fundamentat pe 
obţinerea consimţământului liceanului de a partic-
ipa la activitatea de cercetare medicală. Criteriile de 
includere au fost:

  durerea vertebrală lombară mecanică, tre-
nantă; 

  absenţa altor afectări ale coloanei vertebrale, 
cu excepţia tulburărilor de postură funcţio-
nală de tip cifotic sau scoliotic; nu au existat 
tulburări de aliniament structuralizate de tip 
cifoză, scolioză, cifo-scolioză sau lordoză; 

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

Studiul s-a derulat timp de 4 luni, în decursul 
anului şcolar 2013 – 2014. 

Scopul fundamental a fost demonstrarea atât a 
importanţei şi efi cienţei pe care o deţine purtarea ha-
mului de memorie într-o atitudine vicioasă (cifotică 
sau scoliotică) cât şi a introducerii şi conceperii cât 
mai precoce a unui plan terapeutic complex în cadrul 
reabilitării liceanului cu durere lombară cronică de 
cauză posturală, precum şi implicaţiile acestuia asu-
pra self-controlului şi calităţii vieţii.

Hamul de memorie este o orteză cervico-torac-
ică, confecţionată din material elastic ce înconjoară o 
parte a regiunii cervicale şi toracale şi are închidere 
cu banda Velcro la partea din faţă. Există mai multe 
modele, în continuă perfectare. Ajută la trezirea sen-
zaţiei de postură corectă a coloanei toracice superio-
are şi a segmentului interscapular. Hamul de memo-
rie este indicat la tineri pentru corectarea poziţiilor 
vicioase ale coloanei dorsale. Pentru o efi cienţă 
maximă trebuie respectată durata zilnică de utilizare 
a tratamentului, urmând indicaţiile medicului şi de 
asemenea exerciţii de kinetoterapie pentru evitarea 
atrofi ilor musculare. Din motive de igienă şi confort 
se recomandă a se purta un material textil, de pref-
erat fără cusături, pe sub orteză. Pentru o funcţionare 
corectă pacientul trebuie să folosească mărimea co-
respunzătoare indicată de către tehnicianul ortoped. 
Cele două benzi trebuie să fi e trecute peste umeri, în 
jurul braţelor, pe sub axilă încrucişându-se în spate şi 
apoi banda velcro se închide în partea din faţă, peste 
talie. În fi gura 1a. şi 1b. este ilustrat tipul de ham de 
memorie folosit în prezentul studiu. 

Figura nr. 1a.                                                           Figura nr. 1b.
(www.activ-ortopedic.ro)
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Am luat în studiu 45 de liceeni din Craiova. 
Fiecăruia i s-a fǎcut o evaluare completǎ (etiopa-
togenicǎ, clinicǎ, paraclinicǎ şi funcţionalǎ), cu 
ajutorul echipei de asistenţǎ multidisciplinarǎ. 

La evaluarea clinică am apreciat starea 
fi zicǎ generalǎ; a fost examinat cu multǎ atenţie 
aparatul locomotor, în special coloana vertebralǎ 
cervico-dorso-lombarǎ: 

  inspecţie – s-a urmǎrit aspectul morfologic, 
starea de nutriţie, precum şi forma şi dez-
voltarea muscularǎ; 

  palpare – cu atenţie pentru reperele osoase, 
aprecierea tegumentului coloanei verte-
brale, punctele dureroase, tonusul şi trofi ci-
tatea grupelor musculare, tulburǎri de sensi-
bilitate superfi cialǎ;

  amplitudinea de mişcare şi testing manual 
muscular – pentru toate mişcǎrile în toate 

planurile, activ şi pasiv, apreciindu-se exis-
tenţa focarelor de mobilitate anormalǎ.

Evaluarea paraclinicǎ a constat din probele 
screening de laborator, examinarea imagisticǎ 
radiologicǎ şi RMN, unde a fost strict necesară 
eliminarea altor suferinţe.

Evaluarea funcţionalǎ am realizat-o în con-
formitate cu clasifi carea internaţionalǎ ICF; fi e-
care pacient a completat două scale de evaluare, 
iniţial (la momentul includerii în studiu) şi fi nal 
(dupǎ derularea programului de reabilitare, la un 
interval de 4 luni):

  scala VAS pentru durere – constă într-o linie 
orizontală pe care pacientul o întretaie cu o 
linie verticală (între 0-10) acolo unde consi-
deră că este gradul de durere pe care o acuză 
în momentul respectiv (fi gura nr. 2); 

  scala de evaluare ASES pentru aprecierea stării de bine (tabel nr. 1).

Tabel nr 1. Scala ASES

Elemente componente, referitoare la boală Cotaţie 
minimă

Cotaţie 
maximă

Cotaţie 
prezentă

1 Cât de sigur sunteţi că vă puteţi diminua puţin durerea ? 1 10

2 Cât de sigur sunteţi că puteţi avea grijă ca durerea să nu vă tul-
bure somnul ? 1 10

3 Cât de sigur sunteţi că puteţi avea grijă ca durerea să nu vă deran-
jeze de la treburile pe care doriţi să le faceţi? 1 10

4 Cât de sigur sunteţi că puteţi adapta activitatea dumneavoastră 
astfel încât să fi ţi active fără să vă agravaţi boala? 1 10

5 Cât de sigur sunteţi că puteţi avea grijă ca oboseala cauzată de 
boală să nu vă deranjeze de la treburile pe care doriţi să le faceţi? 1 10

6 Cât de sigur sunteţi că puteţi face ceva pentru a vă ajuta să vă 
simţiţi mai bine în cazul în care vă este bine? 1 10

7
În comparaţie cu alte persoane cu artrită reumatoidă cât de sigur 
sunteţi că vă puteţi controla durerea în timpul activităţilor zil-
nice?

1 10

8 Cât de sigur sunteţi că vă puteţi împăca cu frustrările provocate 
de boală? 1 10

Figura nr. 2. Scala VAS
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Tratamentul de reabilitare a pus accent pe men-
ţinerea poziţiei corecte a coloanei vertebrale înainte şi 
după programul de kinetoterapie, cu ajutorul hamului 
de memorie. Obiectivele principale au fost: 

 combaterea durerii;
  asuplizarea coloanei vertebrale şi a a centu-

rii scapulare în zonele cu rigiditate crescutǎ;
  tonifi erea musculaturii hipotone paraver-

tebrale în condiţii de scurtare, precum şi 
a musculaturii abdominale şi tonifi erea în 
condiţii de alungire a musculaturii lombare 
şi pectorale; de asemenea s-a avut în vedere 
şi corectarea dezechilibrelor musculare care 
perturbă funcţia staticǎ şi dinamicǎ a coloa-
nei vertebrale;

  învǎţarea şi adoptarea unor posturi corecte 
în viaţa zilnicǎ şi profesionalǎ, precum şi în-
depǎrtarea factorilor mecanici iritativi;

  îmbunǎtǎţirea funcţiei respiratorii, prin re-
stabilirea unei mecanici respiratorii funcţio-
nale bazatǎ pe un control bun al participǎrii 
costale şi amplifi carea cursei diafragmatice;

  conştientizarea poziţiei corecte a coloanei şi 
a bazinului prin metodologia şcolii spatelui 
“school back “;

  îmbunătăţirea self-controlului şi calităţii vieţii.
Pentru combaterea durerii s-au folosit ur-

mǎtoarele mijloace medicamentoase: masajul 
sedativ şi proceduri de electroterapie antalgică de 
joasă frecvenţă (TENS; curenţi diadinamici).

Asuplizarea localǎ a zonelor cu rigiditate a 
fost blândǎ şi riguros adaptatǎ pacientului, aceasta 
s-a realizat prin stretching şi mobilizǎri active.

Pentru tonifi erea musculaturii s-a recurs la 
exerciţii rezistive cu obiecte tip halterǎ şi exer-
ciţii izometrice.

Reeducarea posturalǎ s-a fǎcut în faţa oglinzii 
şi în diverse momente fǎrǎ control prin: cunoaşterea 
poziţiei defectuoase, învǎţarea poziţiei corecte, 
susţinerea acestora şi folosirea lor în diferite activi-
tǎţi, purtarea hamului de memorie.

Am insistat pe deprinderea regulilor de “igi-
enă ortopedică” ale coloanei vertebrale:

  evitarea activitǎţii fi zice intense, a ortosta-
tismului prelungit şi combinarea activitǎţii 
zilnice cu repaus în poziţii corijate;

  odihna se recomandǎ pe un pat tare, cu o 
pernǎ micǎ sub cap cât sǎ menţinǎ lordoza 
cervicalǎ, fi ind adaptatǎ fi ecǎrui caz în 
parte, pentru a favoriza corecţia relaxatǎ a 
curburilor, evitarea poziţiei de şezlong;

  controlul poziţiei şezând pe scaun, cu şezuta 
trasă bine înapoi şi spatele lipit de spătar.

Tratamentul terapeutic s-a efectuat în 3 etape:
Etapa I a constat în luarea la cunoştinţǎ 

a defectelor posturale, reeducarea posturalǎ şi 
asuplizarea practicatǎ în scop corector. Aceastǎ 
primǎ etapǎ a durat 8 şedinţe (2 săptămâni), în-
soţite de relaxare şi învǎţarea pacientului de a 
pǎstra poziţiile corecte în viaţa zilnicǎ.

Etapa II, sau etapa corectivǎ, cu durată de 
6 săptămâni s-a axat pe asuplizarea şi tonifi erea 
muscularǎ caracteristicǎ deviaţiilor, fi ind în mǎ-
surǎ sǎ menţinǎ corecţia. S-a urmărit tonifi erea 
generalizatǎ a musculaturii trunchiului şi a mem-
brelor. Programul de recuperare învǎţat la salǎ s-a 
continuat şi la domiciliu.

Etapa III, sau etapa de consolidare şi re-
adaptare, a urmărit fi xarea rezultatelor obţinute 
prin utilizarea ”hamului de memorie”, 2 luni 
minim. Reeducarea posturală în aceastǎ etapǎ 
înglobeazǎ toate gesturile obişnuite şi vizeazǎ 
automatizarea poziţiei corecte. Cele mai uşoare 
exerciţii de conştientizare a poziţiei corecte a co-
loanei, recomandate la pacienţii studiaţi au fost: 

  în ortostatism la spalier, cu calcâiele la 25 
– 30 centimetri distanţă de scara fi xǎ, apoi 
apropiindu-le treptat.

  în ortostatism: o mână, cu palma în sus, la 
nivelul pubelui; a doua, cu palma în jos, la 
nivelul xifoidului – se exersează scurtarea 
şi mărirea distanţei dintre cele două mâini.

  în ortostatism: fl ectarea la 90° a trunchiului, 
şi mobilizarea braţelor. Se executǎ rotări 
spre înapoi a acestora, extensii.

  în ortostatism: se executǎ genufl exiuni cu 
spatele sprijinit de spalier.

  din şezând, cu sprijin pe mâini la spate: se 
executǎ lordozări şi delordozǎri. 

  în poziţia şezând: ridicarea braţelor spre ori-
zontalǎ, apoi spre zenit, ridicarea coapselor, 
abducerea lor. 

  din poziţia „patrupedǎ” se execută extensii 
alternative ale braţelor.
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Ulterior, pacienţilor li s-a recomandă să poarte 
hamul de memorie, pe tot parcursul activităţilor coti-

diene, cu excepţia perioadelor de odihnă. Modul co-
rect îmbrăcare al hamului este ilustrat în fi gura nr.3.

REZULTATE

Randomizarea pacienţilor s-a făcut în funcţie 
de complianţa acestora la purtarea hamului de memo-
rie, după derularea programului kinetic de reabilitare. 
Menţionăm că toţi liceenii au acceptat să efectueze 
exerciţiile kinetice pentru corectarea statusului al-
go-disfuncţional vertebral. 

Primul grup (Lot 1), considerat martor, a fost 
alcătuit din 24 de elevi, care au derulat numai progra-
mul de reabilitare (măsurile educaţionale de posturare 
corectă, medicaţia şi electroterapia antialgică, kineto-
terapia adaptată). 

Al doilea grup (Lot 2), cuprinzând 21 de elevi, 
a fost lotul de studiu deoarece pacienţii au acceptat 
purtarea hamului de memorie pe toată durata cerce-
tării. Alegerea hamului de memorie a fost ideală de-
oarece acest tip de orteză este uşor acceptată de către 

pacienţi, fi ind uşor de îmbrăcat / dezbrăcat cu un dis-
confort minim la purtare.

Valorile pentru datele biografi ce (vârsta, me-
diul de provenienţă, sexul) şi durata medie a suferinţei 
algice sunt cuprinse în tabelul nr. 2.

În studiu au predominat fetele (68%) şi liceenii 
din mediul urban (77%). Considerăm că procentul de 
46% compliant pentru purtarea hamului de memorie, 
din totalul subiecţilor incluşi, reprezintă o valoare im-
portantă pentru dovedirea efi cacităţii acestei orteze, 
facil de purtat pentru corecţia şi menţinerea posturii 
fi ziologice atât pentru coloana vertebrală cât şi pentru 
întregul organism.

Tulburările de aliniament vertebral au fost de 
tip atitudine cifotică dorsală 35% şi atitudine scoli-
otică dorso-lombară 65%. Am constatat că pacienţii 
băieţi au avut doar postura vicioasă de tip scoliotic, iar 
pacientele studiate au avut atât tulburarea de alinia-
ment de tip cifotic cât şi scoliotic.

Figura nr. 3. Modalitatea corectă de fi xare a hamului 
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Aşa cum este precizat în literatura de specia-
litate, programul kinetic adaptat tulburării de alinia-
ment şi postură la copil şi tânăr are un rol deosebit în 
controlul parametrului durere şi a self-controlului, cu 
impact favorabil direct asupra calităţii vieţii.

Am constatat că valorile medii ale celor două 
scale studiate au avut o evoluţie favorabilă pentru am-
bele loturi de pacienţi. Nu au existat diferenţe sem-
nifi cative între valorile medii ale celor două scale 
pentru subloturile de fete/băieţi, urban/rural sau grupe 

Tabel nr 2. Date ale pacienților studiați.
Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Lot extins – 45 elevi (31 fete + 14 băieţi; 35 elevi din urban + 10 elevi din rural)
VECHIME (luni) 5 13 7.27 2.093
VARSTA (ani) 14 19 16.18 2.699
VAS1 3 7 4.87 .869
VAS2 2 4 3.13 .661
ASES1 7.1 8.6 7.602 .3740
ASES2 7.5 9.1 8.288 .3933

Lot 1 – 24 elevi (program educaţional şi kinetic)
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
1 – atitudine cifotică 9 37.5 37.5 37.5
2 –atitudine scoliotică 15 62.5 62.5 100.0
VECHIME (luni) 5 13 7.50 2.226
VARSTA (ani) 14 19 15.75 3.480
SEX (1 – F; 2 – B) F – 15 p. (62.5%); B – 9 p. (37.5%) 
MEDIU (1-U, 2-R) U – 20p. (83.3%); R – 4p. (16.7%)
VAS1 3 7 4.96 .859
VAS2 2 4 3.29 .624
ASES1 7.12 8.12 7.5121 .28381
ASES2 7.45 9.00 8.3179 .33928

Lot 2 – 21 elevi (program educaţional şi kinetic + ham de memorie)
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
1 – atitudine cifotică 7 33.3 33.3 33.3
2 –atitudine scoliotică 14 66.7 66.7 100.0
VECHIME (luni) 5 12 7.00 1.949
VARSTA (ani) 14 19 16.67 1.278
SEX (1 – F; 2 – B) F – 16 p. (76%); B – 5 p. (24%)
MEDIU (1-U, 2-R) U – 15p. (71.4%); R – 6p. (28.6%)
VAS1 3 6 4.76 .889
VAS2 2 4 2.95 .669
ASES1 7.1 8.6 7.704 .4409
ASES2 7.5 9.1 8.255 .4536



27

Articole științifi ce 

de vârstă curpinse între 14 – 19 ani. Din aceste con-
siderente vom prezenta modul de evoluţie al valorile 
medii pe lot.

Scorul mediu al scalei VAS s-a ameliorat cu 
peste 30 % atât pentru fi ecare lot cât şi pentru lotul 
total de 45 de subiecţi. Procentul de ameliorare a fost 

cel mai mare pentru lotul 2 (38%, comparativ cu 33% 
pentru lotul 1 şi 35% pentru lotul extins), dovedind că 
postura corectă asigurată de hamul de memorie deter-
mină o stare clinico-funcţională optimă, fără durere. 
(fi gura nr.4). 

Figura nr. 4. Valori medii ale scalei VAS

Curbele de regresie liniara pentru scala VAS                
                                            Figura nr. 5a. (LOT2)                                         Figura nr. 5b. (LOT1)

Rezultatele precizate au fost confi rmate prin as-
pectul histogramelor obţinute când am efectuat curba 
de regresie liniară pentru parametrul durere, pentru 
fi ecare dintre cele două loturi.

Atât corelaia (R) cât şi predictivitatea (R pă-
trat) au avut o semnifi caţie statistică mai bună pentru 

lotul 2 (R = 0.652 – corelaţie semnifi cativă, R pătrat 
= 0.426 – predictivitate relativ bună) (fi gura nr.5a), 
comparativ cu valorile obţinute la lotul 1 (R = 0.510 
– corelaţie relativă, R pătrat = 0.261 – predictivitate 
slabă) (fi gura nr.5b.).
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În ceea ce priveşte ameliorarea scorului scalei 
ASES am constatat că procentul a fost relativ egal, cu 
uşoară superioritate pentru lotul 1 – 10% (pentru lotul 

2 ameliorarea a fost de 7% iar pentru lotul extins de 
8%) (fi gura nr. 6). 

Figura nr. 6. Valori medii ale scalei ASES

Figura nr. 7. 

Curba de regresie liniara pentru ASES. LOT 2

Deşi rezultatul pare în favoarea lotului care nu 
a purtat hamul de memorie, când am efectuat curba 
de regresie liniară pentru aprecierea impactului pro-
gramului complex asupra stării de self-control am 
constatat valori semnifi cativ mai bune pentru lotul 2. 

Astfel, corelaţia obţinută a fost semnifi cativă (R a fost 
de 0.770,) iar predictivitatea bună (R pătrat a fost de 
0.593), aspect dovedit şi de curba de regresie din fi -
gura nr. 7.

Corelaţiile semnifi cative (coefi cientul de co-
relaţie Pearson, cu valoare sub 0.05) au fost stabilite 
pentru lotul 1 între:

  vârstă şi valorile medii ale scalei ASES, în 
ambele momente de evaluare; 

  atitudinea vicioasă şi valorile medii ale sca-
lelor VAS şi ASES în momentul fi nal de 
evaluare, aspect care justifi că importanţa 
programului kinetic în controlul posturii 

şi aliniamentului, cu efect direct favorabil 
pentru durerea resimţită în segmentul lom-
bosacrat.

  Pentru lotul 2, am obţinut corelaţii semnifi -
cative între:

  vechimea durerii (exprimată în luni de zile) 
şi tulburarea de aliniament, respectiv mediu 
de provenienţă; 
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  valorile medii iniţiale şi fi nale ale celor două 
scale VAS şi ASES, confi rmând efectul fa-
vorabil complex al asocierii programului ki-
netic cu purtarea hamului de memorie.

DISCUŢII

Tulburările funcţionale de aliniament la nivelul 
coloanei vertebrale sunt frecvent descrise în literatura 
medicală, precizându-se că în poziţia supinată (de-
cubit) se corectează şi nu au consecinţe structurale 
vertebrale. Una dintre cauzele frecvente ale acestor 
tulburări de postură este disfuncţionalitatea grupelor 
musculare ale toracelui, mai ales la copii şi tineri care 
nu au un regim corect de viaţă, cu adoptarea cotidi-
ană a posturilor vicioase [5].

În ultimii ani, medicina bazată pe dovezi 
a argumentat efi cacitatea ortezelor toracice prin 
durata de folosire de peste 12.9 ore/zi, asocierea cu 
programele kinetice adaptate, atunci când tulbura-
rea structurală de aliniament nu are indicaţie certă 
chirurgicală [6, 7].

Deşi hamul de memorie reprezintă una dintre 
cele mai folosite orteze toracice din multitudinea de 
tipuri de orteze toracice sau toraco-lombare indicate, 
asocierea sa cu un program kinetic pentru controlul 
durerii lombare generate de tulburările funcţionale de 
aliniament ale coloanei vertebrale la asolescenţi şi ti-
neri nu a mai fost menţionată până în prezent în litera-
tura de specialitate [8].

Rezultatele obţinute confi rmă complexitatea 
factorilor care concură la menţinerea unei atitudini 
corecte a corpului, în particular ale coloanei verte-
brale. Nu este posibilă o postură adecvată a trunchiu-
lui dacă aferentarea de la proprioceptorii din muşchi, 
tendoane, articulaţii nu se transmite şi se prelucrează 
corect în sistemul nervos, cu elaborarea eferenţelor 
la periferie şi obţinerea unui tonus muscular adecvat 
pentru poziţiile corecte în diferite circumstanţe bio-
mecanice. Prin programul kinetic derulat şi purtarea 
hamului de memorie se refac tocmai aceste aspecte 
ale unităţii morfo-funcţionale neuro-mio-artro-kine-
tice. Educare funcţiei de atitudine se bazează pe două 
principii sau căi afl ate în strânsă corelaţie (refl exul de 
atitudine există doar dacă musculatura are tonus nor-
mal, iar musculatura puternică nu asigură o atitudine 
corectă fără educarea refl exului de atitudine):

 formarea refl exului de atitudine corectă prin 
care se efectuează autocontrolul poziţiei corpului 
şi segmentelor sale, cu redresarea în funcţie de 
mişcările ce se efectuează; 

 dezvoltarea grupelor musculare ca organe 
efectoare, asigurând păstrarea atitudinii corecte.

Deşi frecvenţa atitudinilor vicioase este deseori 
menţionată în studii clinice, nu li se acordă totdeauna 
acelaşi interes statistic precum deviaţiilor vertebrale 
structurale. În urmă cu 8 ani a fost consemnat că în 
România deformările posturale ale coloanei verte-
brale asociate cu hipotrofi ile staturo-ponderale şi se-
chelele de rahitism ocupă un loc secund, după afecţi-
unile oculare, în clasamentul afecţiunilor cronice la 
copii şi adolescenţi, mai ales pentru grupele de vârstă 
14 – 18 ani [9].

Pe lângă daunele de ordin estetic, aceste atitu-
dini vicioase pot stânjeni diferitele funcţii organice, 
ca de exemplu respiraţia, iar menţinerea lor timp în-
delungat poate să ducă la modifi cări ale tonusului şi 
lungimii muşchilor şi ligamentelor şi la instalarea 
deviaţiilor structurale ale coloanei vertebrale, deviaţii 
structurale în care, pe lângă modifi carea ireductibilǎ 
sau puţin reductibilǎ a curburilor, apar modifi cări ale 
corpilor vertebrali şi o tendinţǎ netă de agravare.

Deviaţiile funcţionale, nestructurale, netratate 
la timp pot să evolueze cǎtre stadii de o gravitate ex-
tremǎ, cǎtre adevarate devieri ale coloanei, care pot 
fi  controlate numai chirurgical cu impact funcţional 
complex [10].

CONCLUZII

1.  Examinarea clinic-funcţională a elevului, 
indiferent de nivelul de şcolarizare, trebuie 
făcută temeinic, periodic şi cu deplină res-
ponsabilitate. 

2.  Măsurile educaţionale pentru menţinerea 
unei posturi şi a unui aliniament corect al 
trunchiului şi corpului necesită o colaborare 
reală între şcoală şi familie. 

3.  Dintre modalităţile profi lactice pentru preve-
nirea structuralizării atitudinilor vicioase de 
postură, două sunt esenţiale şi facil de aplicat 
la şcolar – exerciţiul fi zic adaptat şi hamul de 
memorie. 

4.  Răbdarea, încrederea şi comunicarea între 
toţi membrii echipei preocupate de alinia-
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mentul corect şi postura fi ziologică ale ele-
vului (medic şcolar, profesor, familie şi 
medic specialist, nu în ultimul rând) sunt 
trei elemente fundamentale care asigură 
succesul unui program de prevenţie al devi-
aţiilor structurale de tip scolioză, cifoză sau 
cifo-scolioză.
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REZUMAT

Articolul prezintă un tip particular de 
design experimental cu un singur subiect și 
anume designul cu niveluri de bază multiple. 

Alături de câteva ilustrări reprezentative ale 
asumpțiilor și procedurilor specifi ce, lucrarea 
descrie dezvoltări recente ale acestui tip de 
design precum și avantajele și limitele utili-
zării acestuia în cercetarea experimentală.

The Role of Multiple Baseline Design in the Single-Case 
Experimental Research

ABSTRACT

The article presents a particular type of 
single-case experiment, namely the multiple 
baseline design. Along with some represen-

tative illustrations of its asumptions and pro-
cedures, the paper describes recent develop-
ments of this design and also advantages and 
limits of its use in experimental research.

INTRODUCERE

Într-un articol anterior [1], am arătat că o mo-
dalitate viabilă de a stabili efi cienţa unui tratament/
intervenție asupra unui subiect/pacient, este utilizarea 
designului experimental de tip ABAB, în care se ur-
mărește replicarea intra-individuală a unei schimbări 
înregistrate într-o secvenţă de tip AB, unde A repre-
zintă nivelul de bază sau pre-tratament al variabilei 
dependente (ex. simptome, comportament etc.) iar B 
reprezintă nivelul acesteia pe parcursul tratamentului. 
Cum putem însă testa efi cienţa unui tratament asupra 
unor simptome care nu sunt reversibile sau a căror 
revenire la nivelul de bază pune serioase probleme 
etice? Desigur, şi în aceste condiţii, validitatea internă 
a studiului este dependentă de ideea de replicare a 
efectului, însă în condiţiile caracterului problematic al 

unei replicări intra-individuale, ce alt tip de replicare 
avem la îndemână?

Aşa cum vom vedea pe parcursul acestei lu-
crări, în condiţiile descrise mai sus avem posibilitatea 
să apelăm la un design cu niveluri de bază multiple, 
în care replicarea unei secvenţe de tip AB nu mai este 
o replicare intra-individuală ci una inter-individuală, 
inter-comportamentală sau inter-contextuală [2], [3], 
[4], [5], [6], [7], [8]. 

Desigur, faptul că o revenire problematică la 
nivelul de bază pretinde apelul la un design cu nive-
luri de bază multiple, nu înseamnă că utilizarea unui 
comportament reversibil ridică probleme de validitate 
internă într-un asemenea design. Practic, un compor-
tament reversibil într-un asemenea context, nu are 
oportunitatea de a reveni la nivelul de bază pe parcur-
sul experimentului, întrucât în designul cu niveluri de 
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bază multiple, odată introdus tratamentul, acesta nu se 
mai retrage pe tot parcursul experimentului.

În ce constă procedura?

Fără a detalia încă procedura pentru fi ecare tip 
de design cu niveluri de bază multiple, vom spune de-
ocamdată doar că procedura generală constă în măsu-
rarea mai multor niveluri de bază în paralel (o fază A 
multiplă), niveluri ce vor deveni reper sau condiție de 
control pentru evoluţia mai multor variabile depen-
dente (ex. simptome, comportamente, caracteristici) . 
O asemenea situaţie este exemplifi cată în grafi cul de 

mai jos, în care, pentru simplifi carea problemei vom 
lua doar trei niveluri de bază.

Astfel, după identifi carea unui nivel de bază 
stabil în toate cele 3 situaţii (fazele A1, A2 și A3), se 
trece la introducerea intervenţiei, și continuarea mă-
surării pentru prima variabilă dependentă (faza B1), 
în condițiile în care, se continuă măsurarea în paralel 
a celorlalte două variabile dependente în faza de nivel 
de bază (fazele A2 și A3). 

În momentul în care devine evident că s-a pro-
dus schimbarea vizată de intervenţie pentru prima va-
riabilă dependentă, sau se atinge un criteriu prestabilit, 
se introduce intervenţia şi pentru cea de-a doua varia-

Figura 1. Ilustrarea datelor într-un design 
cu niveluri de bază mul  ple (exemplu fi c  v)

bilă dependentă (faza B2), în timp ce pentru a treia se 
continuă măsurarea unui nivel de bază (faza A3). 

După acelaşi principiu, în momentul în care 
pentru a doua variabilă dependentă se obţine o mo-
difi care similară cu cea înregistrată pe prima varia-
bilă dependentă, se decide introducerea intervenţiei 
şi pentru cea de-a treia variabilă (faza B3). Şi în acest 
caz, măsurarea pe parcursul intervenţiei continuă 
până când se obţine schimbarea de comportament.

Aşa cum este marcat şi în fi gura 1, pentru fi e-
care dintre cele trei variabile dependente există o sin-
gură succesiune de faze de tip AB (ex. A1B1), dar care 
se reia (se replică) pentru fi ecare dintre variabilele de-
pendente măsurate în design (A2B2 respectiv A3B3).

Ca şi în cazul designului de tip ABAB [1], de-
cizia de sistare a măsurării nivelului de bază pentru 
prima variabilă dependentă depinde de evoluţia sco-
rurilor. Decizia de introducere a intervenţiei în pri-
mul caz se ia nu doar pe baza stabilităţii nivelului de 
bază al primei variabile dependente, ci se ia în calcul 
stabilitatea tuturor celor trei variabile. Raţiunea aces-
tui argument ţine de faptul că la introducerea inter-
venţiei în primul caz nu ne interesează doar evoluţia 
primei variabile dependente, ci a tuturor celor trei, în 
paralel. Astfel, este nevoie să putem compara şi evo-
luţia variabilelor 2 şi 3 cu propriile niveluri de bază, 
pe fondul intervenţiei la nivelul primei variabile.
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Tipuri de design cu niveluri de bază 
multiple

În acest punct al discuţiei se cuvine înlocuirea 
variabilei dependente multiple din descrierea proce-
durii de mai sus, cu formele particulare pe care le îm-
bracă variabila dependentă multiplă. Aşadar, designul 
cu niveluri de bază multiple poate îmbrăca trei forme 
specifi ce: design cu subiecţi multipli, design cu com-
portamente multiple respectiv design cu situaţii/con-
texte multiple.

Designul cu subiecţi multipli

În această formă de design, replicarea secvenţei 
de tip AB se face separat pe mai mulţi subiecţi (re-
plicare inter-individuală). Astfel, în măsura în care 
avem un lot omogen de subiecţi, care îndeplinesc 
nişte criterii de includere specifi ce (rolul lor îl vom 
discuta ulterior în secţiunea dedicată problemei vali-
dităţii interne), vom stabili în paralel nivelul de bază 
al unuia şi aceluiaşi comportament pentru toţi subiec-

ţii. Odată obţinut acest nivel, se va introduce pe rând 
intervenţia pentru fi ecare subiect în parte, doar după 
ce s-a înregistrat schimbarea pentru subiectul anterior, 
experimentul fi ind considerat încheiat abia în momen-
tul întregistrării schimbării şi pentru ultimul subiect 
din studiu.

Un exemplu de design cu niveluri de bază mul-
tiple în cazul subiecţilor este prezentat în fi gura de 
mai jos. Este vorba despre un extras de date dintr-un 
studiu vizând utilizarea prompting-ului şi întăririlor 
sociale pentru creşterea numărului de iniţieri de in-
teracțiune socială în cazul copiilor cu autism şi impli-
cit integrarea lor socială în grupul tipic de copii [9]. 
În acest context, iniţierile au fost operaţionalizate în 
forma: formularea de întrebări pentru a obţine infor-
maţii sau a provoca competiţia, dovedirea unor răs-
punsuri afective exprimate verbal sau prin gesturi, so-
licitarea colegilor să efectueze o acţiune sau să enunțe 
o afi rmaţie, informarea celorlalţi despre propriile acţi-
uni sau ale altora din prezent sau trecut, invitarea co-
legilor să participe într-o activitate comună.

Figura 2. Un exemplu de design 
cu niveluri de bază mul  ple în cazul 
subiecților extras din Gena (2010).

Se poate observa din fi gura de mai sus modul în 
care, după identifi carea în paralel a unui nivel de bază 
stabil pentru fi ecare subiect, s-a introdus pe rând in-
tervenţia pentru cei patru, doar după ce s-a manifestat 
o schimbare la nivelul subiectului anterior.

Desigur, într-un asemenea context, pot apărea 
diverse confi guraţii de situaţii (de evoluţie a datelor 
celor „k” subiecţi), fi ecare pretinzând analize şi inter-
pretări adecvate. Astfel, este posibil în primul rând ca 
atât magnitudinea cât şi latenţa schimbării să fi e foarte 

similare între subiecţi, astfel încât concluzia legată de 
efi cienţa intervenţiei să fi e indubitabilă. Este însă, la 
fel de posibil ca între subiecţii implicaţi în studiu să 
apară o variabilitatea sub aspectul magnitudinii şi/sau 
latenţei schimbării, fapt ce pretinde o interpretare prin 
prisma tuturor caracteristicilor particulare ale experi-
mentului în cauză. 

Astfel, sub aspectul magnitudinii, efectul pro-
priu-zis poate să apară la anumiţi subiecţi şi să nu 
apară deloc în cazul altora, sau să apară la o magni-
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tudine ridicată pentru unii şi redusă pentru alţii. În 
exemplul de mai sus se pot identifi ca asemenea va-
riaţii de magnitudine a schimbării, de exemplu între 
subiecţii 2 (Lena) şi 4 (Cory).

De asemenea, sub aspectul latenţei schimbării, 
este posibil ca anumiţi subiecţi să înregistreze schim-
bări imediate în timp ce pentru alţii, schimbarea să 
apară doar după un număr mare de repetări/sesiuni ale 
intervenţiei. În acelaşi exemplu de mai sus, compa-
rând subiecţii 2 şi 4, se poate observa că la subiectul 
2 schimbarea se manifestă imediat, în timp ce pentru 
subiectul 4 este nevoie de un număr mai mare de se-
siuni de intervenţie pentru a înregistra o schimbare.

Indiferent în care din situaţiile de mai sus ne 
afl ăm, este cert că interpretarea datelor trebuie să ţină 
cont de particularităţile subiecţilor incluşi în studiu 
sau de particularităţile modului în care s-a administrat 
intervenţia. În special dacă este vorba despre primul 
caz, anumite diferenţe interindividuale (ex. severita-
tea simptomelor) se pot asocia cu diferenţe de mag-
nitudine şi/sau latenţă a schimbării. Cu alte cuvinte, 
o asemenea confi guraţie poate semnala o situaţie de 
moderare a efi cienţei intervenţiei, cu alte cuvinte va-
lorile la care se afl ă anumite variabile/caracteristici 
ale subiecţilor să genereze diferenţe de efi cienţă a 
intervenţiei (subiecţii să benefi cieze variat de efectul 
intervenţiei în funcţie de diferenţele inter-individu-
ale preexistente). Desigur, experimentul cu un singur 
subiect nu permite o analiză riguroasă a efectelor de 
moderare, aşa cum o permit studiile clinice contro-
late (pentru relații cauzale) sau studiile de tip anchetă 
(en survey) (pentru relații de covariație), însă aseme-
nea experimente cu un singur subiect cu replicări in-
ter-individuale pot genera ipoteze valoroase legate de 
moderatorii efi cienţei intervenţiilor sau relaţiilor între 
variabile, care să fi e ulterior studiate riguror prin de-
signuri cu putere statistică ridicată.

Reversul situaţiei descrise mai sus este situ-
ația în care, în ciuda diferenţelor inter-individuale, 
magnitudinea şi/sau latenţa schimbării în urma unei 
intervenţii se manifestă foarte similar pe fi ecare su-
biect inclus în experiment. O asemenea situaţie este 
un indicator al validităţii externe a studiului, cu alte 
cuvinte un argument în favoarea ideii că efi cienţa in-
tervenţiei testate se manifestă dincolo de particulari-
tăţile individuale. Din nou, în absenţa unei analize de 
moderare riguroase, aparenta asociere a unor particu-
larități ale subiecților cu diferenţe inter-individuale de 

efi cienţă a intervenţiei este doar speculativă, efi cienţa 
diferențiată sau „universală” a intervenţiei rămânând 
a fi  dovedită.

Designul cu comportamente multiple

Cel de-a doilea tip de design inclus în această 
categorie este designul cu comportamente multiple. 
Spre deosebire de cazul subiecţilor multipli, aici repli-
carea nu mai este una inter-individuală ci o replicare 
inter-comportamentală.

Mai precis, acest tip de design descompune 
comportamentul asupra căruia trebuie intervenit în 
dimensiuni sau modalităţi de manifestare a compor-
tamentului respectiv. Cu alte cuvinte, procedura este 
una similară operaţionalizării conceptelor, în care sunt 
identifi cate dimensiunile conceptului şi indicatorii 
(modalităţile de manifestare). Rezultatul acestui pro-
ces va fi  un set de două sau mai multe (sub)comporta-
mente, pe fi ecare dintre acestea, în cadrul designului 
cu niveluri de bază multiple aplicându-se o secvenţă 
de tip AB. Ceea ce trebuie reţinut în acest context este 
că replicarea inter-comportamentală a efectului se 
face pentru unul şi acelaşi subiect.

Figura 3. Un exemplu de design cu niveluri de bază 
mul  ple în cazul comportamentelor 

extras din Mazzo   et al. (2010).
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Încă un aspect important este acela că în alege-
rea comportamentelor pe care va fi  făcută replicarea 
secvenţei AB trebuie ţinut cont că acestea trebuie să 
fi e disjuncte (sufi cient de diferite între ele) însă în ace-
laşi timp să existe argumente în favoarea ideii că toate 
reprezintă dimensiuni sau modalităţi de manifestare 
ale aceluiaşi concept. Vom detalia mai mult această 
cerinţă în discuţiile ulterioare asupra validităţii interne 
şi a asumpţiilor acestui tip de design experimental.

În fi gura 5, este prezentat grafi cul rezultat din-
tr-un design cu niveluri de bază multiple în cazul com-
portamentelor. Studiul la care facem referire [10] a ur-
mărit testarea unei intervenţii asistate de calculator (en. 
Computer Assisted Instruction – CAI) menite să îmbu-
nătăţească abilităţile decizionale ale adolescenţilor cu 
dizabilităţi intelectuale uşoare şi moderate în domeniile 
vieţii independente (en. independent living), muncii 
(en. employment) şi educaţiei (en. education). Studiul 
a replicat designul pe patru subiecţi, dintre rezultatele 
acestora extrăgând doar un caz spre exmplifi care.

Aşa cum se poate observa din grafi c, după trei 
măsurători succesive ale nivelului de bază pentru cele 
trei comportamente în paralel (cu o performanţă vari-
ind de la 0 la 1 răspunsuri corecte), s-a introdus inter-
venţia pentru primul comportament (domeniul mun-
cii, en. employment), pentru celelalte două continuân-
du-se măsurarea nivelului de bază, până apare un efect 
evident la nivelul primului comportament. Se observă 
că după şapte repetări ale intervenţiei, performanţa de-
cizională crescătoare se stabilizează la un nivel de 8 
răspunsuri corecte. În acest moment s-a introdus in-
tervenţia pentru al doilea comportament, decizii în do-
meniul educaţiei, continuându-se măsurarea nivelului 
de bază pentru al treilea comportament. Se observă că 
şi de data asta, intervenţia duce la o creştere a perfor-
manţei, care tinde să se stabilizeze după 8 măsurători, 
în jurul a 9 răspunsuri corecte. În ultima etapă a desig-
nului, s-a introdus intervenţia şi pentru ultimul com-
portament, acesta înregistrând o performanţă fi nală 
de aproximativ 8 răspunsuri corecte. Ceea ce apare în 
plus la acest exemplu comparativ cu structura designu-
lui prezentat anterior este continuarea intervenţiei pen-
tru primul comportament cu un set de aplicări menite 
să consolideze efectul câştigat (en. booster session) în 
condiţiile în care se observă tendinţa de revenire la ni-
velul de bază la încetarea intervenţiei.

Designul cu situaţii/contexte multiple

Cel de-al treilea tip de design discutat aici este 
designul cu contexte multiple. De data aceasta, replica-
rea secvenţei AB nu va mai fi  una inter-individuală sau 
inter-comportamentală ci o replicare inter-contextuală. 
Aceasta înseamnă că unul şi acelaşi comportament va 
fi  replicat pentru unul şi acelaşi subiect dar într-un set 
de contexte diferite. Şi în acest caz, modul de stabilire 
a setului de contexte trebuie să ţină cont de o diferenţă 
sufi cient de mare între acestea şi în acelaşi timp de sub-
sumarea acestora unei palete plauzibile de situaţii în 
care respectivul comportament poate să apară.

Un exemplu de design cu situaţii multiple este 
prezentat în fi gura de mai jos.

Figura 4. Un exemplu de design cu niveluri de bază 
mul  ple în cazul comportamentelor extras 

din Marion et al. (2011).

Grafi cul de mai sus reprezintă datele obţinute 
de un subiect dintr-un studiu care a vizat testarea 
unei noi metode de instruire a copiilor diagnosticaţi 
cu autism în utilizarea corectă a întrebării „Ce este 
asta?” [11]. Cele patru situaţii reprezintă contexte 
particulare de joc (tipuri de joc) în cadrul cărora s-a 
măsurat frecvenţa utilizării întrebării menţionate 
(CMEO 1: ascunde şi caută, CMEO 2: obiectul dis-
părut, CMEO 3: cere mai mult, CMEO 4: supriza). Se 
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poate observa că după măsurarea paralelă a nivelului 
de bază s-a intervenit doar în cadrul primei situaţii de 
joc, efectul apărând după aproximativ 7 sesiuni de 
intervenţie. Odată manifestat efectul, pentru această 
situaţie de joc se continuă cu secvenţe periodice de 
tip follow-up, intervenţia fi ind introdusă si pentru a 
doua situaţie de joc, celelalte două contexte fi ind 
păstrate în faza de măsurare a nivelului de bază. Se 
poate observa că efectul în cea de-a doua situaţie de 
joc se manifestă cu o latenţă mult mai mare. În ceea 
ce priveşte ultimele două situaţii, se poate observa un 
efect de contaminare de la situaţia 2 spre situaţiile 3 
şi 4, în care frecvenţa comportamentului ţintă creşte 
deşi în ultimele două situaţii nu s-a acţionat specifi c 
pentru modifi carea comportamentului. Un asemenea 
exemplu poate ilustra cazul în care pentru un număr 
redus de contexte sau comportamente multiple, inde-
pendenţa funcţională poate fi  validă, acesta însă pier-
zându-se pentru ultimele contexte sau comportamente 
atunci când acestea sunt în număr mare.

Merită precizat în acest context că paleta de 
situaţii poate să prezinte doar o variaţie calitativă, 
precum cea din exemplul anterior (alte ex. manifes-
tarea agresivităţii în şcoală, acasă sau într-o situaţie 
de activităţi extraşcolare) sau o varietate mai degrabă 
cantitativă, un crescendo al complexităţii situaţiilor 
(ex. situaţii desprinse de pe paleta variaţiilor caracte-
rului ecologic al unei situaţii experimentale: condiţii 
minimale de laborator, simulări în contextul realităţii 
virtuale, mediul perfect ecologic). 

Problema validităţii interne

Aşa cum anticipam la începutul lucrării, în ab-
senţa valorifi cării unui caracter reversibil al variabilei 
dependente, la baza stabilirii validităţii interne a aces-
tui tip de design nu mai stă replicarea intra-individu-
ală a secvenţei AB ci replicarea inter-individuală, in-
ter-comportamentală sau inter-contextuală a acesteia. 
Cu alte cuvinte, în măsura în care se obţin replicări fi -
dele ale primei secvenţe AB pe subiecţi diferiţi, com-
portamente diferite respectiv situaţii diferite, vorbim 
despre o validitate internă crescută şi implicit despre 
argumente forte în favoarea efi cienţei intervenţiei.

Ca şi în cazul designului de tip ABAB [1], de-
signul cu niveluri de bază multiple implică o anumită 
logică în derularea experimentului şi în construcţia 
argumentării efi cienţei intervenţiei. Pentru a face mai 

intuitivă această explicaţie/descriere, vom lua ca pro-
totip cazul designului cu situaţii multiple, însă conclu-
ziile se pot extinde la oricare dintre formele designu-
lui cu niveluri de bază multiple.

Astfel, în momentul în care, după identifi carea 
unui nivel de bază stabil al comportamentului în situa-
ţiile X, Y şi Z, la introducerea intervenţiei pentru situ-
aţia X, un prim argument în favoarea efi cienţei inter-
venţiei este modifi carea de comportament în direcţia 
dorită în situaţia X dar păstrarea scorurilor în situaţiile 
Y şi Z la nivelul celor înregistrate în nivelul de bază. 
În felul acesta, se controlează posibilitatea interven-
ţiei altor factori externi care se pot suprapune peste 
intervenţie, potenţându-i sau dimpotrivă, mascându-i 
efi cienţa. Dacă dimpotrivă, la intervenţia asupra com-
portamentului în situaţia X, apar modifi cări similare 
şi în situaţiile Y şi Z, în care nu s-a acţionat explicit 
asupra modifi cării comportamentului, este posibil ca 
modifi carea înregistrată în situaţia X să nu se datoreze 
intervenţiei ci unor factori externi. Aceeaşi logică se 
aplică pentru fi ecare nouă secvenţă de tip AB intro-
dusă în studiu, validitatea internă a studiului crescând 
cu fi ecare nouă replicare. Practic, chiar dacă la intro-
ducerea intervenţiei în prima situaţie este posibil să 
acţioneze simultan şi alţi factori confundaţi, probabi-
litatea infl uenţei acestora se reduce la fi ecare replicare 
a secvenţei AB pe situaţii diferite [2].

De asemenea, ca şi în cazul experimentului 
ABAB [1], şi aici, întregul eşafodaj argumentativ se 
bazează pe un set de asumpţii, care dacă nu sunt res-
pectate, este invalidat întregul demers. Asumpţiile de-
signului experimental cu niveluri de bază multiple sunt 
următoarele: 1. Intervenţia este capabilă să infl uenţeze 
tipuri similare de răspuns (componente, manifestări 
ale comportamentului vizat), 2. Intervenţia este capa-
bilă să infl uenţeze acelaşi comportament în contexte 
diferite, 3. Intervenţia are efecte similare asupra acelu-
iaşi comportament pentru subiecţi diferiţi, 4. Aspectele 
variabilei dependente (comportamente, subiecţi, situ-
aţii) din cercetare sunt independente funcţional unele 
de altele (intervenţia asupra uneia nu generează efecte 
şi asupra celorlalte) [2]. Aşa cum se poate observa, 
primele trei asumpţii sunt de fapt aplicarea concretă 
a uneia şi aceeaşi asumpţie pentru fi ecare dintre cele 
trei modalităţi de replicare (inter-subiecţi, inter-com-
portamente şi inter-situaţii). Cea de-a patra asumpţie 
este practic de sine stătătoare, afi rmând necesitatea ca 
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o intervenţie aplicată specifi c să nu genereze efecte şi 
asupra celorlalte comportamente, situaţii, subiecţi.

Cum poate afecta nerespectarea asumpţiilor 
validitatea internă a acestui tip de design? Să luăm 
asumpţiile pe rând.

Primele trei, nefi ind respectate, pot împiedica re-
plicarea primei secvenţe AB. Neştiind că asumpţia nu a 
fost respectată, lipsa replicării fi dele a primei secvenţe 
AB pe ceilalţi subiecţi, comportamente sau situaţii va 
fi  interpretată ca argument în defavoarea efi cienţei in-
tervenţiei (dacă nu s-a obţinut o replicare fi delă). În 
realitate, pe fondul nerespectării asumpţiei, explicaţia 
nereplicării secvenţei AB este alegerea greşită a opor-
tunităţilor de replicare. De exemplu, într-un experiment 
cu subiecţi multipli în care se testează efi cienţa poveş-
tilor sociale în dezvoltarea abilităţilor sociale la copiii 
diagnosticaţi cu autism, includerea în studiu a unor 
copii redus funcţionali va împiedica replicarea fi delă a 
efectului obţinut pe copiii înalt funcţionali.

Cea de-a patra asumpţie ridică şi ea o problemă 
serioasă legată de validitatea cercetării, fi ind în acelaşi 
timp mai subtilă şi mai greu de verifi cat. Astfel, inde-
pendenţa funcţională a comportamentelor, situaţiilor 
sau subiecţilor, afi rmă că aplicarea intervenţiei pe un 
comportament/context/subiect, nu produce modifi cări 
şi pe celelalte oportunităţi de replicare. Ce se întâmplă 
dacă asumpţia aceasta nu este respectată?

Să luăm cazul comportamentelor multiple. În 
momentul în care se intervine pe primul comporta-
ment, în condiţiile unei dependenţe funcţionale a 
comportamentelor alese pentru replicare, vor apărea 
modifi cări şi la nivelul acestora, fără ca să se acţio-
neze explicit asupra lor. Într-o asemenea situaţie, cre-
zând că comportamenle sunt independente funcţional, 
vom fi  mai degrabă tentaţi să spunem că deşi pare să 
existe un efect pe primul comportament, acesta se da-
torează cel mai probabil altor factori decât intervenţia, 
de vreme ce apare chiar şi la comportamentele pentru 
care intervenţia nu s-a administrat. Cu alte cuvinte se 
escaladează eroarea de tip II, aceea în care spunem că 
nu există un efect acolo unde în realitate acesta există.

Așa cum se poate observa din fi gura 5, dacă 
comportamentul ţintă este agresivitatea unui copil 
preşcolar, aceasta poate fi  operaţionalizată în două 
comportamente distincte: agresivitatea verbală şi 
agresivitatea fi zică. În situaţia în care se acţionează 
explicit doar pentru modifi carea agresivităţii fi zice 
prin tehnica „time-out”, este posibil ca efectul să se 

manifeste şi asupra agresivităţii verbale, fără ca teh-
nica în cauză să fi e aplicată şi pentru comportamen-
tele de agresivitate verbală.

Un asemenea caz este ilustrat în grafi cul de mai 
jos. 

Figura 5. Ilustrarea unui caz de dependență funcțio-
nală a comportamentelor (exemplu fi c  v)

În acelaşi context, al comportamentelor multiple, 
un exemplu de respectare a asumpției independenţei 
funcţionale ar fi  acela în care se urmăreşte dezvoltarea 
performanţelor/abilităţilor sociale ale copiilor disgnos-
ticaţi cu autism prin activităţi de joc social. Perfor-
manţa socială poate fi  descompusă în „durata contac-
tului vizual cu partenerul de joc” respectiv „frecvenţa 
comportamentului de împărţire a jucăriei cu partenerul 
de joc”. Jocul social vizând stimularea contactului vi-
zual între copil şi partenerul de joc va genera o creştere 
a duratei sau contactului vizual fără să genereze auto-
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mat şi îmbunătăţiri ale frecvenţei comportamentului de 
împărţire a jucăriilor cu partenerul de joc.

În cazul subiecţilor multipli, independenţa 
funcţională poate fi  compromisă prin comunicarea/
interacţiunea subiecţilor în afara experimentului, de-
pendenţa funcţională fi ind astfel generată printr-un 
efect de contagiune.

În cazul contextelor multiple, un exemplu de 
independenţă funcţională a contextelor poate fi  cazul 
utilizării tehnicii întăririlor pozitive pentru a stimula 
şcolarul să persiste într-o sarcină academică. Cele 
două contexte comparate pot fi  la şcoală şi acasă, întă-
ririle pozitive primite acasă poate genera o persistenţă 
mai mare în sarcina academică, fără ca acest lucru să 
producă o modifi care a aceluiaşi comportament în 
contextul şcolii. Dacă în schimb, persoana care ad-
ministrează întăririle este aceeaşi în ambele contexte, 
poate apărea un efect de dependenţă funcţională.

Designuri concurente vs. designuri 
non-concurente

In literatura metodologică dedicată designului 
cu niveluri de bază multiple, se vorbeşte despre două 
categorii subsumate acestui tip de design: designurile 
concurente şi cele non-concurente [12], [13]. Desig-
nurile concurente reprezintă ceea ce în mod clasic în-
ţelegem prin design cu niveluri de bază multiple, şi la 
care ne-am referit şi noi pe parcursul acestei lucrări. 
Caracterul concurent provine din „paralelitatea” tem-
porală a măsurătorilor efectuate pe subiecţi, contexte 
sau comportamente multiple. De aceea, poate şi mai 
potrivită ar fi  denumirea de „designuri cu niveluri de 
bază multiple paralele”.

Cea de-a doua formă, designurile non-concu-
rente, nu benefi ciază de contemporaneitatea măsu-
rătorilor de bază sau pe parcursul intervenţiei, fi ind 
decalate temporal de la un subiect la altul, de la un 
comportament la altul sau de la un context la altul. De 
aceea o denumire poate şi mai intuitivă a acestei cate-
gorii ar fi  „designuri cu niveluri de bază multiple ne-
paralele” sau „designuri cu niveluri de bază multiple 
decalate”. Chiar dacă distincţia concurente/non-con-
curente este mai puţin intuitivă din punctul nostru de 
vedere, vom utiliza totuşi aceste denumiri pentru a fi  
consonanţi cu terminologia folosită în limba engleză 
în care se regăseşte dealtfel şi cea mai relevantă litera-
tură dedicată acestei problematici.

Întrucât designurile concurente sunt cele pe 
care le-am prezentat deja până în acest punct al ca-
pitolului, vom insista în continuare mai degrabă pe 
designurile non-concurente.

Aşadar, elementul comun cu designurile con-
curente este acela că şi în acest caz au loc replicări 
inter-individuale, inter-comportamentale sau inter-si-
tuaţionale, elementul diferenţiator constând în faptul 
că măsurătorile de la un individ la altul, de la un com-
portament la altul respectiv de la o situaţie la alta nu 
sunt sincronizate temporal. Un grafi c rezultat dintr-un 
asemenea tip de design inter-subiecţi este ilustrat în 
fi gura de mai jos.

Figura 6. Un exemplu de design non-concurent 
cu niveluri de bază mul  ple extras din Harvey 

et al. (2004).

Aşa cum se poate cu uşurinţă identifi ca şi din 
grafi cul de mai sus, decalarea momentelor măsurăto-
rilor în cele trei situaţii nu invalidează/elimină pre-
zenţa celorlalte principii ale designului cu niveluri de 
bază multiple întâlnite în forma concurentă. Astfel, se 
poate observa că ideea de a introduce intervenţia doar 
după ce e limpede că a apărut o schimbare pe primul 
subiect, se păstrează şi în forma non-concurentă a de-
signului [12]. 

De asemenea, principiul validităţii interne din 
forma concurentă se păstrează, în sensul că proba efi -
cienţei intervenţiei este dată de faptul că efectul nu 
apare în absenţa unei intervenţii explicite pe compor-



39

Articole științifi ce 

tamente/situaţii/subiecţi ulteriori, ci apare doar după 
implementarea acesteia. Cum se poate totuşi obţine 
o asemenea „sincronizare atemporală” sau, cu alte 
cuvinte cum putem prelungi al doilea nivel de bază, 
până în momentul evidenţierii unei schimbări pe pri-
mul comportament, în condiţiile în care măsurătorile 
nu sunt paralele?

Răspunsul este simplu. Vom stabili retrospec-
tiv numărul de măsurători necesare în prima secvenţă 
AB, şi pentru prima replicare (pe al doilea subiect, 
context, comportament) vom prelungi măsurarea ni-
velului de bază cu numărul de măsurători necesar ob-
ţinerii unei schimbări pe prima secvenţă AB. În felul 
acesta, vom putea urmări, aplicând discuţia pe exem-
plul de mai sus, dacă pe un al doilea subiect, primele 
4 măsurători din intervenţia pe primul subiect coincid 
cu o modifi care a ultimelor 4 măsurători din nivelul 
de bază al celui de-al doilea subiect. Dacă o asemenea 
modifi care nu apare, avem deja primul argument al 
efi cienţei intervenţiei, urmând ca acestia să-i adăugăm 
argumentul replicării secvenţei AB pe fi ecare subiect 
din studiu.

Ceea ce mai trebuie precizat în acest context, 
legat de modul de prezentare vizuală a datelor într-un 
asemenea design experimental, este notarea datelor 
calendaristice precise pe axa timpului în fi ecare grafi c 
în parte, pentru ca lectorul să poată înţelege magnitu-
dinea decalării măsurătorilor din fi ecare grafi c.

Avantaje şi limite ale designului cu nive-
luri de bază multiple

Sub aspectul avantajelor şi limitelor designului 
cu niveluri de bază multiple, ceea ce se poate spune 
cu certitudine încă de la bun început este că acesta 
nu e un design universal util. Cu alte cuvinte, înain-
tea deciziei pentru utilizarea unui asemenea design de 
cercetare este nevoie de o analiză atentă a contextului 
particular al cercetării, incluzând aici comportamen-
tele vizate de intervenţie, specifi cul teoretic al inter-
venţiei, al subiecţilor participanţi etc.

În ceea ce priveşte avantajele utilizării aşa cum 
s-a văzut şi pe parcursul acestui capitol, designul cu 
niveluri de bază multiple permite testarea efi cienţei 
unei intervenţii fără retragerea intervenţiei [2], [14] 
în felul acesta fi ind respectate atât principiile etice ale 
cercetării cât şi principiile validităţii interne (ex. nu 

introduce factori confundaţi precum demoralizarea 
pacientului, reacţii de furie sau depresie generate de 
retragerea intervenţiei).

De asemenea, încă din secţiunile anterioare ale 
acestei lucrări s-a putut desprinde ideea că designul cu 
niveluri de bază multiple permite identifi carea şi ana-
liza nuanţată a diferenţelor inter-individuale legate de 
efi cienţa unei intervenţii. Este vorba în particular des-
pre designul cu subiecţi multipli, în care diferenţele 
inter-individuale pot oferi ipoteze relevante legate 
de potenţialii moderatori ai efi cienţei intervenţiilor, 
moderatori care pot fi  ulterior testaţi în designuri mai 
complexe, precum studiile clinice controlate.

Dacă este să ne referim particular la avantajele 
designului cu niveluri de bază multiple non-concu-
rente, dincolo de avantajele mai sus menţionate se 
adaugă plusul de fl exibilitate pe care-l oferă. Astfel, 
de multe ori desfăşurarea de la A la Z a unui design 
cu niveluri de bază multiple concurente ridică foarte 
multe probleme de sincronizare, evenimente nepre-
văzute (ex. fenomenul morții experimentale) putând 
compromite complet structura designului. O aseme-
nea problemă este mult redusă prin caracterul asin-
cron al designului non-concurent.

În ceea ce priveşte limitele acestui tip de de-
sign, poate cea mai importantă este difi cultatea de a 
respecta cea de-a patra asumpţie, independenţa func-
ţională a contextelor, subiecţilor sau comportamente-
lor. Dacă în primele două cazuri difi cultatea nu este 
neapărat una majoră, în cazul independenţei funcţi-
onale a comportamentelor, aşa cum s-a văzut şi din 
exemplele date anterior, problema poate fi  una subtilă 
şi cu consecinţe serioase asupra validităţii interne a 
experimentului.

Nu în ultimul rând, designul cu niveluri de bază 
multiple implică o amânare uneori problematică a im-
plementării intervenţiei pentru o parte din subiecţii in-
cluşi într-un asemenea experiment. Astfel, în situaţii 
care pretind o intervenţie rapidă (ex. comportament 
auto-distructiv, risc suicidar) sau în care amânarea in-
tervenţiei ridică serioase probleme etice, cu cât numă-
rul de măsurători necesare identifi cării unui nivel sta-
bil este mai mare (situaţie frecventă în absenţa rever-
sibilităţii) sau numărul subiecţilor din experiment este 
mai mare, cu atât va întârzia aplicarea intervenţiei la 
ultimii subiecţi, cu consecinţe probabil proporţionale 
cu gravitatea situaţiei iniţiale.
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CONCLUZII

Rezumând elementele descrise pe parcursul 
acestei lucrări, ceea ce trebuie reţinut este faptul că 
designul cu niveluri de bază multiple aduce propria 
modalitate de asigurare a validităţii interne a cercetă-
rii şi anume replicarea inter-individuală, inter-situaţi-
onală sau inter-comportamentală a unei secvenţe de 
tip AB (nivel de bază→intervenţie). Utilitatea aces-
tuia vine din faptul că, spre deosebire de designul de 
tip ABAB [1], poate utiliza şi comportamente care nu 
sunt reversibile, prin natura sa, designul cu niveluri de 
bază multiple neapelând la retragerea intervenţiei ca 
modalitate de control.

Aşa cum s-a văzut deja, nivelurile de bază mul-
tiple se pot referi la subiecţi multipli, contexte multi-
ple sau comportamente multiple, ceea ce oferă o pa-
letă largă de posibilităţi în cercetarea experimentală 
cu un singur subiect. Indiferent despre care tip vor-
bim, pentru ca întreaga abordare să benefi cieze de va-
liditate internă, este necesară respectarea asumpţiilor 
acestui tip de design. Aşa cum s-a văzut, au fost enu-
nate patru asemenea asumpţii, însă ele pot fi  grupate 
în două mari categorii: asumpţiile legate de caracterul 
plauzibil al infl uenţei intervenţiei asupra variabilei 
dependente (asupra subiecţilor, comportamentelor, 
situaţiilor multiple) respectiv asumpţia independenţei 
funcţionale a variabilelor dependente. Ca în orice alt 
tip de design experimental, respectarea asumpţiilor 
condiţionează validitatea întregului demers.

Dincolo de această tipologie standard, prezentă 
în orice manual sau articol ştiinţifi c dedicat cercetării 
experimentale cu un singur subiect, în această lucrare 
am prezentat şi un tip mai nou, o dezvoltare relativ 
recentă, designul cu niveluri de bază multiple noncon-
curente. Această versiune fl exibilă, cu măsurători de-
calate vine să răspundă unor constrângeri pragmatice 
legate de posibilitatea măsurării sincrone în designul 
cu niveluri de bază multiple.

Nu în ultimul rând, trebuie reţinute avantajele 
şi limitele acestui tip de design. Aşa cum am arătat, 
principalele avantaje sunt posibilitatea testării efi ci-
enţei intervenţiei fără retragerea acesteia (eliminând 
potenţiale probleme etice) şi posibilitatea de analiză 
nuanţată a unor potenţiali moderatori ai efi cienţei in-
tervenţiilor. În acelaşi timp însă, nu trebuie ignorate 
limitele acestui tip de design, cele mai importante fi -
ind difi cultatea stabilirii unor comportamente/situaţii 
independente funcţional respectiv întârzierea adminis-

trării intervenţiei la ultimii subiecţi din design. Această 
din urmă limită nu trebuie însă să descurajeze cercetă-
torul, existând multiple opţiuni de design experimental 
adecvate unei palete largi de situaţii concrete.
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Rezumat

Moartea subită la copii şi adolescenţi apare în 
plină stare de sănătate aparentă. Este un eveniment 
rar, dar cu impact psihosocial devastator şi rată de 
supravieţuire redusă. Survine mai frecvent corelat cu 
efortul fi zic la indivizi cu cord indemn sau aparent in-
demn. Cele mai cunoscute cauze specifi ce de moarte 
subită de origine cardiacă la copil şi adolescent in-
clud: sindromul QT lung, sindromul Brugada, sindro-
mul Wolf Parkinson White, tahicardia ventriculară 
primară, fi brilaţia ventriculară primară, hipertensiu-
nea pulmonară primară, cardiomiopatia hipertrofi că, 
anomalii de artere coronare, displazia aritmogenă 
de ventricul drept, commotio cordis. Odată diagnos-
ticate, fi ecare dintre aceste entităţi benefi ciază de o 
terapie specifi că. Sunt necesare strategii de prevenţie 
a morţii subite de cauză cardiacă la copii/adolescenţi 
prin depistarea factorilor de risc şi prin instruirea pro-
fesorilor şi a elevilor asupra tehnicilor de resuscitare 
cardiorespiratorie.

Introducere

Efortul fi zic organizat ca activitate sportivă 
presupune un stres emoţional şi fi zic care poate re-
prezenta un factor trigger pentru cordul susceptibil 
generând disritmii rapide şi/sau insufi cienţă corona-
riană. Acestea se pot exprima clinic ca sincopă sau 
chiar moarte subită.

Moartea subită (MS) de cauză cardiacă la copii 
şi adolescenţi apare în plină stare de sănătate aparentă. 
Este un eveniment rar, dar cu impact psihosocial de-
vastator şi rată de supravieţuire redusă. Astfel, Berger 

et al. apreciază că MS la efort la elevii sportivi are o 
rată de supravieţuire de 1/7, adică doar un copil din 
şapte prezintă o “moarte subită eşuat [1]. 

Date de epidemiologie

La copii şi adolescenţi riscul de MS este apre-
ciat la 1:200.000, spre deosebire de adulţi la care ris-
cul este mult mai mare (300.000-400.000/an) [2]. MS 
la copii se raportează în timpul sau imediat după com-
petiţii sportive. Un review din literatură sugerează că 
MS se corelează mai frecvent cu anumite tipuri de 
sporturi, respectiv baschetul şi fotbalul. Raţionamen-
tul pentru care sunt incriminate în primul rând aceste 
sporturi nu este destul de clar, dar se poate specula că 
este vorba de intensitatea mare a solicitării fi zice şi 
psihice [2]. S-a constatat că 90% dintre MS se petrec 
în prezenţa profesorilor şi a colegilor. 

Date clinice

Factorii de risc cardiac pentru MS la copil și 
adolescent includ:

1. Boli cardiace anterior necunoscute
Cord fără leziuni structurale: sindrom QT lung, 

sindrom Brugada, sindrom Wolf Parkinson White, ta-
hicardia ventriculară primară şi fi brilaţia ventriculară 
primară, hipertensiunea pulmonară primară

Cord cu leziuni structurale: cardiomiopatie hi-
pertrofi că, anomalii de artere coronare, displazia arit-
mogenă de ventricul drept, sindrom Marfan.

2. Cord anterior indemn: commotio cordis, dro-
guri (cocaina şi alte droguri stimulante)
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Cele mai cunoscute cauze specifi ce de 
moarte subită de origine cardiacă la co-
pil şi adolescent

Sindromul QT lung se prezintă ca forme con-
genitale cu transmitere autosomal dominantă (sindro-
mul Romano-Ward şi sindromul Lange-Jervel-Nie-
lsen care evoluează cu surditate congenitală) sau ca 
forme dobândite. Electrocardiografi c se înregistrează 
QTc>0,44 sec (fi g. 1). Factorii de risc pentru sindro-
mul QT lung sunt reprezentaţi de istoric de MS la ti-
neri, sincopă, convulsii, surditate congenitală.

Fig 1. Sindrom QT lung

Pacienţii pot dezvolta tahicardii ventriculare 
adrenergic dependente tip torsadă de vârfuri. Trata-
mentul profi lactic al disritmiilor constă în implanta-
rea unui defi brilator automatic [3].

Sindromul Brugada este o entitate descrisă de 
autorul al cărui nume îl poartă, în 1992. Se transmite 
autosomal dominant cu penetranţă completă. Vârsta 
medie afectată este de 30-40 ani, dar s-au raportat ca-
zuri în vârstă de o lună până la 77 ani. Clinic, pacienţii 
pot prezenta lipotimii, sincope, moarte subită.Traseul 
electrocardiografi c evidenţiază supradenivelarea ST 
și undă T negativă în V1,V2,V3, aspect sugerând un 
bloc major de ramură dreaptă. În criză, care poate fi  
declanșată de efort, se dezvoltă torsadă de vârfuri sau 
fi brilaţie ventriculară [4].

Sindromul Wolf Parkinson White (Fig. 2) are 
o incidenţă la copii de 0,1%. De cele mai multe ori 
evoluează cu tahicardii paroxistice supraventriculare. 
Riscul de moarte subită este rar şi atunci este vorba 
de fi brilaţie atrială cu QRS-uri largi, ce degenerează 
în fi brilaţie ventriculară. Tratamentul radical constă în 
ablaţia căii accesorii.

Fig. 2 Sindrom WPW

Cardiomiopatia hipertrofi că în variantele ob-
structivă şi neobstructivă se caracterizează prin hip-
ertrofi a pereţilor cavităţilor ventriculare, predominant 
a ventriculului stâng. Modul de transmitere, în multe 
cazuri, este autozomal dominant. Are o prevalenţă 
de 1:500 în populaţia generală a USA. Este cea mai 
frecventă cauză de MS la tinerii sportivi. Incidenţa 
anuală a MS prin cardiomiopatia hipertrofi că este 
apreciată la 0,6-1%. Factorii de risc pentru cardio-
miopatia hipertrofi că sunt reprezentaţi de antecedente 
heredo colaterale de MS la varstă tânără sau de car-
diomiopatie hipertrofi că şi antecedente personale de 
aritmii ventriculare [5[,[6]. Diagnosticul este confi r-
mat prin ecocardiografi e. Se aplică tratament betablo-
cant, miectomie.

Anomaliile congenitale ale arterelor coronare 
sunt reprezentate de următoarele variante: artera co-
ronară stângă din sinusul Valsalva drept, stenoza de 
ostium coronar ( ± stenoză de arc aortic), fi stula co-
ronară, artera coronară dreaptă din sinusul Valsalva 
stâng, originea anormală a coronarei stângi din artera 
pulmonară, compresia arterelor coronare între aortă 
și artera pulmonară (Fig. 3). Pacienţii cu anomalii 
congenitale ale arterelor coronare prezintă dureri to-
racice, sincopă de efort sau MS la efort. Uneori ano-
maliile sunt o descoperire necroptică. Pe electrocardi-
ograma de repaus apare aspect de ischemie. In criză, 
declanșată de efort, se înregistrează aspecte de tahicar-
die ventriculară sau fi brilaţie ventriculară. Dacă aceste 
anomalii ale arterelor coronare sunt diagnosticate 
intravitam, se practică tratament chirugical, corector 
sau paliativ.



43

Articole științifi ce 

Fig. 3. Fistulă coronară (imagine ecocardiografi că)

Displazia aritmogenă de ventricul drept este o 
afecţiune identifi cată la adolescent și adultul tânăr. 
Din punct de vedere morfopatologic se caracterizează 
prin plaje de fi broză, degenerescenţă, infi ltrare grasă a 
miocardului ventricului drept. La efort bolnavii dez-
voltă extrasistole ventriculare, sincope, fi brilaţie ven-
triculară sau prezintă moarte subită. Tratamentul de 
bază constă în amiodaronă, betablocant.

Commotio cordis este o entitate descrisă relativ 
recent la jucătorii de baschet şi hochei. În urma unei 
lovituri precordiale care surprinde cordul în perioada 
electrică vulnerabilă se pot declanşa tahicardie ven-
triculară sau fi brilaţie ventriculară, ameninţătoare de 
viaţă [7],[8]. Pentru profi laxia MS s-au propus scuturi 
toracice în timpul respectivelor activităţi sportive.

Strategii de prevenţie a MS de cauză cardiacă la 
copiii și adolescenţii sportivi

Pentru prevenirea MS prin aritmii ventriculare 
maligne în timpul activităţii sportive este necesară o 
evaluare primară a antecedentelor heredocolaterale 
și a celor personale patologice, și un examen obiec-
tiv atent. Orice adolescent cu istoric sau antecedente 
pozitive pentru risc cardiac la activitatea sportivă va fi  
îndrumat spre un pediatru cu specializare de cardiolo-
gie sau spre un cardiolog, care va completa examenul 
clinic cardiovascular, va recomanda efectuarea unei 
electrocardiograme și a unei ecografi i cardiace și va 
lua decizia cea mai corectă.

De asemenea, este necesară educarea profeso-
rilor şi a elevilor asupra tehnicilor de resuscitare car-
diorespiratorie, dotarea şcolilor sportive cu un defi bri-
lator electric şi instruirea profesorilor şi antrenorilor 
asupra utilizării defi brilatorului [9]. 

Studii raportate la adult au arătat că în MS prin 
fi brilaţie ventriculară mortalitatea creşte cu 10% pen-
tru fi ecare minut de întârziere a defi brilării [9].
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REZUMAT

Acest articol îşi propune să prezinte câteva as-
pecte generale despre art-terapie, un scurt istoric al 
art-terapiei la copii şi o serie de aspecte legate de uti-
lizarea acestei metode de terapie în cazul copiilor cu 
autism. Deşi în cadrul terapiilor destinate autismului 
art-terapia este considerată ca având un rol comple-
mentar, oarecum secundar, există totuşi multe dome-
nii şi direcţii în care aceasta poate avea un aport bene-
fi c pentru evoluţia pozitivă a acestor copii.

Art-terapia – prezentare generală

Art-terapia este o formă de terapie expresivă 
care utilizează procesul creativ artistic pentru a obţine 
o îmbunătăţire a stării fi zice, mentale şi emoţionale a 
unei persoane. Scopul nu este opera artistică creată, ci 
procesul creativ, care facilitează schimbarea pozitivă 
prin angajarea în relaţia cu terapeutul şi cu materialele 
folosite, într-un mediu sigur.

Termenul de art-terapie este utilizat pentru for-
mele de artă care implică crearea de imagini vizuale: 
pictură, desen, fotografi e, sculptură. Specifi cul acestei 
forme de terapie în raport cu altele este reprezentat de 
modalitatea de comunicare şi de exprimare utilizată, 
care este nonverbală.

Orice persoană poate benefi cia de acest tip de 
terapie, nu este necesară prezenţa unui talent artistic. 
Art-terapia poate fi  folosită pentru tratament, vinde-
care, dezvoltare personală sau autocunoaştere, obţine-
rea unei stări pozitive. În cazul copiilor, utilizarea ei 
este benefi că în cazul celor cu probleme de dezvol-
tare, emoţionale, cognitive sau de comportament.

Diane Waller [1] arăta că în art-terapie schim-
barea pozitivă se produce în timpul procesului de im-
plicare fi zică cu materialele, în mai multe moduri: prin 
crearea unui obiect de artă semnifi cativ, simbolic; prin 

sublimarea emoţiilor în imagini; prin comunicarea cu 
terapeutul prin intermediul obiectului de artă creat.

Aceeaşi autoare prezintă câteva dintre principi-
ile fundamentale ale art-terapiei:

  Crearea de imagini vizuale este un aspect 
important al învăţării umane.

  Producerea de artă în prezenţa unui terapeut 
face posibil accesul la stări interioare, emo-
ţii şi sentimente care nu pot fi  exprimate cu 
uşurinţă în cuvinte.

  Arta, obiectul de artă creat poate funcţiona 
ca un „container” în care pot fi  descărcate 
emoţiile puternice.

  Poate fi  un mijloc de comunicare între copil 
şi terapeut.

Experimentarea cu materialele în cadrul sigur 
al ţedinţei de art-terapie îi ajută pe copiii care au difi -
cultăţi în a se juca să capete încredere, să se implice în 
jocuri. Art-terapia de grup facilitează, în plus, achiziţia 
unor abilităţi sociale, a unor modalităţi de relaţionare, 
având ca efect schimbări pozitive în comportament.

Dezvoltarea art-terapiei la copii

Art-terapia îşi are începuturile în anii 1930, 
dezvoltându-se simultan în SUA şi în Marea Britanie, 
pornind de la teoriile lui Sigmund Freud şi Carl Gus-
tav Jung [2]. În domeniul clinic, psihiatrii au început 
să studieze creaţiile artistice ale pacienţilor, pentru a 
descoperi relaţia care există între acestea şi diferitele 
tipuri de afecţiuni. În domeniul educaţional, cadrele 
didactice care predau arta descopereau faptul că ex-
presiile artistice libere, spontane ale copiilor consti-
tuie pentru aceştia o modalitate de comunicare, atât 
emoţională, cât şi simbolică.

Un istoric succint al dezvoltării art-terapiei la 
copii este prezentat de către Diane Waller [1]. Una 
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dintre persoanele iniţiatoare ale acestui domeniu în 
anii 1940 în SUA a fost Edith Kramer. Ea considera că 
activitatea artistică în sine are proprietăţi vindecătoare 
inerente, iar prin exprimarea stărilor distructive şi 
agresive sub forma creării unor obiecte simbolice este 
prevenită exprimarea directă a acestor stări. Prin acest 
proces şi prin relaţia cu terapeutul copilul este capabil 
să ajungă la o reglare a stărilor şi acţiunilor sale.

Mulţi dintre primii art-terapeuţi au fost profe-
sori de artă şi au fost infl uenţaţi de propria lor edu-
caţie artistică, care în anii ’30 – ’50 era orientată spre 
abordarea „centrată pe copil”, dezvoltată în perioada 
dintre cele două războaie mondiale.

Rubin (1978) arăta că în anii ’70 art-terapia era 
o tehnică în căutarea unei teorii, dar ulterior a găsit 
diferite cadre de referinţă psihologice: psihanalitice 
(Naumberg, 1947, 1950), Gestalt-iste (Rhyne, 1973), 
umaniste (Garai, 1971), fenomenologice (Betensky, 
1979).

O infl uenţă majoră asupra art-terapiei din par-
tea psihanalizei a avut-o D. W. Winnicot. Cartea sa 
publicată în 1971, „Playing and Reality”, constituie 
un text de bază pentru orice art-terapeut. Winnicot 
evidenţiază importanţa jocului şi a creativităţii şi rolul 
terapeutului în facilitarea acestora. Un aspect al prac-
ticii lui Winnicot, care a fost preluat de către art-tera-
peuţi, este „jocul mâzgălelilor” („squiggle game”), în 
care desene spontane sau mâzgăleli sunt făcute pentru 
a iniţia un proces de comunicare. Imaginea acţionează 
ca un intermediar între client şi terapeut şi sprijină 
crearea unui dialog, fi e verbal, fi e prin mâzgăleli şi 
reacţiile celor doi la ele. Uneori, a mâzgăli îi permite 
unui copil să înveţe, pentru prima dată, că este posi-
bil să se angajeze într-un proces de joc cu un adult. 
Schimbarea are loc prin a învăţa cum să se joace, eli-
berând astfel energie emoţională. Copilul este capabil 
să exprime şi să împărtăşească emoţii, şi astfel învaţă 
noi pattern-uri de relaţionare, ceea ce conduce la un 
sentiment crescut de încredere în sine şi de control 
asupra lumii sale.

Dintr-o perspectivă umanistă, Dubowski (1989) 
a evidenţiat necesitatea ca art-terapeutul să înţeleagă 
modul în care copiii îşi dezvoltă abilităţile de desen 
– făcând referire la studiile extensive ale desenelor 
copiilor mici realizate de Gardner (1985) şi Matthew 
(1989). Acesta din urmă ia în considerare infl uenţa 
contextului social şi cultural, abordând astfel aspecte 
care anterior nu fuseseră studiate.

În anii ’80, art-terapeuţii care lucrau cu copiii 
au încercat să combine aspecte din psihanaliză, artă 
şi educaţia artistică. În 1987 au fost publicate două 
lucrări semnifi cative pentru domeniul art-terapiei, de 
către Caroline Case şi Diana Halliday.

Case a evidenţiat o distincţie interesantă între 
rolul de art-terapeut şi cel de psihoterapeut, subliniind 
importanţa propriei imersiuni a terapeutului în artă, 
pentru a evita pericolele unor intervenţii nepotrivite 
în relaţia cu copilul.

Halliday, utilizând o mare varietate de alte ma-
teriale în afară de cele uzuale (Lego, păpuşi, tăviţe cu 
nisip, diverse jucării), a realizat o art-terapie în care a 
integrat elemente de joc şi aspecte de factură psiha-
nalitică.

În 1989 a fost publicat volumul „Working wih 
Children in Art Therapy”, editat de Caroline Case. O 
concluzie care se desprinde din studiile cuprinse aici: 
rolul artei este de a oferi copilului un mijloc alternativ 
de comunicare, care nu implică o vorbire sofi sticată; 
procesul creativ poate oferi copilului un alt limbaj, 
nonverbal şi simbolic, prin care emoţiile, dorinţele, te-
merile şi fanteziile sale pot fi  exprimate. Este subliniat 
aşadar aspectul nonverbal al terapiei, acesta constitu-
ind de fapt o cheie în producerea schimbării pozitive.

În prezent, tot mai mulţi art-terapeuţi se ori-
entează spre teoria ataşamentului, pentru a explora 
relaţiile din copilăria timpurie şi impactul lor asupra 
dezvoltării ulterioare, precum şi spre teoria sisteme-
lor familiale, care se concentrează asupra modului de 
interacţiune între membrii familiei mai degrabă decât 
asupra copilului „cu probleme”. Aceste teorii vor fi  
utile în înţelegerea modului în care contextul social al 
copilului infl uenţează starea emoţională şi comporta-
mentul său. Aplicabilitatea este largă, într-o varietate 
de tipuri de tulburări afective, difi cultăţi de învăţare, 
inclusiv tulburările din spectrul autist.

Art-terapia la copiii cu autism

Activităţile artistice, crearea de artă de către 
copii au la bază nevoia acestora de a relaţiona cu lu-
mea lor (Horovitz, Lewis şi Luca, 1967) [3]. În ca-
zul copiilor cu autism domeniul acesta este defi citar, 
difi cultăţile de relaţionare şi de comunicare socială 
constituind unul dintre aspectele defi nitorii ale acestei 
tulburări de dezvoltare.
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Lumea unui copil autist, aşa cum o percepe el, 
este diferită. Dar deşi comportamentele acestuia par 
ciudate, confuze şi de neînţeles, o mai bună cunoaş-
tere a acestei tulburări a condus la o nouă viziune asu-
pra autismului. Este vorba în cazul copiilor autişti de 
un mod diferit de a percepe şi de a-şi ordona lumea, 
care s-ar părea că rezultă din inabilitatea acestor copii 
de a achiziţiona constanţa obiectului în dezvoltarea 
timpurie [3]. Rigiditatea comportamentală, interesele 
restrictive, comportamentele care par obsesiv-com-
pulsive, repetitive, neacceptarea schimbărilor pot fi  de 
fapt metode prin care aceşti copii încearcă să-şi sati-
sfacă nevoia intensă pentru ordine şi pentru constanţa 
obiectelor. Comportamentele copiilor cu autism, pri-
vite din această perspectivă, apar ca fi ind normale 
pentru nevoile lor de creştere şi de dezvoltare.

O imagine foarte sugestivă prin care încearcă să 
descrie modul de a percepe lumea al unui copil autist 
este oferită de către Melinda J. Emery [3]: experienţa 
acestui copil este sugerată de metafora unei oglinzi 
interioare care nu poate să refl ecte.

Într-un articol cu titlul „The Art of Therapy. 
Drawing Individuals Out in Creative Ways” [4], 
Donna J. Betts spunea că art-terapia este o metodă efi -
cientă de a trece dincolo de barierele autismului.

În domeniul terapiilor utilizate în autism, 
art-terapia este privită ca o terapie complementară sau 
adjuvantă, având un statut oarecum secundar, echi-
valent cu terapia prin muzică, terapia prin joc, tera-
pia recreaţională. Nicole Martin [5] prezintă o serie 
de factori care reprezintă impedimente în dobândirea 
unui rol mai semnifi cativ al art-terapiei în tratamen-
tul autismului: suprapunerea cu alte tipuri de terapii / 
profesii (terapia recreaţională, terapia prin joc, educa-
ţia artistică); lipsa de cercetări şi date experimentale; 
lipsa de informaţii despre art-terapie la nivelul orga-
nizaţiilor din domeniul autismului; creşterea com-
petiţiei în domeniul terapiilor care vizează autismul; 
lipsa decontării serviciilor; numărul mic de art-tera-
peuţi. Aceeaşi autoare evidenţiază şi avantajele unice 
pe care acest tip de tratament îl prezintă în autism: 
relevanţa şi utilitatea domeniilor pentru care art-tera-
pia poate fi  aplicată cu rezultate bune; interesul public 
pentru arta produsă de persoanele cu autism, astfel de 
artişti constituind indirect o dovadă pentru puterea te-
rapeutică a artei.

Există multe persoane autiste cu un talent artis-
tic deosebit, dar pentru a benefi cia de pe urma art-te-

rapiei nu este necesară prezenţa unui asemenea talent, 
ci doar a unei capacităţi de a utiliza la un anumit nivel 
materialele, fi e că acestea sunt pentru modelaj, desen 
sau pictură.

În cazul copiilor cu autism, art-terapia poate fi  
utilă la diferite niveluri:

 Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare
 Dezvoltarea unui simţ al sinelui
 Construirea relaţiei
 Facilitarea integrării senzoriale
  Dezvoltarea imaginaţiei şi a gândirii abs-

tracte
  Antrenarea abilităţilor motorii fi ne, a coor-

donării şi planifi cării motorii

Un copil autist poate fi  abordat prin intermediul 
obiectelor şi activităţilor pe care le preferă. Astfel, se 
începe cu ceea ce este familiar şi apoi treptat, progre-
siv, se introduce ceva nou, în acest fel copilul fi ind 
capabil să accepte mai uşor ceea ce este nefamiliar 
pentru el.

Art-terapia la aceşti copii poate iniţia deschi-
derea unor noi căi în zonele subdezvoltate ale creie-
rului. Prin furnizarea unui canal pentru comunicarea 
nonverbală, are loc o comunicare la un nivel simbolic, 
iar acest proces poate să conducă la dezvoltarea unei 
comunicări mai directe şi chiar la reorganizarea pro-
cesului gândirii.

Un tip de tehnică utilizată în art-terapia copiilor 
cu autism este „oglindirea” (imitarea comportamentu-
lui şi expresiilor artistice ale copilului, cu scopul de a 
stabili o relaţie), tehnică la care aceşti copii răspund 
adesea, le captează atenţia şi îi angajează în interacţi-
unea interpersonală.

Facilitarea comunicării de către terapeut prin 
artă creează un climat pozitiv, care conduce la o expe-
rienţă pozitivă de ataşament faţă de terapeut şi, în con-
secinţă, la reducerea anxietăţii şi reglarea emoţională.

Art-terapia îi ajută pe copiii cu autism la dez-
voltarea unui simţ al sinelui. Deoarece aceştia au un 
simţ al sinelui instabil, art-terapeutul le poate împăr-
tăşi propriul său simţ al realităţii pentru a-i sprijini; 
le furnizează un „ego auxiliar”, îşi utilizează propriul 
sine în benefi ciul clientului, prin acceptarea conţinu-
tului simbolic exprimat în arta acestuia, urmată apoi 
de ajutorul oferit pentru revizuirea acestui conţinut 
astfel încât să se bazeze mai mult pe realitate (Henley, 
2001) [4].
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Un alt aspect important al art-terapiei este inte-
grarea senzorială, prin faptul că pot fi  folosite metode 
multi-senzoriale, care implică nu doar văzul, ci şi alte 
simţuri. Unii copii cu autism au difi cultăţi legate de 
modularea senzorială, având tendinţa spre hiper– sau 
hipo-reacţie la anumiţi stimuli senzoriali. Preocuparea 
pentru activităţi senzoriale în cazul copiilor autişti poate 
constitui un avantaj pentru art-terapeut, care o poate fo-
losi pentru stimularea angajării cu noi materiale şi pen-
tru interacţiunea cu alte persoane. Prin alegerea mate-
rialelor şi a activităţilor, terapeutul poate redirecţiona 
activităţile senzoriale neadecvate social spre cele care 
promovează o interacţiune socială pozitivă [6].

O caracteristică de bază a autismului o repre-
zintă defi citul la nivelul comunicării şi al imaginaţiei. 
Deşi majoritatea copiilor cu autism ajung să-şi dez-
volte limbajul, utilizarea acestuia este idiosincratică, 
pot să fi e prezente ecolalii, repetiţii stereotipe sau o 
procesare întârziată. Jocul simbolic lipseşte la aceşti 
copii. Terapia prin artă pare a fi  un tip de abordare 
promiţătoare pentru ei, deoarece actul de creaţie artis-
tică în sine este în acelaşi timp un act de comunicare 
şi unul de imaginaţie [7].

Activităţile de art-terapie în grup în care copiii 
cu autism sunt incluşi alături de alţi copii fără pro-
bleme constituie o modalitate efi cientă de dezvoltare 
a abilităţilor sociale şi de comunicare. Într-un studiu 
realizat în 1995, Schlein, Mustonen şi Rynders au 
demonstrat importanţa activităţilor sociale incluzive 
structurate pentru copiii cu autism [6]. Observând 
un grup de 15 elevi cu autism, au constatat că atunci 
când au fost integraţi în cadrul unor activităţi şcolare 
nestructurate (de exemplu recreaţie, masa de prânz 
etc.), aceştia au interacţionat puţin cu colegii lor fără 
autism; în schimb, în cadrul unor activităţi de artă 
structurate desfăşurate în grup, nivelul interacţiunilor 
pozitive între cele două grupuri de copii a crescut. Au-
torii studiului subliniază faptul că pentru organizarea 
unor astfel de activităţi artistice incluzive de grup este 

importantă atât pregătirea copiilor fără dizabilităţi 
pentru a interacţiona cu copiii autişti, cât şi pregătirea 
copiilor autişti prin învăţarea de către aceştia a tehni-
cilor de bază care vor fi  utilizate în cadrul activităţilor.

Terapia cu familiile copiilor cu autism repre-
zintă de asemenea o direcţie în care art-terapia se 
dovedeşte a fi  utilă. Activităţile pot fi  realizate fi e cu 
familii individuale, fi e în grupuri multifamiliale, şi se 
dovedesc a fi  benefi ce atât pentru copilul cu autism 
cât şi pentru ceilalţi membri ai familiei, prin oferi-
rea de suport şi sprijin în înţelegerea problemelor şi 
identifi carea celor mai bune modalităţi de abordare a 
acestora [6].

Prin toate aceste modalităţi şi niveluri la care 
art-terapia poate să aibă efecte pozitive în cazul co-
piilor cu autism, aceasta poate să constituie o compo-
nentă valoroasă în cadrul unei intervenţii terapeutice 
multidisciplinare. 
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REZUMAT

Pentru fi ecare consult medical şi act terapeutic 
este nevoie de acordul pacientului, el având drept la 
autodeterminare. Consimţământul informat însă pre-
supune ca persoana să fi e capabilă de decizie, deci 
să înţeleagă datele pe care medicul i le comunică. În 
practica medicală nu toţi pacienţii au capacitate deci-
zională, cum este şi cazul minorilor, pentru care legea 
prevede să fi e reprezentaţi în procesul deciziei terape-

utice de către părinte sau tutore. Copiii şi adolescenţii 
însă, în funcţie de cazul particular al fi ecăruia şi gradul 
lor de dezvoltare pot percepe unele informaţii, simt ne-
voia să ştie ce li se întâmplă. Medicul trebuie să decidă 
cât şi cum le poate explica din paşii pe care îi va urma. 
Astfel va creşte complianţa copilului/adolescentului la 
tratament şi va fi  şi el respectat ca persoană.

CUVINTE CHEIE: consimţământ informat, 
decizie prin reprezentare, copil
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Informed consent at minors
ABSTRACT

Patient’s consent is required for each medical 
consultation and therapeutic act because of his right to 
self-determination. For informed consent the person 
has to be capable of decision, so to be able to under-
stand the data the doctor gives him. In medical prac-
tice not all patients have decision-making capacity, as 
in the case of minors, for which the law prescribes 
to be represented in the therapeutic decision by pa-
rent or guardian. Children and teenagers, however, 

depending on every particular case and their level of 
development can perceive some information, and they 
also have the need to know what’s happening to them. 
The doctor has the role to decide in which manner and 
how much can explain the steps that he will follow. 
Involving children in the process of making decision 
will increase his compliance at treatment and he will 
be also respected as a person.

KEY WORDS: informed consent, surrogate 
decision, children

Consimţământul informat este decizia luată de 
către un individ competent prin care își dă acordul să 
participe la o cercetare sau să urmeze un tratament 
propus de medicul său. Prealabil acestei decizii indi-
vidul trebuie să fi  primit informaţia necesară, a înţe-
les-o şi a hotărât fără să fi  fost obiectul unor coerciţii, 
infl uenţe induse, incitări sau intimidări [1]. Astfel, 

competenţa de decizie presupune că pacientul are abi-
litatea de a înţelege informaţia asupra căreia trebuie să 
decidă, totodată poate să aprecieze consecinţele pre-
vizibile ale deciziei [2]. Minorul, din punct de vedere 
legal nu este competent de decizie. Tema însă are par-
ticularităţi specifi ce din punct de vedere practic. 
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Consimţământ informat, incapacitate 
de decizie, decizie prin reprezentare. 
Delimitarea termenilor

Pentru pacient, a-și da consimțământul la un 
tratament medical sau la o intervenție chirurgicală, 
înseamnă, pe de o parte, a alege în cunoștință de ca-
uză și a accepta începerea acestui tratament sau a in-
tervenției (principiul de autodeterminare), și, pe de 
alta, a autoriza punerea în aplicare a tratamentului pe 
propriul său corp (principiul respectării integrității fi -
zice) [3]. Consimțământul pacientului este elementul 
indispensabil de legătură între obligația medicului de 
a trata și dreptul personal al pacientului de a gestiona 
propria sănătate și propria-i viață. Consimţământul 
informat presupune informarea corespunzătoare a pa-
cientului sau tutorelui său legal din partea medicului. 
Informaţia pertinentă conţine date despre tratament 
şi efectele sale posibile, prezentarea alternativelor te-
rapeutice cu benefi ciile şi riscurile acesteia, explică 
consecinţele posibile ale refuzului sau amânării trata-
mentului [2].

Capacitate de decizie presupune deci înţelege-
rea acestor informaţii. Există pacienți a căror capa-
citate de a consimți este deteriorată sau inexistentă. 
Fătul, nou-născutul, copilul, persoanele cu dizabilități 
mentale, pacienții afl ați în comă sau în stare vege-
tativă, persoanele vârstnice fără discernământ, sunt 
cazuri în care consimțământul la actul medical este 
imposibil sau difi cil de obținut de la pacient. Legal 
ei sunt incapabili de decizie, iar legile prevăd, pentru 
aceste situații, mecanisme care să permită unui terț să 
ia decizia ținând seama de binele pacientului. Se deli-
mitează însă pacientul incompetent, probabil defi ntiv, 
de cel parţial incompetent, incompetent doar în anu-
mite circumstanţe, datorită unei anumite stări. Fiecare 
ţară are o legislaţie proprie în domeniu. Legea ungară, 
de exemplu, diferenţiază incapacitatea de decizie de 
incapacitatea parţială, din categoria din urmă făcând 
parte minorul peste 14 ani [4]. La fel şi în legea româ-
nească este prevăzută o delimitare între capacitatea de 
decizie a minorului peste şi sub 14 ani. În noul cod 
civil articolul 43 numeşte lipsa capacităţii de exerciţiu 
la minorii sub 14 ani [5].

Consimţământul surogat sau prin reprezentare 
poate fi  obținut de către medicul curant, echipa care 
îngrijește pacientul, familie, un aparținător mandatat, 
un judecător sau o comisie de bioetică. Reprezentanții 

legali ai pacientului pot fi : un reprezentant al sistemu-
lui de sănătate; un tutore sau un curator; rude apro-
piate, în această ordine: soț, părinte, bunic, prieten 
apropiat [4].

În cazul minorului, consimțământul va fi  obți-
nut de la părinți. Dar se va discuta și cu copilul, dacă 
este la vârsta la care poate să înțeleagă. Cu privire la 
copilul lor, părinții sunt în majoritatea cazurilor cei 
mai bine plasați pentru a lua decizia în interesul aces-
tuia. Dar există și mecanisme juridice care permit Sta-
tului să ia decizii, prin intermediul instanțelor de jude-
cată, pentru ca pacientul minor să obțină tratamentele 
medicale necesare, atunci când părinții refuză unele 
tratamente. Acest tip de procedură este folosită, mai 
cu seamă, în America de Nord, în cazul părinților care 
aparțin confesiunii religioase martorii lui Jehova și 
care refuză, din motive religioase, o transfuzie san-
guină vitală pentru copil [3]. Toate aceste conduite 
de decizie se ghidează după principiile etice al bine-
facerii şi nondăunării, medicul având în primul rând 
responsabilitatea de a acţiona în interesul sănătăţii pa-
cientului, aici a copilului.

Cadrul legal românesc al consimţămân-
tului informat în cazul minorilor

Art. 650 din Legea nr. 95/2006, privind Re-
forma în sănătate prevede următoarele: 1. Vârsta le-
gală pentru exprimarea consimţământului informat 
este de 18 ani. 2. Minorii îşi pot exprima consimţă-
mântul în absenţa părinţilor sau a reprezentantului le-
gal, în următoarele cazuri: a) situaţii de urgenţă, când 
părinţii sau reprezentantul legal nu pot fi  contactaţi, 
iar minorul are discernământul necesar pentru a înţe-
lege situaţia medicală în care se afl ă; b) situaţii medi-
cale legate de diagnosticul şi/sau tratamentul proble-
melor sexuale şi reproductive, la solicitarea expresă a 
minorului în vârstă de peste 16 ani.

Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientu-
lui menționează în art. 16 că în cazul în care se cere 
consimţământul reprezentantului legal, pacientul 
trebuie să fi e implicat în procesul de luare a deciziei 
atât cât permite capacitatea lui de înţelegere; iar art. 
17 prevede că în cazul în care furnizorii de servicii 
medicale consideră că intervenţia este în interesul 
pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea 
consimţământul, decizia este declinată unei comisii 
de arbitraj de specialitate, constituită din trei medici 
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pentru pacienţii internaţi în spitale şi din doi medici 
pentru pacienţii din ambulator.

Codul de deontologie medicală, ediţia din 
2012, în art.12 arată specifi cul consimţământului în 
cazul minorilor. Astfel, atunci când, conform legii, un 
minor nu are capacitatea de a consimţi la o interven-
ţie, aceasta nu se poate efectua fără acordul reprezen-
tantului său, fără autorizarea unei autorităţi sau a unei 
alte persoane ori instanţe desemnate prin lege. 

Implicarea minorului 
în procesul de decizie

Medicul, în funcţie de vârsta şi gradul de matu-
ritate a minorului poate lua în considerare şi părerea 
minorului. Principiile care îl ghidează în astfel de si-
tuaţii sunt pe de o parte interesul medical al copilului, 
pe de altă parte prin informarea copilului şi obţinerea 
consimţământului şi de la el, nu numai de la părinţi, 
poate creşte semnifi cativ complianţa la tratament. 
Astfel medicul este în situaţia de a decide cât de mult 
poate implica copilul în procesul de decizie al actului 
medical. În funcţie de vârsta acestuia, copilul înţelege 
ce i se întâmplă, iar explicaţiile pot fi  adaptate con-
form vârstei. Prin implicarea lui, se dă dovadă de res-
pect faţă de el ca individ.

Din punct de vedere legal, dar şi practic se deli-
mitează minorul care are sub 14 ani de cel care a ajuns 
la adolescenţă. Copiii de vârstă şcolară pot participa 
la decizia medicală, dar nu posedă capacitatea deplină 
de decizie. Chiar dacă părinţii sunt cei care autori-
zează sau refuză tratamentul, trebuie obţinut consim-
ţământul copilului, iar un refuz determinat sau susţi-
nut trebuie examinat. Dacă este nevoie, se poate apela 
la psiho-pedagogi sau specialişti pediatri care posedă 

competenţe necesare pentru obţinerea încrederii şi co-
laborării copilului. Adolescenţii deseori dezvoltă deja 
capaciatea decizională a adulţilor. Ei pot înţelege şi 
transmite informaţii pertinente, pot refl ecta şi alege un 
anumit grad de autonomie, pot evalua benefi ciile şi 
riscurile potenţiale şi le pot examina consecinţele. Dar 
pentru asta este nevoie ca adolescentul să aibă o rela-
tivă stabilitate a valorilor personale. Medicul trebuie 
să intuiască toate aceste aspecte.

Implicarea minorului în decizia de tratament 
nu este numai decizia medicului, dar şi a părintelui. 
Normele culturale sau valorile familiale pot să facă 
unii părinţi reticenţi la a discuta starea, diagnosticul 
sau prognosticul copilului sau adolescentului în de-
cizia sa. Punctul de vedere al părinţilor în divulgarea 
acestor date este foarte important, dar este la fel de 
importantă şi dorinţa sau nevoia de informare a copi-
lului sau adolescentului.
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Obţinerea stării de sterilitate, precum şi men-
ţinerea ei până la momentul utilizării dispozitivelor 
medicale şi materialelor sterilizate reprezintă o obli-
gaţie permanentă a unităţilor sanitare.

Unităţile sanitare trebuie să garanteze acelaşi 
nivel de securitate a pacienţilor, atât în cazul utilizării 
de dispozitive medicale de unică folosinţă achiziţio-
nate de pe piaţă, cât şi al utilizării celor sterilizate în 
unitatea sanitară.

Este interzisă reprocesarea în vederea reutiliză-
rii a dispozitivelor şi materialelor de unică folosinţă.

În cabinetele medicale şcolare metoda de steri-
lizare cea mai utilizată este cea chimică. 

Sterilizarea chimică
Sterilizarea chimică realizează distrugerea tu-

turor microorganismelor în formă vegetativă şi a unui 
număr mare de spori bacterieni.

Etapele sterilizării chimice sunt:
a)  dezinfecţie, cel puţin de nivel mediu (vezi 

Dezinfecţia în cabinetul medical Scolar, 
RMSU Vol.II, Nr. 1, ianuarie 2015)

b) curăţare 
c) sterilizare chimică prin imersie
d) clătire cu apă sterilă.
Sterilizarea chimică se realizează cu soluţii chi-

mice/substanţe chimice destinate special acestui scop 
şi autorizate/înregistrate conform prevederilor legale. 
Este obligatorie respectarea concentraţiilor şi a tim-
pului de contact specifi cate în autorizaţia/înregistrarea 
produsului.

În vederea unei corecte practici medicale şi a 
eliminării oricărui risc în domeniul sanitar, soluţia 
chimică de sterilizare nu se va folosi mai mult de 48 
de ore de la preparare, în cuve cu capac, iar numărul 
maxim de proceduri (cicluri de sterilizare) este de 30.

În cazul soluţiilor care au termen de valabilitate 
mai mare de 48 de ore şi nu s-a efectuat numărul de 
proceduri permis, este obligatorie testarea concentra-

ţiei soluţiei cu benzi indicatoare special, la începutul 
fi ecărei noi proceduri, până la epuizarea celor permise 
sau până la termenul maxim de valabilitate specifi cat 
în fi şa tehnica a produsului.

Evidenţa procedurilor de sterilizare chimică se 
ţine într-un registru special – Registrul de sterilizare 
chimică. În Registrul de sterilizare chimică, se vor 
completa în mod obligatoriu următoarele date: 

a) produsul utilizat şi concentraţia de lucru,
b) data şi ora preparării soluţiei de lucru,
c)  ora începerii fi ecărei proceduri (ciclu) de ste-

rilizare,
d)  lista dispozitivelor medicale sterilizate la fi -

ecare procedură,
e)  ora încheierii fi ecărei proceduri (ciclu) de 

sterilizare,
f)  numele şi semnătura persoanei responsabile 

de efectuarea sterilizării.
Registrul va fi  pus la dispoziţia inspectorilor sa-

nitari de stat, precum şi Ministerului Sănătăţii Publice 
şi altor ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie 
şi poate constitui, după caz, probă medico-legală, în 
condiţiile legii.

Cabinetele medicale şcolare pot asigura sterili-
zarea instrumentarului, dispozitivelor şi materialelor 
sanitare şi pe baza contractelor încheiate cu unităţi 
specializate şi autorizate în acest sens.

Sterilizarea în cabinetul stomatologic şcolar va 
fi  tratată într-un capitol separat.

– continuarea în numărul următor -
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Dispensar Medical Şcolar, Târgu Mureş

Protocoale/ghiduri de practică



52

Revista de medicină școlară și universitară

Conform Ordinului MS 653/2001 şi a Ordinu-
lui Comun al MECT şi MS 1668/5298/2011,medicul 
şcolar trebuie să prezinte conducerii unităţii de învă-
ţământ un raport al stării de sănătate al colectivităţii şi 
al activităţii medicale desfăşurate în cabinetul medi-
cal şcolar în anul şcolar precedent.

În cele ce urmează vă prezentăm un model pen-
tru întocmirea acestui Raport de activitate medicală:

Dispensarul medical şcolar nr.... asigură asis-
tenţa medicală pentru ... elevi şi ... preşcolari, în ur-
mătoarele unităţi de învăţământ:

NR. 
CRT.

UNITATEA DE 
INVATAMANT

NR. MEDIU ELEVI/ 
PREŞCOLARI

1.
2.
3.
4.

avand un numar de ... cabinete medicale, din 
care ... autorizate sanitar. 

Activităţile desfăşurate în cabinetele me-
dicale şcolare sunt prestate cf. Ord. MSF nr. 
653/2001, al Ord. MECTS/MS 5298/1668/2011, 
şi al altor acte normative specifi ce activităţilor 
medicale dupa cum urmează:

– Examinări medicale de bilanţ al stării 
de sănătate, care cuprind examen clinic general, 
somatoscopie şi somatometrie, recomandări în 
funcţie de abaterile depistate– la clasele I, a IV-a, 
a VIII-a, a XII-a 

– Examinări medicale periodice ale stării de 
sănătate ce constau în anamneză, depistarea tul-
burărilor de vedere, somatometrie şi parţial fi zi-
ometrie, efectuate tuturor elevilor din alte clase 
decât cele de bilanţ, de către asistentul medical

– Consultaţii la cerere pentru afecţiuni 
acute pentru elevi, urmate de recomandări tera-
peutice sau trimiteri la medicii specialişti

– Activităţi antiepidemice: triajul epide-
miologic după vacanţe sau în situaţii epidemice 
speciale, lupta în focarul de boală infecţioasă 
(scarlatină, meningite, etc), supravegherea ac-
tivă a evoluţiei infecţiilor respiratorii acute în 
sezonul epidemic, supravegherea condiţiilor ig-
ienico-sanitare din unitate, supravegherea mod-
ului de servire al mesei, educaţie pentru sănătate 
şi promovarea unui stil de viaţă sanogen personal 
şi în colectivitate, 

– Imunizări – la grupele de vârstă cuprinse 
în normele Ministerului Sănătăţii 

– Acordarea primului ajutor în caz de ur-
genţe medico-chirurgicale

– Acordarea scutirilor medicale pentru ab-
senţe în caz de afecţiuni acute, a scutirilor medi-
cale de efort fi zic partiale sau totale cf. normelor 
MECTS/MS nr. 204/2007

– Vizarea adeverinţelor medicale pentru 
bursele acordate pe criterii medicale

– Intocmirea fi şelor medicale pentru elevi 
şi eliberarea documentelor medicale la termin-
area unui ciclu de învăţământ, necesare înscrierii 
în ciclul superior

– Examinarea elevilor care participă la 
competiţii sportive şcolare

– Întocmirea şi conducerea la zi a evi-
denţelor primare şi speciale ale cabinetului medi-
cal cf. normelor legale 

Din cei ... elevi înscrişi la Liceul ..., ... elevi 
(...%) sunt în evidenţă specială cu diferite afecţi-
uni, dintre care cele mai frecvente sunt:

 afecţiuni maligne: 

CENTRALIZAREA ACTIVITĂŢII 
CABINETULUI MEDICAL ŞCOLAR. 

RAPORTUL DE ACTIVITATE MEDICALĂ
Dr. Kristina Moldovan, 

Dispensar şcolar Cluj Napoca



53

Puncte de vedere

  tulburari endocrine, de metabolism si ali-
mentatie: 
 suprapondere: 
 obezitate exogenă, de aport: 

 tulburări nevrotice, psihice si de vorbire: 
 epilepsie: 
 vicii de refracţie: 
 afecţiuni cardiace: 
  hipertensiune arterială şi tensiune arterială 

oscilantă: 
 astm bronşic: 
 afecţiuni ale aparatului locomotor: 
  dorsopatii de deformare (cifoze, scolioze, 

cifoscolioze, atitudini vicioase): 
 boli digestive: 
 boli renale: 

Pe baza afecţiunilor cronice, s-au eli-
berat ... scutiri de educaţie fi zică în acest an 
şcolar.

În funcţie de patologia predominantă, au fost 
desfăşurate acţiuni de educaţie pentru sănătate şi 
promovarea unui stil de viaţă sănătos, personali-
zate în cursul examinărilor de bilanţ, în cursul pre-
gătirii campaniilor de vaccinare şi în cursul triajului 
epidemiologic. Aceste convorbiri au vizat urmatoa-
rele teme :

 igiena alimentaţiei 
 igiena personală
  căile de transmitere a bolilor infecto-conta-

gioase
 igiena procesului de învăţare
 importanţa şi rolul activităţii fi zice în dez-

voltarea armonioasă a organismului

De asemenea, în anul şcolar 2014/2015 cabi-
netul medical a efectuat un număr de ... consultaţii 
pentru boli acute, din care:

 ... consultaţii pentru afecţiuni respiratorii 
 ... consultatii pentru afecţiuni digestive
 ... consultaţii pentru simptome generale
 ... consultaţii în traumatisme, accidente
 ... consultaţii pentru afecţiuni genito-urinare
 ... consultaţii pentru boli infecţioase

S-a efectuat un număr de ... examinări medi-
cale de bilanţ al stării de sănătate, la clasele I, a 
IV-a, a VIII-a şi a XII-a. Numărul de examinări peri-
odice efectuate de asistenta medicală elevilor din alte 
clase decât cele de bilanţ a fost de ... .

Au fost descoperite un număr de ... noi cazuri 
de boala cronică/ cronicizabilă.

S-a efectuat un număr de ... tratamente şi un 
număr de ... vaccinări, astfel:

– ... VPI, la clasa pregătitoare
– ... ROR, la clasa I
– ... VPI, la clasa a II-a
– ... dT, la clasa a VIII-a
– ... dT, la clasa a IX-a

Au fost eliberate un numar de ... adeverinţe me-
dicale (motivări) pentru afecţiuni acute, şi s-au elibe-
rat ... de adeverinţe medicale elevilor de clasa a VIII-a 
şi a XII-a, pentru înscrierea într-o formă superioară de 
învăţământ. 

Au fost examinaţi ... elevi şi li s-au eliberat 
avize în vederea participării la competiţii sportive, şi 
... elevi au fost examinaţi şi li s-a eliberat aviz epide-
miologic pentru participarea la concursuri şcolare, 
excursii şi tabere. 

După vacanţele şcolare de vară, toamnă, iarnă 
şi primăvară au fost efectuate ... examinări cu ocazia 
triajului epidemiologic, pentru depistarea precoce a 
bolilor infecţioase şi parazitare. În plus, s-au efectuat 
... controale în focar, în cazuri de pediculoză şi sus-
piciuni de scarlatină.

S-a urmărit constant respectarea condiţiilor de 
igienă în unitatea de învăţământ.

Supravegherea alimentaţiei colective a elevilor, 
conform Ord. MS nr. 1955/1995, a Legii 123/2007 şi a 
Ord. MS. Nr. 1563/2007 s-a concretizat prin verifi carea 
şi vizarea unui număr de ... meniuri săptămânale. 

În perioada 8.06 – 25.06.2015 s-a asigurat asis-
tenţa medicală a elevilor de clasa a XII-a, la proba 
orală a examenului de Bacalaureat.

În perioada 22.06 – 24.06.2015 s-a asigurat 
asistenţa medicală a elevilor de clasa a VIII-a, la exa-
menul de evaluare naţională 
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Revista de medicină şcolară şi universitară 
este o revistă cu acces liber, oferind acces liber ime-
diat la conţinutul ei, contribuind astfel la libera circu-
laţie a informaţiei ştiinţifi ce.

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

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

redactiarmsu@gmail.com

Recomandări pentru autori

Manuscrisul trebuie să respecte prevederile 
Comitetului Internaţional al Editurilor Revistelor Me-
dicale (http:// www.icmje.org).

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

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 punctele de ve-
dere). Pentru articolele originale este necesar un re-
zumat structurat (Premize – Background, Obiective 
– Aims, Metode – Methods, Rezultate – Results, Con-
cluzii – 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 (în format jpg) şi tabelele (în format 
excel) 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 (în paranteză). titlul artico-
lului în limba originală. titlul revistei în prescurtare 
internaţională (caractere italice). numărul volumului, 
paginile. Fiecare articol va trebui să se bazeze pe un 
minimum de 15 şi un maximum de 100 referinţe bibli-
ografi ce, în majoritate articole nu mai vechi de 10 ani. 

Exemple de prezentare a bibliografi ei: 

1. Matson JL, Turygin NC, Beighley J, 
Matson ML. Status of single-case research de-
signs for evidence-based practice. Research in 
Autism Spectrum Disorders 2012; 6: 931-938

2. Woodard C, Groden J, Goodwin M, 
Shanower C, Bianco J. The Treatment of the 
Behavioral Sequelae of Autism with Dextrome-
thorphan: A Case Report. Journal of Autism and 
Developmental Disorders 2005;35(4): 515-518

3. Riley-Tillman T C, & Burns M K. Eva-
luating educational interventions. Single case 
design for measuring response to intervention. 
New-York: The Guilford Press 2009

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 

GENERALITĂŢI DESPRE REVISTĂ 
ŞI RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI
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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 iniţiala, 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.

Creditare

Autorii de articole ştiinţifi ce publicate în reviste 
care apar on-line (aşa cum este Revista de Medicină 
Şcolară şi Universitară) sunt creditaţi de Colegiul Me-
dicilor din România cu 20 puncte EMC. Toţi autorii 
articolului, indiferent de ordinea în care apar, primesc 
cele 20 credite. Dovada publicării se face prin prezen-
tarea la CMR a copiilor după prima copertă interioară 
a revistei şi după prima pagină a articolului. 

Abonamente

Abonamentul la Revista de Medicină Şcolară 
şi Universitară este creditat de OAMGMAMR cu 5 
credite.

Abonamentul la revistă va fi  creditat în curând 
şi de CMR.

Costul unui abonament este de 50 lei/an şi 
poate fi  achitat prin ordin de plată sau transfer ban-
car în contul Societăţii Medicilor din Colectivităţile 
de Copii şi Tineri, IBAN RO 85 BTRL RONC RT00 
W212 8103, deschis la Banca Transilvania Cluj.

Adresa pe care trebuie trimisă revista va fi  co-
municată ulterior pe adresa de mail:

redactiarmsu@gmail.com




