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REZUMAT 

Preocuparea profesioniştilor din domeniul ser-
viciilor din toate ramurile de activitate este de a oferi 
servicii de înaltă calitate. Astfel, şi activitatea medicală 
de la nivelul cabinetelor medicale şcolare trebuie ana-
lizată din această prismă; de aceea în introducere am 
defi nit noţiunea de calitate a actului medical, pe care 
am particularizat-o pentru cabinetele medicale şcolare, 
cu toate dimensiunile sale. Am stabilit drept obiective 
ale studiului evaluarea metodei folosite pentru reali-
zarea studiului, evaluarea satisfacţiei pacienţilor prin 
aplicarea de chestionare şi evaluarea obiectivă a resur-
selor umane, materiale şi procedurale cu impact asu-

pra calităţii actului medical prin completarea unor grile 
ce conţin criteriile de evaluare. Rezultatele prelucrării 
statistice simple procentuale a răspunsurilor obţinute 
ne-au condus la următoarele concluzii: metoda utilizată 
la efectuarea studiului trebuie îmbunătăţită, calitatea 
actului medical în cabinetele medicale şcolare trebuie 
ameliorată prin îmbunătăţirea infrastructurii, recrutare 
de personal medico-sanitar califi cat şi introducerea 
unui sistem de management al calităţii, o componentă 
fundamentală a calităţii actului medical la nivelul ca-
binetelor medicale şcolare este comportamentul cores-
punzător al personalului medical.

CUVINTE CHEIE: cabinete medicale şco-
lare, calitatea actului medical

Revista de Medicină Şcolară şi Universitară, Vol II, Nr. 4, octombrie 2015

Quality of Medical Act in School Medical Offices

ABSTRACT

The concern of professionals from all levels 
and branches of the services is to provide high qu-
ality services. So the activity of the school medical 
offi ces should be seen in this light ; that’s why in the 
introduction we have defi ned the notion of quality of 
the medical act, which we have customized it for sc-
hool medical offi ces with all its dimensions. We have 
set as objectives of the study the evaluation of the 
method used to conduct the study, the evaluation of 
patient’s’ satisfaction by applying questionnaires and 
an objective estimation of human, material and proce-
dural resources with impact on quality of medical act 

by fi lling some grids‒ containing assessment criteria. 
The results of simple percetual statistical processing 
of obtained answes led us to the following conclu-
sions: the method used to carry out the study is not 
appropriate, the quality of the medical act in school 
medical offi ces must be further improved by impro-
ving infrastructure, recruitment of qualifi ed medical 
and health personnel and the introduction of a quality 
management system, a fundamental component of the 
quality of the medical act in school medical offi ces is 
appropriate behavior of medical staff.

KEY WORDS: school medical offi ces, qua-
lity of medical act
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INTRODUCERE/ PREMIZE

Calitatea este un concept analizat sub diferite 
accepţiuni, toţi autorii fi ind fascinaţi de această la-
tură a activităţilor. Specialiştii din diferite domenii de 
studiu au încercat să explice calitatea în maniera lor 
specifi că.

În literatura de specialitate preocupările cerce-
tătorilor s-au concentrat mai ales asupra calităţii bunu-
rilor materiale, datorită faptului că o serie de activităţi 
sau performanţe sunt extrem de difi cil de apreciat din 
punct de vedere calitativ. Caracteristicile serviciilor 
şi particularităţile procesului de prestare a serviciilor 
sunt elemente care infl uenţează defi nirea conceptului 
de calitate în domeniu, metodele de evaluare şi strate-
giile de îmbunătăţire a calităţii [1].

În domeniul serviciilor, calitatea ‒ defi nită din 
perspectiva clientului, modul în care acesta o apreci-
ază şi o evaluează – pe baza propriilor elemente su-
biective ‒ are un rol crucial. În acest sens, percepţia 
consumatorului se situează pe primul plan, calitatea 
serviciului prestat fi ind apreciată după criterii subiec-
tive, pe care el însuşi şi le defi neşte [2].

Reprezentanţii şcolii americane de marketing 
al serviciilor – A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml 
şi Leonard L. Berry ‒ consideră conceptul de „nivel 
perceput al prestaţiei“ ca fi ind unul multidimensional, 
consumatorii având în vedere o mare diversitate de fac-
tori în aprecierea calităţii prestaţiilor [3] (Figura nr. 1).

Figura nr. 1. ‒ Modelul evaluarii calității serviciilor 
de către consumator [3]

În cazul serviciilor sanitare, defi niţia calităţii a 
evoluat în paralel cu creşterea numărului de aplicaţii 
practice ale diferitelor modalităţi ştiinţifi ce de abor-
dare a problemelor specifi ce acestui domeniu [4].

Organizaţia Mondială a Sănătăţii defi nește 
„Calitatea sistemului de sănătate“ ca „nivelul atingerii 
scopurilor intrinseci ale sistemului de sănătate pentru 
îmbunătăţirea sănătăţii și capacităţii de răspuns la aș-
teptările generale ale populaţiei“.

Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor 
(CONAS) are ca viziune orientarea serviciilor de să-
nătate către calitate, efi cienţă şi performanţă, şi are 
drept misiune coordonarea unui proces de evaluare 
standardizată a calităţii serviciilor furnizate de spitale. 
Conform documentelor elaborate de CONAS există 
nouă variabile ale calităţii defi nite în prezent atât pen-
tru practica medicală, cât și pentru managementul sa-
nitar, ce formează baza furnizării serviciilor medicale:

‒ competenţa profesională ‒ cunostinţele/abili-
tăţile/performanţa echipei medicale, ale managerilor 
şi ale echipei de suport;

‒ accesibilitatea ‒ furnizarea serviciilor de să-
nătate nu este restricţionată de bariere geografi ce, so-
ciale, culturale, organizaţionale sau economice;

‒ efi cacitatea ‒ procedurile şi tratamentul apli-
cat conduc la obţinerea rezultatelor dorite;

‒ efi cienţa ‒ acordarea îngrijirilor necesare, co-
respunzătoare, la costurile cele mai mici;

‒ relaţiile interpersonale ‒ interacţiunea dintre 
furnizori, dintre furnizori și pacienţi (clienţi), dintre 
manageri, furnizori şi plătitori, precum şi între echipa 
de îngrijri și comunitate;

‒ continuitatea ‒ pacientul benefi ciază de un 
set complet de servicii de sănătate de care are nevoie, 
într-o ordine bine determinată, fără întrerupere, sau 
repetarea procedurilor de diagnostic şi tratament;

‒ siguranţa ‒ risc minim pentru pacient de com-
plicaţii sau efecte adverse ale tratamentului ori alte 
pericole legate de furnizarea serviciilor de sănătate;

‒ infrastructura fi zică şi confortul ‒ curăţenie, 
confort, intimitate şi alte aspecte importante pentru 
pacienţi;

‒ alegerea ‒ pe cât este posibil, clientul alege 
furnizorul, tipul de asigurare sau tratamentul.

Se apreciază în acest moment că există înglo-
bate în conceptul de calitate cel puţin trei dimensi-
uni fundamentale:

1. calitatea profesională ‒ produsul/serviciul 
îndeplineşte toate condiţiile stabilite de profesioniştii 
de top ai domeniului medical (standarde de practică);

Calitatea profesională a îngrijirilor medicale 
este raportată de obicei la competenţa tehnică, respec-
tarea protocoalelor clinice şi a ghidurilor de practică, 
folosirea măsurilor de control ale infecţiilor, infor-
marea şi consilierea, integrarea serviciilor de sănă-
tate. Existenţa calității profesionale conduce către un 
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mediu de muncă / lucru efi cient/performant și către 
rezultate pozitive ale tratamentului, aspecte ce vor ge-
nera atât satisfacţia pacientului cât și satisfacţia fur-
nizorului.

Gradul satisfacţiei practicianului este legat de 
calitatea actului medical, dar derivă şi din condiţiile 
în care îşi desfăşoară munca, iar existenţa satisfacţiei 
duce la creşterea performanţei.

2. asteptările pacientului în privinţa unui anu-
mit serviciu ‒ calitatea din punctul de vedere al clien-
tului (satisfacţia pacientului);

În mod obisnuit, pacienţii nu posedă abilitatea 
sau cunoştinţele necesare evaluării competenţei teh-
nice a furnizorului sau a felului în care au fost folo-
site măsurile de control ale infecţiilor, dar ştiu cum se 
simt, cum au fost trataţi şi dacă aşteptările le-au fost 
îndeplinite. Ei se raportează adeseori la posibilitatea 
de a pune întrebări şi pot aprecia un serviciu medical 
ca fi ind convenabil sau nu. 

Existenţa acestei dimensiuni a calităţii conduce 
către: comportamente pozitive din partea pacientului 
(acceptarea recomandărilor, complianţă crescută la 
tratament, continuitatea tratamentului, etc.), imagine 
pozitivă a serviciului de îngrijire la nivel social şi, cel 
mai important, satisfacţia clientului/pacientului. Une-
ori, clientul aşteaptă de la medic mai mult decât acesta 
poate da. Alteori, clientul are o vedere rigidă şi tinde 
să opună rezistenţă la ceea ce el consideră drept o 
imixtiune în probleme personale. De aceea, percepţia 
pacientului asupra sănătăţii este mai degrabă o conse-
cinţă decât un atribut al îngrijirilor de sănătate.

Rezultă evident că evaluarea satisfacţiei paci-
entului reprezintă felul în care furnizorul vine în în-
tâmpinarea valorilor şi aşteptărilor pacienţilor.

3. managementul calităţii totale ‒ cea mai 
efi cientă şi mai productivă modalitate de utilizare a 
resurselor în cadrul limitelor stabilite de autorităţi/
cumpărători (efi cienţa).

Managementul calităţii totale este un model or-
ganizaţional care implică participare generală în ve-
derea planifi cării şi implementării unui proces de îm-
bunătăţire continuă a calităţii ce depăşeşte aşteptările 
clienţilor. Acest model pleacă de la premisa că 90% din 
probleme sunt probleme legate de proces, nu de perso-
nal. Trei principii guvernează conceptul calităţii totale:

‒ focalizarea pe client
‒ îmbunătăţirea continuă a calităţii

‒ lucrul în echipă [5].
Asistenţa medicală şcolară, asigurată prin orga-

nizarea unor cabinete medicale şcolare în grădiniţe, 
şcoli, licee şi universităţi, reprezintă un minim de 
asistenţă medicală primară oferită de autorităţi copi-
ilor şi tinerilor cuprinşi într-o formă de învăţământ. 

Conform atribuţiilor prevăzute de actele nor-
mative ce reglementează asistenţa medicală şcolară, 
aceasta se situează la confl uenţa dintre asistenţa me-
dicală primară, asistenţa medicală de urgenţă prespi-
talicească, epidemiologie, sănătate publică, igiena 
mediului şi igiena alimentară.

Scopul principal al reţelei de medicină şcolară 
la nivel naţional este menţinerea şi îmbunătăţirea 
stării de sănătate a colectivităţilor de copii şi tineri, 
asigurând prin aceste activităţi „zestrea“ de indivizi 
sănătoşi, viitoarea forţă de muncă a ţării.

Acest scop se poate realiza numai prin prestarea 
unor acte medicale preventive şi curative, individuale 
şi colective de calitate la nivelul cabinetelor medicale 
din unităţile de învăţământ de toate nivelurile, iar ca-
litatea actului medical necesită evaluare şi ameliorare 
permanentă în vederea armonizării cu realitatea soci-
ală afl ată în permanentă schimbare.

Deşi în virtutea strategiei de descentralizare 
a Ministerului Sănătăţii medicina şcolară a trecut în 
subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, 
totuşi forul coordonator general a rămas Ministerul 
Sănătății, care prin actele normative pe care le emite 
stabilește regulile de funcționare pentru toate sectoa-
rele și unitățile medico-sanitare, astfel încât acestea 
să se completeze formând în ansamblul lor sistemul 
sanitar. Din acest motiv Ministerul Sănătății poate fi  
considerat managementul de la cel mai înalt nivel. 

Asfel, managementul de la cel mai înalt nivel 
a prevăzut asigurarea calităţii asistenţei medicale 
şcolare în Ord. M.S. nr. 653/2001 şi Ordinul comun 
M.E.C.T.S. / M.S. nr. 5298/1668/2011 care stabilesc 
liniile generale de management prin: reglementarea 
dotării cabinetelor medicale şcolare, atribuţiile me-
dicilor şi asistenţilor medicali din aceste cabinete, 
precum şi metodologia efectuării examenului medical 
de bilanţ al stării de sănătate de către medicii şcolari, 
metodologia efectuării examinărilor periodice de că-
tre asistenţii medicali din şcoli şi grădiniţe, care, am-
bele, au în vedere depistarea precoce a eventualelor 
afecţiuni sau abateri de la starea de sănătate [6],[7], 
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urmând ca autoritățile administrației publice locale să 
armonizeze aceste linii generale cu situația specifi că 
fi ecărei localități.

Pentru dezvoltarea şi menţinerea unui sistem de 
management al calităţii efi cace şi efi cient în scopul 
realizării de benefi cii pentru pacienţi este necesar an-
gajamentul şi implicarea activă a conducerii de vârf.

Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie 
să aibă în vedere acţiuni de: 

 Stabilirea unei politici şi a unor obiective stra-
tegice compatibile cu scopul organizaţiei

 Conducerea organizaţiei prin exemplul propriu
 Comunicarea direcţiei organizaţionale şi a va-

lorilor sistemului de management al calităţii
 Participarea la îmbunătăţirea proiectelor prin 

căutarea de noi metode, soluţii şi produse 
 Obţinerea feed-back-ului referitor la efi cienţa 

sistemului de management al calităţii
 Identifi carea proceselor de realizare a produ-

sului care asigură valoare organizaţiei
 Crearea unui mediu care încurajează implica-

rea şi dezvoltarea angajaţilor
 Oferirea de resurse şi structuri necesare pentru 

a sprijini planurile strategice ale organizaţiei
 Stabilirea metodelor de măsurare a perfor-

manţelor organizaţiei [8].
Urmărind dimensiunile calităţii îngrijirii medi-

cale, paricularizat pentru cele oferite la nivelul cabi-
netelor medicale din unităţile şcolare putem constata 
că acestea sunt astfel organizate prin lege încât să res-
pecte principiile managementului calităţii:

o  Accesibilitatea îngrijirii – la nivelul cabi-
netelor medicale din şcoli, grădiniţe şi uni-
versităţi accesul elevilor, al preşcolarilor şi 
studenţilor este extrem de facil, ei se pot pre-
zenta la cabinetul şcolar spontan, fără pregă-
tiri prealabile 

o  Specifi citatea îngrijirii – la nivelul cabinete-
lor medicale şcolare se poate acorda primul 
ajutor, consultaţii curente şi tratamente care 
nu depăşesc din punct de vedere al gravităţii 
faza prespitalicească a îngrijirilor medicale. 
În cazurile care implică investigaţii de speci-
alitate sau tratamente speciale pacientul este 
îndrumat în unităţile care pot acorda acest tip 
de îngrijiri

o Continuitatea îngrijirii ‒ cabinetele medi-
cale şcolare suprveghează colectivităţi stabile, unde 
elevul poate fi  urmărit atâta timp cât frecventează uni-
tatea de învăţământ respectivă

o  Efi cacitatea îngrijirii – gradul de îngrijire 
oferit de cabinetul medical şcolar este cel al 
asistenţei medicale primare cu profi l pediatric 

o  Efectivitatea îngrijirii – în actualul sistem de 
organizare în care accentul în stabilirea nor-
melor medicilor este pus pe numărul de elevi 
indiferent de numărul unităţilor de învăţă-
mânt în care sunt cuprinşi aceştia, potenţia-
lul de satisfacere al nevoilor în fi ecare unitate 
este mai redus.

o  Efi cienţa îngrijirii – reprezintă gradul până 
la care îngrijirea primită are efectul dorit cu 
un minimum de efort, cheltuieli sau risipă. În 
cazul îngrijirilor oferite de cabinetele medi-
cale şcolare acest lucru este perfect posibil 
până la nivelul de asistenţă medicală primară. 

o  Orientarea spre pacient – cabinetele medicale 
din unităţile de învăţământ au fost concepute 
tocmai în scopul de a deservi pacienţii, deci-
zia în ceea ce priveşte sănătatea proprie re-
venind chiar pacienţilor şi familiilor acestora 
(de ex. medicul şcolar constată că la unul din 
pacienţi există simptome ale unei boli cu po-
tenţial de cronicizare şi trimite pacientul spre 
investigaţii de specialitate. Decizia de a se su-
pune acestor investigaţii aparţine pacientului 
şi familiei sale) 

o  Siguranţa mediului de îngrijire – există 
norme legale şi principii de conduită medi-
cale care trebuie respectate [10], [11], [12]

o  Orarul îngrijirii – poate corespunde întocmai 
orarului elevilor

OBIECTIVELE STUDIULUI

1. Evaluarea metodei utilizate pentru determi-
narea calităţii actului medical la nivelul cabinetelor 
medicale școlare din Cluj-Napoca

2. Evaluarea percepţiei calităţii actului medical 
oferit de cabinetele medicale școlare din Cluj-Napoca 
de către diferite categorii de benefi ciari



9

Articole științifi ce 

3. Evaluarea resurselor materiale, umane și pro-
cedurale cu impact asupra calităţii actului medical în 
cabinetele medicale școlare din Cluj-Napoca

IPOTEZA DE LUCRU

Deşi reţeaua de medicină şcolară din Cluj-Na-
poca este un serviciu medical public cu pacienţi sta-
bili, fără concurenţă, pot exista aspecte ale activităţilor 
care ar putea fi  îmbunătăţite în condiţiile respectării 
actelor normative, fără costuri şi fără eforturi supli-
mentare, astfel încât calitatea actului medical, cu tot 
ceea ce cuprinde acest concept, să fi e cât mai aproape 
de ceea ce consideră diferitele categorii de pacienţi a 
fi  un act medical optim.

În acest sens, pe de o parte, era necesar să fi e 
chestionaţi benefi ciarii care este percepţia lor asu-
pra calităţii actului medical din cabinetele medicale 
şcolare din Cluj-Napoca şi ce propuneri de îmbună-
tăţire ar avea, pe de altă parte era foarte importantă şi 
aprecierea resurselor materiale, umane şi procedurale 
existente pentru a verifi ca dacă eventualele nemulţu-
miri ale pacienţilor sunt obiective.

MATERIAL ŞI METODĂ

In vederea realizării studiului au fost prezentate 
angajatorului ipoteza de lucru, scopul şi obiectivele 
studiului şi a fost solicitat acordul conducerii.

1. Evaluarea metodei utilizate pentru deter-
minarea calităţii actului medical la nivelul cabine-
telor medicale școlare din Cluj-Napoca

Metoda utilizată în vederea realizării acestui 
studiu a fost prin recrutare internă de resurse umane, 
bazată pe voluntariatul participanţilor. 

Practic, în cadrul şedintei de lucru din luna oc-
tombrie 2014 au fost anunţaţi toţi medicii şcolari din 
Cluj-Napoca asupra intenţiei de a realiza acest studiu, 
le-au fost prezentate ipoteza de lucru, metodele de lu-
cru şi au fost rugaţi să participe. 

Au fost defi nitivate chestionarele de satisfacţie 
şi grilele de evaluare şi au fost trimise via e-mail la 
fi nele lunii octombrie 2014 tuturor celor care în prima 
fază au fost interesaţi. 

Fiecare medic şcolar interesat de participarea la 
studiu a pornit de la un număr de 50 formulare/unitate 
de învăţământ pregătite spre a fi  aplicate tuturor bene-

fi ciarilor care solicită serviciile dispensarului medical 
şcolar în intervalul 01 – 30 noiembrie 2014 şi sunt de 
acord să completeze chestionarele.

S-a stabilit data de 2 decembrie 2014 pentru pre-
darea chestionarelor şi grilelor de evaluare completate, 
urmând a fi  prelucrate statistic şi rezultatele analizate.

2. Evaluarea percepţiei calităţii actului medi-
cal oferit de cabinetele medicale școlare din Cluj-Na-
poca de către diferite categorii de benefi ciari

Deoarece benefi ciarii actului medical prestat 
la nivelul cabinetelor medicale şcolare, la fel ca toţi 
ceilalţi consumatori, nu constituie un grup omogen, 
modul în care ei emit judecăţi asupra calităţii servi-
ciului, variază în funcţie de caracteristicile personale 
şi în funcţie de gradul de concordanţă dintre serviciile 
furnizate şi cele aşteptate [4]. Totuşi cea mai directă, 
rapidă şi mai puţin costisitoare metodă de evaluare a 
stisfacţiei pacienţilor este aplicarea chestionarului.

Pentru a respecta datele din literatură dar şi 
pentru a avea informaţii cât mai apropiate de realitate, 
în acest studiu am aplicat chestionare de satisfacţie 
mai multor categorii de benefi ciari, deoarece modul 
de percepţie al calităţii actului medical variază în 
funcţie de benefi ciar. 

La nivelul cabinetelor medicale şcolare pot fi  
descrise mai multe categorii de benefi ciari şi din acest 
motiv chestionarele de satisfacţie au fost aplicate:

 Directorilor unităţilor de învăţământ, în cali-
tate de benefi ciari colectivi formali ai servici-
ilor medicale, deoarece directorii unităţilor de 
învăţământ sunt cei care reprezintă instituţia, 
solicită diferite servicii din partea altor institu-
ţii, evaluează calitatea şi utilitatea serviciului 
solicitat, şi sunt factorii compe tenţi în asigura-
rea condiţiilor corespunzătoare de desfăşurare 
a activităţilor – inclusiv ai condiţiilor din cabi-
netele medicale ‒ din unitatea de învăţământ 
pe care o conduc şi o reprezintă.

 Cadrelor didactice, în calitate de benefi ciari 
colectivi indirecţi, coordonatori ai unei co-
lectivităţi mai mici ‒ clase (diriginţi, învă-
ţătoare, educatoare), care sunt la curent cu 
problemele elevilor/preşcolarilor din colecti-
vitatea coordonată, răspund de supravegherea 
copiilor şi tinerilor în timpul cât aceştia sunt 
în unitatea de învăţământ, colaborează cu pă-
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rinţii, însoţesc de multe ori copilul la cabine-
tul medical şcolar.

 Părinţilor elevilor minori / preşcolarilor în 
calitate de benefi ciari individuali indirecţi 
‒ ca reprezentanţi legali ai copiilor lor, inte-
resaţi şi responsabili principali de asigurarea 
stării de sănătate a copiilor lor, purtători de 
cuvânt pentru copiii lor care sunt benefi ciarii 
individuali direcţi ai serviciilor medicale din 
cabinetele medicale şcolare.

 Elevilor majori în calitate de benefi ciari in-
dividuali direcţi ai serviciilor medicale ofe-
rite de cabinetele medicale şcolare.

Chestionarele de satisfacţie au fost concepute 
pornind de la datele consemnate în literatura de spe-
cialitate ca fi ind relevante pentru calitatea actului 
medical. În chestionar au existat atât întrebări cu răs-
punsuri preformate, cât şi întrebări cu răspuns liber. 
De asemenea chestionarul a conţinut şi o formulă de 
informare şi consimţământ.

3. Evaluarea resurselor materiale și umane cu 
impact asupra calităţii actului medical în cabinetele 
medicale școlare din Cluj-Napoca

Grila de evaluare a resurselor materiale, umane 
şi procedurale cu impact asupra calităţii actului me-
dical la nivelul cabinetelor medicale şcolare a fost 
adaptată conform specifi cului muncii şi atribuţiilor 
medicilor şi asistenţilor medicali din cabinetele me-
dicale şcolare, după criteriile de evaluare a calităţii 
serviciilor din asistenţa medicală primară utilizate 
la acreditarea cabinetelor de medicină primară pâna 
în anul 2010 şi sunt prezentate mai jos, iar pentru ca 
rezultatele obţinute pentru fi ecare cabinet să poată fi  
comparate între ele acestea au fost cuantifi cate, fi ecă-
rui criteriu stabilindu-i-se un anumit punctaj, în func-
ţie de ponderea acestui criteriu în realizarea globală a 
calităţii actului medical. Pentru fi ecare cabinet medi-
cal în care lucrează un medic participant la studiul de 
faţă a fost completată o grilă de evaluare.

PRELUCRAREA STATISTICĂ A DATELOR
Prelucrarea statistică a datelor s-a efectuat uti-

lizându-se prelucrarea procentuală, deoarece alte me-
tode de prelucrare statistică presupun existenţa unui 
lot martor. În această lucrare fi ind evaluată satisfacţia 
pacienţilor, am considerat ca fi ind statistic semnifi ca-
tivă orice valoare ce depăşeşte 10%.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

1) Evaluarea metodei utilizate pentru deter-
minarea calităţii actului medical la nivelul cabine-
telor medicale școlare din Cluj-Napoca

În municipiul Cluj-Napoca funcţionau la data 
efectuării studiului un număr de 22 medici în dispen-
sarele şcolare, dintre care au participat la efectuarea 
studiului un număr de 3 medici, reprezentând 13,63% 
din efectiv.

Cei trei medici supraveghează un număr de 5 
unităţi şcolare, cu un efectiv mediu de 4500 elevi şi 4 
grădiniţe cu un efectiv mediu de 1200 preşcolari. 

În luna noiembrie a anului 2014 au solicitat la 
serviciile cabinetelor din aceste şcoli şi grădiniţe un 
număr de aproximativ 1300-1400 de elevi, preşcolari, 
părinţi, cadre didactice şi directori. 

Din cele 450 de chestionare pregătite în au fost 
completate un număr de 77, reprezentând 17,11% din 
total.

Considerăm că aceste rezultate sunt relevante 
prin ele însele pentru evaluarea metodei.

2) Evaluarea percepţiei calităţii actului medi-
cal oferit de cabinetele medicale școlare din Cluj-Na-
poca de către diferite categorii de benefi ciari

Chestionarele de satisfacţie aplicate au avut 
scopul atât de a identifi ca din mai multe puncte de 
vedere ( al directorilor unităţilor de învăţământ, al ca-
drelor didactice, al părinţilor şi al elevilor) nivelul la 
care se situează în viziunea lor calitatea actului medi-
cal oferit de cabinetele medicale şcolare, pentru a pu-
tea elabora direcţiile de îmbunătăţire, cât şi abordarea 
din mai multe aspecte a calităţii actului medical.

Chestionarul cuprinde întrebări de: identifi care 
a statusului persoanei interogate (pentru includerea 
într-unul din grupurile de benefi ciari), gradul de fa-
miliarizare al persoanei cu serviciile medicale oferite 
de cabinetele medicale şcolare, diversitatea serviciilor 
medicale, cadrul de desfăşurare şi dotarea cabinetelor 
medicale şcolare (cadrul şi dotarea sunt elemente de 
infl uenţă a calităţii actului medical), comportamentul 
personalului (latura interpersonală a actului medical), 
gradul de diversitate al serviciilor oferite, serviciile de 
care pacientul este mulţumit sau nemulţumit, şi suges-
tii sau propuneri de îmbunătăţire.

Primele două întrebări ale chestionarului „De 
cât timp apelaţi la serviciile cabinetului medical şco-



11

Articole științifi ce 

lar“ şi „Cât de frecvent apelaţi la serviciile cabinetu-
lui medical?“ evaluează de fapt gradul de informare 
şi familiarizare a persoanei chestionate cu activitatea 
cabinetului medical şcolar. O persoană care apelează 
de mai mult timp la serviciile cabinetului şcolar este 
informată cu privire la program, natura serviciilor, 
modul în care se desfaşoară activitatea în cabinet. 

După cum a reieşit din răspunsurile persoane-
lor chestionate ( prezentate în grafi cul nr. 1), cea mai 
mare parte apelează de mai mult de 2 ani la serviciile 
cabinetului medical şcolar, deci în mod fi resc ar trebui 
să fi e familiarizaţi cu natura activităţilor din cabinetul 
medical şcolar. 

Grafi cul nr. 1.‒ Procentajele de persoane ches  onate care apelează de mai mult de 2 ani 
la serviciile cabinetului medical școlar

Grafi cul nr. 2. – Percepția actului medical oferit de cabinetele medicale școlare de către diferitele categorii 
de benefi ciari ches  onați.

Grafi cul nr. 3. – Gradul de 
cunoaștere a paletei de 
servicii medicale oferite 
de cabinetele medicale 
școlare de către diferitele 

categorii de benefi ciari 
ches  onați

Serviciile medicale oferite de cabinetul medi-
cal şcolar sunt cele prevăzute de Ordinul Ministrului 
Sănătăţii şi Familiei, nr. 653/2001, şi Ordinul comun 
MECTS/MS 5298/1668/2011, iar percepţia generală 

asupra actului medical este (răspunsul la întrebarea nr. 
4 – Ce părere aveţi despre serviciile medicale oferite 
de cabinetul medical şcolar) ilustrată în grafi cul nr. 2.

În mod paradoxal însă, după cum a reieşit din 
răspunsurile la întrebarea nr. 5 (Ce fel de servicii oferă 
cabinetul medical şcolar?) în timp ce directorii şi ca-

drele didactice cunosc aceste servicii, părinţii şi elevii 
nu fac o distincţie foarte clară între diferitele categorii 
de servicii, fapt prezentat în grafi cul nr. 3. 
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Întrebarea următoare, nr. 6 – Ce părere aveţi 
despre diversitatea serviciilor oferite de cabinetul me-
dical şcolar lasă loc şi pentru sugestii, orientându-ne 
asupra nevoilor de noi servicii ale populaţiei deser-
vite. Răspunsurile tuturor categoriilor de benefi ciari 
apreciază ca sufi ciente serviciile oferite de cabinetele 
medicale şcolare, dar elevii precizează că ar fi  utile şi 
efectuarea analizelor de laborator.

Analizând mai departe răspunsurile la întrebă-
rile următoare referitoare la programul de funcţionare 
şi infrastructura cabinetelor medicale şcolare se poate 
observa că procentajele de persoane mulţumite sunt 
mult mai mici, după cum se poate urmări şi în grafi -
cele nr. 4, nr. 5 şi nr. 6. 

Grafi cul nr. 4.‒ Benefi ciari mulțumiți de programul cabinetului medical

Grafi cul nr. 5. – Procentajele de benefi ciari mulțumiți de structura cabinetelor medicale școlare.

Procentul de persoane mulţumite de programul 
cabinetului medical este numai în cazul directorilor 
unităţilor de învăţământ de 100%, pe când în cazul 
răspunsurilor cadrelor didactice, părinţilor şi al ele-
vilor aceste procente sunt mult mai mici, deoarece 
programul cabinetelor medicale şcolare nu are cum să 
satisfacă nevoile tuturor elevilor în condiţiile actuale 
de normare a personalului medical. 

În ceea ce priveşte resursele materiale, repre-
zentate de spaţiile cabinetului şi de dotările acestuia, 

managementul la nivel înalt, respectiv Ministerul Să-
nătăţii Publice, a specifi cat prin Ordinul nr. 1338/2007 
care trebuie să fi e structura unui cabinet medical pen-
tru a putea fi  asigurate circuitele funcţionale nece-
sare desfăşurării corespunzătoare a activităţilor me-
dicale, iar în Ordinul nr. 653/2001 şi Ordinul comun 
MECTS/MS 5298/1668/2011 dotările minime pentru 
cabinetele medicale din şcoli şi grădiniţe. 
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Chiar şi în condiţiile în care benefi ciarii ser-
viciilor medicale din cabinetele medicale şcolare nu 
sunt informaţi asupra cerinţelor acestor acte norma-
tive, răspunsurile lor, ilustrate în grafi cele de mai sus, 
ne arată că pacienţii percep totuşi necesitatea unor 
structuri şi dotări decente.

Răspunsurile benefi ciarilor la întrebarea nr. 10 
(„Ce părere aveţi despre comportamentul personalu-
lui din cabinetul medical?“) şi prezentate în grafi cul 
nr. 7. se referă la latura interpersonală a serviciilor 
medicale şi semnifi că percepţia resursei umane impli-
cată în acordarea serviciului medical.

Grafi cul nr. 6. – Procentajele de benefi ciari mulțumiți de dotările cabinetelor medicale școlare.

Grafi cul nr. 7. – Procentajele de benefi ciari mulțumiți de comportamentul personalului 
din cabinetele medicale școlare.

Foarte importantă pentru elaborarea unei stra-
tegii de îmbunătăţire a serviciilor medicale este iden-
tifi carea serviciilor care îi nemulţumesc pe pacienţi, 
alături de identifi carea serviciilor a căror calitate este 
percepută de benefi ciari ca fi ind bune şi trebuie men-
ţinute.

În lucrarea de faţă am realizat acest lucru prin 
întrebarile nr. 12 („Care au fost serviciile medicale de 
care aţi fost multumit/ă?“) şi întrebarea nr. 13 („Care 

au fost serviciile medicale a căror calitate v-a nemul-
ţumit în cabinetul medical şcolar?“). Răspunsurile 
diferitelor categorii de benefi ciari la întrebarea nr. 
12 sunt prezentate în tabelul nr. 1, iar în ceea ce pri-
veşte serviciile de care au fost nemulţumiţi nu există 
exprimate păreri, doar din partea unui elev care este 
nemulţumit că nu poate fi  trimis în timpul orelor şi al 
programului de activitate al cabinetului medical şco-
lar la medicul de familie.
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Tabelul nr. 1. Serviciile medicale de care au fost mulțumiți benefi ciarii și a căror calitate trebuie menținută

Servicii medicale Directori Cadre didactice Părinţi Elevi

Consultaţie X X X X
Prim-ajutor X X X X
Sfaturile cu privire la tratament X
Vaccinări X X X X
Examinările şi serviciile de asigurare a stării 
de sănătate X X

Modul în care se ocupă de elevi X X X
Întocmirea documentelor necesare elevilor 
absolvenţi X X X

Comportament corespunzător, rezolvă toate 
problemele elevilor X X

Sfaturile cu privire la viaţa sănătoasă X X
Promptitudine în toate problemele X X

De asemenea, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor pacienţilor le-am adresat întrebarea nr. 14 – „ Care 
sunt serviciile medicale pe care ar trebui să le mai ofere cabinetul medical şcolar?“, iar răspunsurile diferitelor 
categorii de benefi ciari au fost sintetizate şi sunt prezentate în tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2. – Care sunt serviciile medicale pe care trebuie să le mai ofere cabinetul medical școlar, 
în viziunea diferitelor categorii de benefi ciari

Raspunsuri 
directori

Raspunsuri cadre
didactice Răspunsuri părinţi Raspunsuri elevi

Serviciile oferite 
sunt sufi ciente

Servicii medicale şi pentru 
personalul adult din şcoli

Psihologia şcolarului si
adolescentului, planning
familial, stomatologie

Consultaţii pentru părinţii 
elevilor cu boli cronice

Ar fi  utilă prezenţa
unui medic in grădiniţe la
orele 16-17 care să poată 
consulta copiii bolnavi

Reţete gratuite pentru şcolari si 
preşcolari

Reţete gratuite pentru elevi
Bilete de trimitere 
recunoscute CNAS pentru 
elevi şi preşcolari

Analize de sânge

Pentru a satisface toate nevoile pacienţilor ser-
viciile medicale din cabinetul medical şcolar ar trebui 
să cuprindă şi servicii de analize medicale, deoarece 
serviciile psihologice, stomatologice, sau cele de me-
dicină de familie sunt servicii distincte, care nu pot fi  
implementate la nivelul cabinetelor medicale şcolare. 
Faptul că deşi în şcoli există cabinete stomatologice 
şi psihologice, pacienţii îşi exprimă în acest sens so-
licitările semnifi că o informare defectuoasă a lor cu 
privire la rostul şi locul fi ecărui tip de servicii.

În ceea ce priveşte utilitatea prezenţei cabine-
tului medical în unităţile şcolare, majoritatea cople-
şitoare a benefi ciarilor, din toate categoriile chestio-
nate, tinzând către 100%, sunt de acord că în unităţile 
şcolare cabinetele medicale sunt extrem de utile prin 
serviciile pe care le furnizează.

O mică parte dintre benefi ciarii serviciilor me-
dicale din cabinetele medicale şcolare şi-au exprimat 
părerile cu privire la măsurile prin care ar putea fi  
îmbunătăţită calitatea actului medical. Aceste măsuri 
sunt sintetizate în tabelul nr. 3. 
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Tabelul nr. 3. – Măsurile de îmbunătățire a calității serviciilor medicale din punctul de vedere 
al benefi ciarilorcare au răspuns 

Raspunsuri elevi Raspunsuri cadre
Didactice

Retribuirea corespunzătoare a personalului, medicii sa 
aiba un numar mai mic de elevi/prescolari

Schimbarea locaţiei cabinetului cu o locaţie 
corespunzătoare, dotarea cu linie telefonică 

Dotarea corespunzatoare şi modernă a cabinetelor Spaţiu mai mare amenajat şi dotat corespunzator
Amenajarea cabinetelor in
spatii corespunzatoare, dotare cu telefon si calculator

Spaţiu mai generos, dotare cu mijloace de investigare 
medicală şi de prim-ajutor

Analize medicale, program prelungit, mai multe 
medicamente, controale medicale mai frecvente

Mai multe investiţii din partea şcolii pentru ameliorarea 
dotărilor

Consiliere psihologica, mai multe medicamente
Consultatiile medicale periodice obligatorii ale 
personalului didactic si nedidactic din unitatile de 
invatamant

Cele mai multe dintre sugestiile benefi ciarilor 
vizează măsuri de îmbunătăţire a serviciilor medicale 
care nu depind de personalul medical din cabinetele 
medicale şcolare, fapt care, pe de o parte este pozi-
tiv pentru personal, în sensul că munca din cabinetele 
medicale şcolare este apreciată, pe de altă parte însă, 
reprezintă o sursă de frustrare deoarece personalul nu 
dispune de modalităţi de rezolvare a situaţiei.

Legat de prelungirea programului de lucru al 
cabinetelor medicale şcolare, singura posibilitate pen-
tru realizarea acestei cerinţe ar fi  suplimentarea perso-
nalului din reţeaua medicală şcolară, fapt extrem de 
difi cil de realizat, în condiţiile în care reţeaua medi-
cală şcolară este şi în aceste condiţii incompletă. În 
condiţii de scădere a normativelor pentru medici şi 
asistenţii medicali, şi de o retribuire corespunzătoare 
califi cării, asigurarea de condiţii de muncă corespun-
zătoare, reţeaua medicală şcolară ar putea fi  com-
pletată, şi s-ar putea realiza controale medicale mai 
frecvente ale copiilor supravegheaţi, mai multe ore de 
educaţie pentru sănătate, şi toate activităţile ar putea fi  
desfăşurate la cele mai exigente standarde.

Efectuarea de analize medicale, mică chirurgie, 
echografi i sau electrocardiograme la nivelul cabinete-
lor medicale şcolare ar presupune cabinete mai mari, 
personal multiplu califi cat, dar benefi ciile pentru co-
lectivitate ar fi  incontestabile. Aceste măsuri, deşi 
extrem de îndepărtate, nu trebuie considerate totuşi 
utopice.

Alocarea de mai multe fonduri pentru medica-
mente şi materiale sanitare sunt însă nişte măsuri care 
nu depind de personalul medical din cabinetele medi-

cale şcolare, dar care în condiţii de redresare econo-
mică a ţării ar putea fi  realizate. 

3) Evaluarea resurselor materiale, umane și 
procedurale cu impact asupra calităţii actului medi-
cal în cabinetele medicale școlare din Cluj-Napoca

S-a realizat utilizând grila de evaluare a resur-
selor umane, materiale şi procedurale cunoscute ca 
având impact asupra actului medical din cabinetul 
medical şcolar adaptate specifi cului activităţilor me-
dicale din colectivităţi, urmărind criteriile de evaluare 
a calităţii în asistenţa medicală primară.

Fiecare criteriu utilizat în evaluarea calităţii ac-
tului medical din cabinetele medicale ale colectivită-
ţilor are o semnifi caţie aparte, pe care o vom discuta 
în cele ce urmează.

I. Accesibilitatea serviciilor ‒ uşurinţa cu care 
pacienţii pot obţine îngrijirea de care au nevoie, atunci 
când au nevoie. În cazul cabinetelor medicale din co-
lectivităţi programările se fac, în principiu, numai în 
cazul consultaţiilor medicale periodice de bilanţ al 
stării de sănătate sau în cazul examinării participanţi-
lor la diferite manifestări sportive. În restul activităţii 
elevii/preşcolarii sunt examinaţi atunci când solicită 
acest lucru. Pentru cabinetele medicale din colectivi-
tăţi acest criteriu are semnifi caţie în sensul că orarul 
cabinetului medical trebuie să fi e în aşa fel ales încât 
să se suprapună peste orarul colectivităţii. De exem-
plu, într-o grădiniţă cabinetul medical nu poate avea 
program de după-amiază, deoarece de la orele 13 co-
piii dorm, deci toate activităţile specifi ce cabinetului 
medical din grădiniţe care implică prezenţa preşcola-
rilor trebuie desfăşurate până la acea oră.
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1. Timp mediu acordat pentru o consultaţie în 
cabinet. Din punctul de vedere al specialiştilor care 
realizează cuantifi carea actului medical, o consultaţie 
completă, care cuprinde anamneza şi examenul obiec-
tiv general pentru un pacient nou durează între 20 şi 
40 de minute, în funcţie de specialitatea medicală. Se 
consideră ca timp mediu sufi cient pentru realizarea 
unei consultaţii complete pentru un pacient nou în 
specialităţile medicale, nu în cele chirurgicale, 20 de 
minute. Acest criteriu are rolul de a evalua complexi-
tatea şi minuţiozitatea consultatiei şi se referă la spe-
cifi citatea îngrijirii‒ gradul până la care se asigură 
îngrijire corectă, dată de starea curentă a activităţii.

2. Ponderea trimiterilor la medicul specialist 
din ambulator, din total consultaţii. Atunci când me-
dicul din „prima linie“ nu poate să tragă o concluzie 
clară în ceea ce priveşte diagnosticul, sau stabileşte 
un diagnostic de suspiciune care trebuie confi rmat, 
pacientul este trimis la un medic specialist, care in-
fi rmă sau confi rmă diagnosticul prezumat de medicul 
din asistenţa primară. Acest criteriu este unul foarte 
important deoarece prin numărul trimiterilor, confi r-
marea sau infi rmarea diagnosticelor suspicionate de 
medicul şcolar este refl ectat atât nivelul de implicare 
al medicului în îmbunătăţirea stării de sănătate a paci-
entului ‒ de fapt grija pe care o poartă medicul paci-
enţilor săi ‒ cât şi nivelul de pregătire profesională a 
medicului. Un număr mare de diagnostice confi rmate, 
90-98% din cele de trimitere, refl ectă o foarte bună 
pregătire profesională a medicului şcolar, iar faptul că 
pacientul primeşte un bilet de trimitere înseamnă de 
fapt că a fost consultat, iar medicul insistă în depista-
rea corectă şi completă a afecţiunii, şi aplicarea unui 
tratament corect, în vederea recuperării stării de sănă-
tate sau evitarea agravării şi complicaţiilor. Din pă-
cate, la nivelul cabinetelor medicale şcolare această 
activitate extrem de valoroasă pentru pacient tinde 
să dispară, deoarece prin convenţia pe care o încheie 
CNAS cu medicii şcolari acestora le este permis să 
acorde bilete de trimitere NUMAI elevilor care studi-
ază în altă localitate decât cea de domiciliu.

3. Ponderea trimiterilor la spital pentru inter-
nare, din total consultaţii. Internările în spitale sunt 
rezervate unor boli grave sau unor investigaţii speci-
ale. Internarea unui pacient, în afară de cazurile de ur-
genţe, accidente, boli contagioase, refl ectă defi cienţe 
în urmărirea pacienţilor, deoarece un bolnav cronic 

corect urmărit şi dispensarizat, cu un tratament efi -
cient şi echilibrat nu trebuie internat. De asemenea, 
un pacient cu o boală acută corect diagnosticată şi 
tratată în general nu prezintă agravări şi nu trebuie in-
ternat. Deci, acest criteriu de evaluare este important 
în verifi carea efi cienţei cu care se realizează urmări-
rea pacienţilor şi pentru încrederea pe care o acordă 
pacienţii diagnosticului şi tratamentelor prescrise de 
medicul de colectivitate. Împreună cu criteriul ante-
rior se referă la continuitatea îngrijirii ‒ gradul până 
la care îngrijirea necesitată de pacienţi este coordo-
nată între practicieni şi între organizaţii, în timp.

II. Managementul calităţii practicii medi-
cale – este extrem de important ca activitatea într-un 
cabinet medical să fi e desfăşurată după o prealabilă 
planifi care, organizare, coordonare şi control al ac-
tivităţii, deoarece numai în acest fel se poate presta 
un act medical de calitate. Acest criteriu de evaluare 
cuprinde de fapt două elemente specifi ce ale dimen-
siunii calităţii îngrijirii: efi cacitatea îngrijirii ‒ gradul 
până la care îngrijirea este abordată într-o manieră co-
rectă, fără erori, în funcţie de starea curentă a activită-
ţii; şi efectivitatea îngrijirii ‒ gradul până la care îngri-
jirea primită are efectul dorit cu un minimum de efort, 
cheltuieli sau risipă. La nivelul cabinetelor medicale 
din colectivităţi activitatea se bazează în primul rând 
pe acţiunile preventive primare şi secundare (preve-
nirea apariţiei bolilor şi prevenirea agravării bolilor), 
cabinetele medicale şcolare fi ind concepute chiar în 
acest sens, deoarece este un fapt dovedit în practica 
medicală, nu există o activitate mai ieftină şi mai efi -
cientă decât prevenţia. Criteriul de management al 
calităţii practicii medicale se referă în primul rând la 
modul în care este realizată această prevenţie. Dacă 
există un management corect al activităţii în cabinet 
toate subcriteriile de mai jos au valori pozitive. Mana-
gementul calităţii practicii medicale este refl ectat de 
următoarere elemente:

a. Supravegherea medicală preventivă a copi-
lului preşcolar/şcolar – preşcolarul (copil cu vârsta 
cuprinsă între 3 şi 6 ani) şi şcolarul (7-18 ani) necesită 
o supraveghere medicală atentă deoarece: 

 se afl ă într-o etapă fi ziologică de creştere ra-
pidă,

 frecventarea colectivităţii presupune efor-
turi de adaptare fi zică, psihică şi imunitară la 
specifi cul colectivităţii, 
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 la această vârstă se pot manifesta o serie de 
boli sau defi cienţe fi zice sau psihice sub pre-
siunea adaptării la colectivitate

 copilul trebuie evaluat permanent în vederea 
depistării eventualelor defi cienţe care impun 
amânarea şcolarizării, sau orientarea spre 
forme speciale de şcolarizare (pentru preşco-
lari) sau orientarea specială şcolar-profesio-
nală (pentru elevi).

Evaluarea calităţii examinărilor medicale de bi-
lanţ al stării de sănătate se poate realiza prin determi-
narea procentului de copii afl aţi în evidenţele speci-
ale. Evidenţa specială este de fapt evidenţa bolnavilor 
care suferă de anumite boli cronice, arondaţi cabine-
tului şi care trebuie dispensarizaţi, adică examinaţi de 
medicul care îi are în evidenţă la anumite intervale de 
timp, şi de medicul specialist o dată sau de două ori 
pe an în funcţie de afecţiune. La efectuarea corectă şi 
completă a unui examen medical de bilanţ al stării de 
sănătate conform procedurilor standard prevăzute de 
Ord.MSF nr. 653/2001, marea majoritate a preşcola-
rilor şi elevilor prezintă afecţiuni cronice care trebuie 
dispensarizate pentru evitarea agravării lor. Aceste 
afecţiuni nu sunt, de cele mai multe ori afecţiuni 
grave (picior plat, deformări ale coloanei vertebrale, 
vicii de refracţie,etc.) dar au un potenţial de agravare, 
şi din acest motiv trebuie supravegheată evoluţia lor. 
Din păcate, după cum demonstrează practica medi-
cală, în ultimii ani ajung în evidenţa specială tot mai 
mulţi elevi, numărul lor depăşindu-l cu mult pe cel al 
copiilor aparent sănătoşi. În acest sens s-a încetăţenit 
şi o axiomă medicală destul de amară „nu există copil 
sănătos, ci doar insufi cient examinat“. Următoarele 
două subcriterii vizează tocmai cele expuse mai sus.

1. Număr copii preşcolari în evidenţă din care:
1.1. Procent copii în evidenţa specială
2. Număr copii şcolari în evidenţă din care:
2.1. Procent de elevi în evidenţa specială
La nivelul cabinetelor medicale şcolare au loc 

acţiuni extrem de importante de prevenire şi com-
batere a apariţiei şi răspândirii bolilor infecto-con-
tagioase. În acest sens activităţile care se desfăşoară 
sunt cele de imunizare pasivă/activă (prin vaccinări) 
şi triajul epidemiologic al preşcolarilor şi elevilor cu 
ocazia căruia copii suspecţi de anumite afecţiuni in-
fecto-contagioase şi parazitare sunt izolaţi şi urmăriţi 

pentru a feri colectivitatea de contaminare. Cele trei 
subcriterii de mai jos refl ectă tocmai aceste activităţi:

3. Procentul copiilor vaccinaţi din totalul copi-
ilor catagrafi aţi (pentru fi ecare din vaccinările cerute 
de calendarul naţional de vaccinări). 

4. Număr de copii cărora li se efectuează tria-
jul epidemiologic în condiţiile legii (zilnic în grădiniţe 
şi după vacanţele mai lungi de 2 săptămâni, sau în 
anumite situaţii speciale – în şcoli)

5. Se efectuează anchete epidemiologice şi se 
urmăreşte focarul de boală infecto-contagioasă

b. Depistarea precoce a bolilor cu impact major 
asupra sănătaţii populaţiei se realizează prin depistare 
activă în cadrul examinărilor medicale de bilanţ a stă-
rii de sănătate. Pentru cabinetele medicale şcolare este 
specifi c faptul că nu se efectuează examenul medical 
de bilanţ al tuturor copiilor arondaţi, ci, acest lucru se 
efectuează pentru anumite grupe de vârstă şi anume – 
anual pentru toţi preşcolarii arondaţi, şi pentru elevii 
din clasele a I-a, a-IV-a, a VIII‒ a şi a XII-a, conform 
metodologiei specifi cate în Ord. MSF nr. 653/2001. 
Cele două subcriterii de mai jos evaluează conformarea 
la standardele de performanţă pretinse. 

1. Utilizarea protocoalelor de practică pentru 
servicii preventive ‒ elaborarea şi utilizarea ghidurilor 
de practică medicală şi a protocoalelor medicale re-
prezintă unul dintre aspectele critice ale îmbunătăţirii 
calităţii serviciilor sanitare. Ghidurile de diagnostic şi 
tratament reprezintă instrumente ştiinţifi ce, clar for-
mulate, care au scopul de a standardiza actul medical, 
pentru a ajuta medicii practicieni în stabilirea deci-
ziilor optime privind îngrijirea medicală în situaţii 
clinice specifi ce. Acestea sunt rezultatul unui consens 
între experţi şi practicieni, reprezentând recomandări 
practice argumentate ştiinţifi c, care, în condiţiile creş-
terii permanente a complexităţii actului medical au 
rolul de a contribui la alegerea deciziilor medicale op-
time pentru pacient. Astfel se micşorează riscurile şi 
creşte valoarea economică a actului medical. Cele de 
mai sus sunt refl ectate de criteriul următor.

2. Număr de pacienţi la care s-a efectuat exa-
menul de bilanţ după un protocol standardizat/ număr 
pacienţi arondaţi.

c. Supravegherea activă a bolnavilor cronici 
din evidenţa specială presupune acţiunile amintite 
mai sus de dispensarizare a bolnavilor afl aţi în evi-
denţa specială. Dar, acest criteriu cu subcriteriile sale 
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presupune şi evaluarea sistemului de depistare activă 
a acestor boli, prin componenta „număr cazuri noi 
de...“ ceea ce presupune desfăşurarea unor activităţi 
de depistare activă a afecţiunilor, adică în cursul con-
sultaţiei medicale, medicul nu se concentrează numai 
asupra afecţiunii acute cu care s-a prezentat pacientul, 
ci urmăreşte şi semnele unei aventuale alte afecţiuni, 
potenţial cronicizabile. Bolile cuprinse în lista afecţi-
unilor din evidenţa specială trebuie urmărite atât de 
riguros, deoarece presupun suferinţe multe din partea 
pacienţilor în cazul în care se agravează, iar din par-
tea sistemului de asigurări medicale cheltuieli supli-
mentare, în condiţiile în care aceste boli sunt potenţial 
stagnabile cu managementul corespunzător. Din pă-
cate pentru colectivităţile de copii această activitate 
de dispensarizare se realizează din ce în ce mai greu 
datorită imposibilităţii acordării biletelor de trimitere 
recunoscute CNAS tuturor elevilor şi preşcolarilor 
arondaţi cuprinşi în evidenţa bolnavilor cronici.

1. Există registru de evidenţă a bolnavilor cronici
1.1.  Numărul bolnavilor cronici şi procentul 

din total
1.1.1.  Numărul total de bolnavi în evidenţă cu 

reumatism articular acut
1.1.2.  Numar bolnavi in evidenţă cu cardiopatie 

reumatismală
1.1.3.  Numărul cazurilor noi de cardiopatie 

reumatismală
1.1.4.  Numărul total de bolnavi în evidenţă cu 

hipertensiune arterială
1.1.5.  Numărul cazurilor noi de hipertensiune 

arterială
1.1.6.  Numărul total de bolnavi in evidenţă cu 

deformări ale coloanei vertebrale
1.1.7.  Numărul cazurilor noi de deformări ale 

coloanei vertebrale
1.1.8.  Numărul total de bolnavi în evidenţă cu 

astm bronsic 
1.1.9. Numărul cazurilor noi de astm bronşic
1.1.10.  Numărul total de bolnavi în evidenţă cu 

diabet zaharat
1.1.11.  Numărul total al cazurilor noi de diabet 

zaharat
d. Supravegherea condiţiilor de igienă în uni-

tate – condiţiile igienico-sanitare din unităţile de în-
văţământ şi educaţie pentru copii sunt prevăzute de 
Ord. MSF nr. 1955/1995. Obligativitatea respectării 

acestor condiţii nu numai că decurge din lege, dar este 
indispensabilă pentru desfaşurarea în condiţii optime 
a activităţii instructiv-educative a preşcolarilor şi ele-
vilor, şi combaterea răspândirii bolilor infecto-conta-
gioase şi parazitare. Obligativitatea asigurării acestor 
condiţii aparţine unităţilor de învăţământ, iar modul 
în care este onorată această obligaţie este verifi cat şi 
de personalul medical din cabinetele medicale şco-
lare. Această activitate face parte dintre acţiunile pre-
ventive primare ale cabinetului medical şcolar. Acest 
criteriu refl ectă gradul de implicare şi îndeplinire al 
atribuţiilor personalului din cabinetele medicale şco-
lare, indispensabil prestării unor acte medicale pre-
ventive de calitate. 

1. Există un sistem de supraveghere activă şi 
consemnare a abaterilor în ceea ce priveşte condiţiile 
igienico-sanitare din unitatea de învăţământ

2. Există un sistem de supraveghere a conditii-
lor igienico-sanitare din blocurile alimentare.

2.1. Meniurile sunt urmărite şi consemnate; 
personalul medical participă la conceperea lor.

2.2. Se efectuează periodic în lunile octombrie, 
februarie şi mai (conform legii) ancheta alimentară şi 
se fac propuneri de îmbunătăţire a alimentaţiei elevi-
lor şi preşcolarilor.

3. Se face instructajul periodic al personalului 
de întreţinere din unităţile de învăţământ arondate 

III. Activităţi în vederea măsurării gradului 
de satisfacţie al pacientului. O importanţă deosebită 
se acordă în prezent în sistemul sanitar ideii de reac-
ţie de răspuns din partea clientului/utilizatorului de 
servicii medicale şi ideii de a oferi acestuia ceea ce 
îşi doreşte. Cercetările în domeniu demonstrează că 
satisfacţia se relaţionează cu percepţia aptitudinilor 
tehnice, inteligenţa şi califi carea personalului medical 
[13]. Totuşi, pacienţii apreciază prioritar aptitudinile 
de comunicare interpersonală ale personalului medi-
cal. În sistemul sanitar se utilizează, în prezent, o mul-
titudine de metode de analiză şi măsurare a satisfacţiei 
pacientului: sisteme de primire a reclamaţiilor şi su-
gestiilor, studierea satisfacţiei pacientului, jocul de-a 
„cumpărătorul“, analiza pierderii clienţilor, etc [14]. 

Sistemele de primire a reclamaţiilor şi suges-
tiilor trebuie să existe şi să funcţioneze în toate or-
ganizaţiile sanitare cu orientare spre client. În aceast 
sens, în unele spitale s-au amplasat în locuri special 
amenajate în cadrul secţiilor aşa – numitele „căsuţe 
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poştale ale asiguratului“, în care pacienţii introduc 
chestionarele de evaluare a satisfacţiei, după ce le-au 
completat [15].

Studierea satisfacţiei pacientului este o activi-
tate mult mai complexă care nu se limitează doar la 
aplicarea unui sistem de evaluare pe bază de chestio-
nare, deoarece rezultatele pot să nu refl ecte realitatea.

O metodă directă de măsurare a gradului de sa-
tisfacţie a pacienţilor o reprezintă sondajul periodic. 
Subiecţilor aleşi li se poate solicita să indice nivelul 
aşteptărilor în ceea ce priveşte serviciile furnizate de 
unitatea respectivă. De asemenea, li se mai poate so-
licita să prezinte toate problemele cu care s-au con-
fruntat în perioada spitalizării, atât cele legate de actul 
medical, cât şi cele referitoare la atitudinea persona-
lului şi calitatea servirii. Apoi, clienţii pot formula şi 
sugestii în legătură cu îmbunătăţirile care ar putea fi  
aduse [4]. Acest criteriu de evaluare a calităţii servici-
ilor medicale la nivelul cabinetelor medicale şcolare 
este un criteriu real, deoarece refl ectă exact modul 
în care benefi ciarii percep actul medical, reprezen-
tând esenţa calităţii serviciilor, adică reacţia pe care 
o provoacă benefi ciarului. Acest criteriu este analizat 
din două puncte de vedere – existenţa unui sistem de 
sugestii şi reclamaţii –care reprezintă componenta pa-
sivă a sistemului de evaluare a calitaţii ‒ şi evaluarea 
satisfacţiei pacientului prin sondaje periodice – care 
reprezintă componenta activă a sistemului de evaluare 
a calităţii [16].

1. Există un sistem de înregistrare a sugestiilor 
şi reclamaţiilor

Daca DA: 
1.1. Număr sugestii
1.2. Numărul total de reclamaţii
1.3.  Numărul de reclamaţii considerate obiec-

tive de către medicul şcolar/ forurile su-
perioare

1.4.  Numărul de reclamaţii considerate obiec-
tive de catre medicul şcolar/forurile supe-
rioare rezolvate în favoarea pacienţilor

1.  Analiza gradului de satisfacţie al pacienti-
lor prin chestionare de satisfacţie 

1.1  Număr chestionare de satisfacţie realizate 
în perioada de raportare

1.2  Număr măsuri de îmbunătăţire a activităţii 
luate în urma analizării gradului de satis-
facţie al pacienţilor

IV. Educaţia Medicală Continuă a persona-
lului medico-sanitar constituie un instrument prin 
care se poate asigura furnizarea serviciilor medicale 
de calitate, în concordanţă cu cerinţele pacienţilor şi 
cu nevoile societăţii în ansamblu.

Educaţia medicală continuă reprezintă procesul 
prin care profesioniştii din sistemul sanitar se preo-
cupă în direcţia menţinerii standardelor cunoştinţelor 
la un anumit nivel, pentru a corespunde cerinţelor pa-
cienţilor, exigenţelor privind calitatea serviciilor de 
sănătate şi pentru propria lor evoluţie profesională.

Scopul educaţiei medicale continue este dobân-
direa continuă de noi cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini 
care să le permită specialiştilor practicarea compe-
tentă a profesiunii, fi ind o obligaţie etică şi o respon-
sabilitate individuală a fi ecărui medic, pe parcursul 
vieţii profesionale. 

Organizaţiile profesionale medicale afi rmă ne-
cesitatea fundamentării educaţiei medicale continue pe 
programe temeinic elaborate, pentru a veni în sprijinul 
noilor generaţii de medici, confruntaţi cu o explozie a 
volumului de informaţii din domeniul medical.

În prezent, un nou concept, acela de dezvoltare 
profesională continuă, câştigă tot mai mult teren. To-
tuşi nu se poate opera o divizare fermă între educaţia 
medicală continuă şi dezvoltarea profesională conti-
nuă, deoarece în ultimul deceniu educaţia medicală 
continuă a început să includă abilităţi manageriale, 
sociale şi personale, subiecte care depăşesc graniţele 
tradiţionale ale medicinei clinice. Termenul de dez-
voltare profesională continuă pune în evidenţiază nu 
doar gama largă a competenţelor necesare practicării 
unei medicine de înaltă califi care, ci şi contextul mul-
tidisciplinar al îngrijirilor pacientului. Se evaluează 
atât competenţele medicului cât şi ale asistentului me-
dical, deoarece la nivelul cabinetelor medicale şcolare 
aceasta este componenţa echipei de lucru [17].

1.Numărul de puncte Educaţie Medicală Con-
tinuă acumulate de medici în perioada de raportare
2. Numărul de puncte Educaţie Medicală Continuă 
acumulate de asistente în perioada de raportare.

V. Au fost aduse la cunoştinţa conducerii 
unităţii de învăţământ cerinţele de structură şi do-
tare a cabinetului medical – acest criteriu refl ectă 
implicarea personalului medical în realizarea unei in-
frastructuri corespunzătoare prestării unor acte medi-
cale de calitate.
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VI. Cabinetul medical este autorizat sani-
tar cu cele două subcriterii de structură şi dotare mi-
nimă obligatorie. În afară de elementele care ţin de 
presterea efectivă a serviciului şi utilizarea optimă a 
resurselor umane, calitatea serviciului este infl uenţată 
şi de infrastructură, adică de resursele materiale/teh-
nice disponibile. Structura cabinetelor medicale este 
prevăzută de Ord. MSP nr. 1338/2007, iar dotările 
pentru cabinetele medicale din şcoli şi grădiniţe de 
Ord. MSF nr. 653/2001şi Ord. Comun MECTS/MS 
nr. 5298/1668/2011.

Pentru a putea cuantifi ca şi compara rezultatele 
între diferitele cabinete medicale şcolar din Cluj-Na-
poca, criteriile care au putut fi  cuantifi cate au primit 
un anumit punctaj ideal. Punctajul real pentru fi ecare 
cabinet a fost calculat ca procent din punctajul ideal 
pentru criteriul respectiv. Nu au fost calculate valori 
ponderate pentru a nu complica calculul. 

Utilizarea tuturor acestor criterii de autoevalu-
are a calităţii serviciilor medicale la nivelul cabine-
telor medicale şcolare reprezintă o evaluare internă a 
resurselor umane, materiale şi procedurale care ori-
entează direcţiile spre măsurile care trebuie adoptate 
în procesul de îmbunătăţire a calităţii actului medical 
prestat la nivelul cabinetelor medicale şcolare.

În cursul studiului efectuat de noi au fost eva-
luate conform grilei cele 5 cabinete medicale din uni-
tăţile şcolare şi cele 4 cabinete medicale din grădini-
ţele supravegheate de medicii implicaţi în realizarea 
studiului. 

Punctajele obţinute de cabinetele medicale din 
unităţile şcolare sunt prezentate în tabelul nr. 4, notate 
cu literele A, B, C, D şi E. În dorinţa de a prezenta 
cât mai succint punctajele, prezentăm doar punctajele 
pe criteriile principale care permit analiza zonelor cu 
probleme.

Tabelul nr. 4 – Punctajele obținute de cabinetele medicale din unitățile școlare în urma evaluării 

CRITERIUL DE EVALUARE Punctaj 
optim A B C D E

I.Accesibilitatea serviciilor 5 3,5 3,5 2,5 3 3,5

II.Managementul calităţii practicii medicale 21 18 17,5 20,5 18,5 19,5

a. Supravegherea medicală preventivă a copilului preşcolar/şcolar 9 6 6,5 8,5 6,5 8,5
b.  Depistarea precoce a bolilor cu impact major asupra sănătaţii 

populaţiei 3 3 3 2 3 3

c. Supravegherea activă a bolnavilor cronici din evidenţa specială 3 2 3 3 3 3

d. Supravegherea condiţiilor de igienă în unitate 6 6 6 6 6 6

III.  Activităţi în vederea măsurării gradului de satisfacţie al 
pacientului 5 0 0 0 0 0

IV Educaţia Medicală Continuă a personalului medico-sanitar 2 2 2 2 2 2

V.  Au fost aduse la cunoştinţa conducerii unităţii de învăţământ 
cerinţele de structură şi dotare a cabinetului medical 1 1 1 1 1 1

VI. Cabinetul medical şcolar este autorizat sanitar 30 10 10 30 10 10

TOTAL MAXIM ŞCOLI 64 34,5 34  56 34,5 36

Aşa cum rezultă din punctajele de evaluare, din 
punctul de vedere al resurselor umane şi procedurale 
toate cabinetele medicale şcolare analizate în studiul 
de faţă sunt bine situate. Problemele apar la activi-
tăţile în vederea măsurării gradului de satisfacţie al 

pacienţilor şi la autorizarea / structura / dotarea cabi-
netelor medicale.

În grădiniţe cabinetele medicale evaluate au 
fost notate cu literele W, X, Y şi Z, iar punctajele obţi-
nute de ele sunt prezentate în tabelul nr. 5.
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Tabelul nr. 5 – Punctajele obținute de cabinetele medicale din grădinițe în urma evaluării 

CRITERIUL DE EVALUARE Punctaj 
optim W X Y Z

I.Accesibilitatea serviciilor 5 2,5 3 2,5 3

II.Managementul calităţii practicii medicale 21 19 17 20 18,5
a.Supravegherea medicală preventivă a copilului preşcolar/şcolar 9 6 6,5 8,5 6,5
b. Depistarea precoce a bolilor cu impact major asupra sănătaţii populaţiei 3 3 3 2 3

c. Supravegherea activă a bolnavilor cronici din evidenţa specială 3 2 2 2 2
d. Supravegherea condiţiilor de igienă în unitate 6 6 6 6 6
III. Activităţi în vederea măsurării gradului de satisfacţie al pacientului 5 0 0 0 0

IV Educaţia Medicală Continuă a personalului medico-sanitar 2 2 2 2 2

V. Au fost aduse la cunoştinţa conducerii unităţii de învăţământ cerinţele 
de structură şi dotare a cabinetului medical 1 1 1 1 1

VI. Cabinetul medical şcolar este autorizat sanitar 30 10 10 10 10

TOTAL MAXIM ŞCOLI 64 34,5 33 35,5 34,5

Şi la nivelul cabinetelor medicale din grădini-
ţele evaluate se observă că sunt îndeplinite satisfăcă-
tor criteriile de resurse umane şi procedural, dar cele 
de spaţiu, dotare, structură şi măsurarea gradului de 
satisfacţie al benefi ciarilor pot fi  imbunătăţite.

Calitatea actului medical din cabinetele de 
me dicină şcolară din Cluj-Napoca a fost evaluată în 
această lucrare prin:

 Metoda directă de recrutare internă de per-
sonal bazată pe voluntariat pentru derularea 
multifocală a studiului

 Aplicarea de chestionare de satisfacţie bene-
fi ciarilor colectivi formali, benefi ciarilor co-
lectivi indirecţi și benefi ciarilor individuali, 
indirecţi și direcţi ai serviciilor medicale din 
cabinetele medicale școlare.

 Evaluarea obiectivă cu ajutorul unor grile de 
evaluare a resurselor umane, materiale și pro-
cedurale ce infl uenţează calitatea actului me-
dical în cabinetele medicale școlare

 Prelucrarea statistică simplă, procentuală, a 
datelor obţinute în chestionare și grile.

În urma acestei analize am sintetizat următoarele 

CONCLUZII 
1. Metoda de recrutare bazată pe voluntariat 

şi aplicarea directă a chestionarelor nu sunt cele mai 
potrivite metode pentru realizarea unui studiu privind 
satisfacţia pacienţilor.

2. Calitatea serviciilor din cabinetele medicale 
şcolare poate fi  îmbunătăţită pentru a fi  cea prevăzută 
de normele de calitate proiectate pentru aceste servicii.

3. Calitatea serviciilor medicale la nivelul cabi-
netului medical şcolar poate fi  ameliorată prin imple-
mentarea unui sistem de management al calităţii.

4. Existenţa unui sistem de management al cali-
tăţii serviciilor medicale poate fi  obiectivat prin criterii 
de evaluare independente de alte condiţii de desfăşu-
rare a prestării serviciului.

5. Competenţa profesională a personalului me-
dico-sanitar, dotările şi resursele procedurale infl uen-
ţează în mod direct calitatea actului medical, fi ind con-
diţii indispensabile prestării serviciului medical. 

6. Accesibilitatea serviciilor medicale poate 
fi  îmbunătăţită prin asigurarea personalului sufi cient, 
prin adaptarea normativelor de personal la nevoile co-
lectivităţilor şi la realităţile sociale.

7. Una din laturile importante ale asigurării ca-
lităţii serviciilor medicale este menţinerea unui com-
portament corespunzător al personalului medical.

8. Sistemul de management al calităţii la nivelul 
dispensarelor medicale şcolare trebuie să aibă perma-
nent în vedere informarea corectă şi completă a pacien-
tilor asupra serviciilor oferite şi natura acestor servicii.

Direcţiile de ameliorare a calităţii actului me-
dical la nivelul cabinetelor medicale şcolare trebuie 
să aibă ca punct de plecare concluziile extrase din 
analiza efectuată, astfel încât pacientul şi satisfacerea 
nevoilor sale să reprezinte preocuparea primordială. 
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REZUMAT

PREMIZE. Nivelele crescute de activitate fi zică 
și fi tness cardiorespirator au fost asociate cu o preva-
lenţă scăzută a factorilor de risc CV și a mortalităţii 
prin BCV în studii epidemiologice. 

OBIECTIVE. Studiul prezent și-a propus inves-
tigarea relației dintre activitatea fi zică, fi tnessul car-
diorespirator, excesul ponderal și riscul cardiovascu-
lar la un lot de adolescenți clinic sănătoși. 

MATERIAL ȘI METODĂ DE LUCRU. Au fost 
examinați 1243 subiecţi, 665 fete (53,5%) și 578 băieţi 
(46,5%), cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani. Investi-
garea individuală a subiecţilor s-a realizat prin meto-
de directe: antropometrice și fi ziometrice, la care s-a 
adăugat un chestionar de evaluare a riscului familial 
cardiovascular și un chestionar de evaluare a compor-
tamentelor cu risc pentru sănătate. Capacitatea func-
ţională CV a fost apreciată cu ajutorul testului Ruffi  er.

REZULTATE. 45,27% dintre fete și 51,22% din-
tre băieți au prezentat disfuncţii adaptative cardiovas-
culare. Analiza stratifi cată în raport cu vârsta a relevat, 
la ambele sexe, o tendinţă de scădere a procentului 
subiecţilor cu adaptare cardiovasculară bună cu îna-
intarea în vârstă. Evaluarea relaţiei de asociere între 
excesul ponderal și valorile sub normal ale IC a relevat 
valori semnifi cative ale RR la ambele sexe.

CONCLUZII. Studiul prezent a relevat faptul 
că o proporţie mare de subiecţi din cadrul eşantionu-
lui studiat (liceeni din mediul urban, afi rmativ clinic 
sănătoşi) au prezentat disfuncţii adaptative cardiovas-
culare, chiar dacă cei mai mulţi dintre cei identifi caţi 
cu astfel de probleme s-au plasat în clasa uşoarei in-
sufi cienţe adaptative.

CUVINTE CHEIE: Adolescenți, fi tness car-
diorespirator, risc
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FITNESSUL CARDIORESPIRATOR ŞI RISCUL 
CARDIOVASCULAR LA ADOLESCENŢI
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Cardiorespiratory Fitness and Cardiovascular Risk 
in Adolescents

ABSTRACT

BACKGROUND. High levels of physical 
activity have been associated with a low prevalence of 
cardiovascular risk factors and cardiovascular disease 
mortality in epidemiologic studies.

AIMS. The study aims to investigate the rela-
tion between physical activity, cardiorespiratory fi t-
ness, overweight and cardiovascular risk in a sample 
of healthy adolescents.

METHODS. The study was performed on a 
sample of 1243 subjects, 665 girls (53.5%) and 578 

(46.5%) boys, 15 ‒ 18 years old. The individual in-
vestigation of subjects was realized using direct an-
thropometric and physiometric methods, along with a 
questionnaire for the evaluation of familial cardiovas-
cular risk and a questionnaire for assessing the health 
risk behaviors. The functional cardiovascular capa-
city was assessed using the Ruffi er test. 

RESULTS. 45.27% of girls and 51.22% of 
boys showed adaptative cardiovascular disfunctions. 
The stratifi ed analysis by age revealed in both genders 
a downward trend in the percentage of subjects with 
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good cardiovascular fi tness with increasing age. The 
assessment of association between overweight and 
under normal values of CI (cardiovascular index) re-
vealed signifi cant values of RR   in both sexes.

CONCLUSIONS. The present survey revealed 
that a large proportion of subjects in the studied sam-

ple (high school students from urban area, affi rma-
tively healthy) showed cardiovascular adaptive dys-
functions, even if most of those identifi ed with such 
issues ranked in the class of slight adaptive failure.

KEY WORDS: Adolescents, Cardiorespira-
tory fi tness, risk.

Introducere

Bolile cardiovasculare (BCV) reprezintă prin-
cipala cauză de mortalitate la nivel mondial [1] și 
chiar dacă evenimentele cardiovasculare apar cel mai 
frecvent în timpul sau după decada a cincea de viață, 
există dovezi că precursorii acestor boli își au origi-
nea în copilărie [2], nivelele adverse ale factorilor de 
risc CV (cardiovascular) în timpul copilariei având 
tendința de tracking la maturitate. Copilăria și adoles-
cență sunt perioade cruciale ale vieții, pe parcursul că-
rora au loc schimbări dinamice ale diferitelor sisteme 
metabolice, inclusiv modifi cări hormonale, schimbări 
în conținutul de grăsimi al corpului și ale distribuției 
țesutului adipos, precum și modifi cări tranzitorii ale 
sensibilității la insulină, asociate cu modifi cări psi-
hologice importante și conturarea stilului de viață, 
respectiv adoptarea de comportamente nesănătoase 
sau dimpotrivă, sanogene, care pot infl uența compor-
tamentul și starea de sănătate la maturitate. 

In cadrul stilului de viață cu risc, sedentarismul 
e conturează ca o problemă prioritară. Blair [3] afi rma 
că „lipsa de activitate fi zică este una dintre cele mai 
importante probleme de sănătate publică ale secolului 
21“, iar fi tnessul cardiorespirator (capacitatea siste-
melor circulator şi respirator de a asigura oxigenarea 
adecvată a organismului în timpul unei activităţi fi zice 
susţinute) se conturează ca un predictor independent 
important al aterosclerozei la adulţii de vârstă medie 
[4] [5] [6]. În numeroase studii epidemiologice [7] [8] 

nivelele crescute de fi tness fi zic au fost asociate cu o 
prevalenţă scăzută a factorilor de risc CV şi mortali-
tăţii prin BCV, iar fi tness-ul cardiorespirator a primit 
o atenție specială în ultimele decenii deoarece s-a de-
monstrat că reprezintă un marker important al stării de 
sănătate la toate grupele de vârstă [9] [10]. În plus, un 
fi tness cardiorespirator bun în copilărie se asociază cu 
un profi l mai sănătos cardiovascular mai târziu în viață 
[11]. Ca şi pentru alţi factori de risc şi pentru fi tness a 

fost observată o tendinţă de tracking în timp şi datele 
cumulate până în prezent sugerează o relaţie inversă 
între fi tnessul fi zic şi riscul CV la adulţi [12]. Trac-
king-ul este un termen folosit pentru a descrie com-
portamentul unei variabile în timp și implică atât sta-
bilitatea longitudinală a variabilei cât și valoarea pre-
dictivă a unei determinări [13]. La copii și adolescenți 
fi tnessul cardiorespirator este în relație mai puternică 
cu factorii de risc decât aspectele obiectiv măsurate ale 
activității fi zice [14]. Un nivel redus al fi tnesului car-
diorespirator are o infl uență negativă asupra factorilor 
de risc cardiovascular la adolescenți, în special în rela-
ție cu excesul ponderal și obezitatea la ambele sexe și 
cu profi lul biochimic la sexul masculin [15].

Scop

Scopul acestui studiu a fost investigarea relației 
dintre activitatea fi zică, fi tnessul cardiorespirator, ex-
cesul ponderal și riscul cardiovascular la un lot ado-
lescenți afi rmativ clinic sănătoși. 

Material şi metodă de lucru

Studiul a fost efectuat în anul 2011 pe un număr 
de 1243 subiecţi, 665 fete (53,5%) și 578 băieţi (46,5%), 
cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, rezidenți în loca-
lități urbane din Transilvania. Investigarea individuală 
s-a efectuat după obținerea acordului școlii și a consim-
țământului informat al subiecților. Au fost utilizate me-
tode directe: antropometrice și fi ziometrice, care au fost 
completate cu date obținute prin administrarea unui 
chestionar de evaluare a riscului familial cardiovascu-
lar și unui chestionar de evaluare a comportamentelor 
cu risc pentru sănătate (YRBS /Youth Risk Behaviour 
Survey/ elaborat de CDC/varianta 2009) [16], adaptat 
și validat pentru România. Capacitatea funcţională CV 
a fost apreciată cu ajutorul testului Ruffi  er. S-a utilizat 
un exerciţiu standard, constând din 30 de genufl exiuni 
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(după metoda J.E.Ruffi  er), metodă utilizată de Belloiu 
[17] în evaluarea capacităţii funcţionale CV la tineri 
prin intermediul indicelui cardiac (IC). 

Indicele cardiac a fost calculat după formula: IC 
=P1+ P2 +P3 –200/10 (unde P1= numărul de pulsaţii 
pe minut în repaus, P2 = numărul de pulsaţii pe mi-
nut după efort, în primele 10 secunde, P3 = numărul 
de pulsaţii pe minut la 3 minute după efort). S-a optat 
pentru utilizarea acestui test datorită faptului că nu ne-
cesită aparatură specială și poate fi  efectuat cu ușurință 
în școală, de către persoane bine instruite. Acest indi-
ce oferă exact parametrii necesari, adică: cunoașterea 
stării de tonicitate a miocardului înainte de efort (în 
stare de repaus), capacitatea de adaptare a miocardu-

lui la efort și puterea de revenire la normal după efort. 
Pentru evaluarea probabilității relaţiei de asociere între 
excesul ponderal și valorile sub normal ale IC s-au cal-
culat riscul relativ (RR) și Odds ratio (OR).

Rezultate

S-au utilizat ca referință valorile diferenţiate ale 
IC în raport cu sexul, stabilite de Belloiu [17] în urma 
cercetărilor efectuate pe un mare număr de subiecţi. 
Diferenţierea se impune în baza observaţiei că în stare 
de repaus și la același efort pulsul este diferit la cele 
două sexe, la fete fi ind cu cca. 6-7% mai mare, faţă de 
băieţi (Tabel 1).

Tabelul nr. 1. Aprecierea indicelui cardiac între 16-25 de ani (după Belloiu) [17]
FETE
Vârsta n EX FB B N UI I S TI
15 ani 158 3 15 19 54 43 18 6 -
16 ani 191 - 15  21 63 75 10 6 1
17 ani 167 3 15 14 62 51 15 6 1
18 ani 143 3 12 30 45 35 9 7 2
Total /% 665 54,73% 45,27%
BĂIEŢI
15 ani 105 3 6 15 30 33 15 3 -
16 ani 171 6 3 21 54 63 21 3 -
17 ani 162 - 6 21 51 65 15 3 1
18 ani 141 - 3 15 48 49 19 6 1
Total /% 578 48,78% 51,22%

La lotul studiat de noi valoarea medie a indi-
celui cardiac a fost de 12,2 la sexul feminin și 11,4 la 
sexul masculin valori comparabile cu cele obţinute de 
Belloiu (Figura nr. 1).

Analiza distribuţiei procentuale (Tabelul nr. 2 si 
Figura nr. 2) a relevat la ambele sexe procente ridicate 
ale subiecţilor cu disfuncţii adaptative cardiovascula-
re, respectiv un procent de 45,27% la sexul feminin și 
51,22% la sexul masculin.

Tabel nr. 2. Distribuția subiecților în raport cu valoarea indicelui cardiac
FETE

Vârsta n EX FB B N UI I S TI
15 ani 158 3 15 19 54 43 18 6 -
16 ani 191 - 15  21 63 75 10 6 1
17 ani 167 3 15 14 62 51 15 6 1
18 ani 143 3 12 30 45 35 9 7 2
Total /% 665 54,73% 45,27%

BĂIEŢI
15 ani 105 3 6 15 30 33 15 3 -
16 ani 171 6 3 21 54 63 21 3 -
17 ani 162 - 6 21 51 65 15 3 1
18 ani 141 - 3 15 48 49 19 6 1
Total /% 578 48,78% 51,22%

* Adaptare cardiovasculară ‒ EX= excepţională, FB= foarte bună, B= bună, N=normală, UI= ușoară 
insufi cienţă, I=insufi cienţă,S= slabă, TI= totală insufi cienţă 
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Merită însă remarcat faptul că între disfuncţiile 
adaptative a predominat ușoara insufi cienţă la ambele 
sexe. 

Pornind de la relaţia cunoscută dintre seden-
tarism și excesul ponderal, pe de o parte, și presiunea 
arterială, pe de altă parte, ne-am propus să evaluăm rela-
ţia dintre excesul ponderal și adaptarea cardiovasculară 
la subiecţii din lotul studiat, prin calcularea RR și OR. 

Evaluarea relaţiei de asociere între excesul pon-
deral și obezitate și valorile sub normal ale IC a rele-
vat valori semnifi cative ale RR la ambele sexe pentru 
această asociere. Mai mult, riscul atribuibil excesului 
ponderal în adaptarea slabă CV a variat între 30% la 
sexul masculin și 36% la sexul feminin (Figurile 3 si 4).

Pentru estimarea probabilităţii asocierii excesu-
lui ponderal cu valorile sub normale ale IC s-a calcu-
lat Odds ratio (OR), acesta reprezentând o modalitate 
mai bună de a analiza relațiile dacă acestea nu sunt 
liniare sau pentru analiza riscul de cluster. OR a avut 
valori semnifi cative pentru această asociere, respectiv 
3,77 la fete și 4,48 la băieţi (Figura nr. 5). 

Prin urmare, la sexul masculin se conturează o 
probabilitate crescută a asocierii excesului ponderal 
cu o adaptare cardiovasculară slabă la efort. În mod 
indirect, adaptarea cardiovasculară slabă la efort poate 
fi  considerată un indicator al unei condiţii fi zice pre-
care, urmare a inactivităţii fi zice și activităţilor pre-
ponderent sedentare preferate de tineri. Inactivitatea 
fi zică a fost recunoscută ca un factor de risc indepen-
dent cardiovascular și numeroase studii efectuate au 
documentat faptul că obiceiurile care compromit să-
nătatea și conduc la boli cardiovasculare ale adultului 
și decese premature, cum ar fi  fumatul, obiceiurile ali-
mentare nesănătoase și cele legate de activitatea fi zică, 
se instaurează în copilărie și adolescenţă [18].

Analiza datelor obţinute a relevat o implicare scă-
zută a adolescenţilor de ambele sexe în activităţi sportive. 
Între 5 și peste 15% dintre subiecţi au relatat că nu au 
participat la orele de educaţie fi zică din școală (Fig. 6). 

Pentru a avea o imagine a stilului de viaţă al 
subiecţilor investigaţi și a aprecia implicarea lor în ac-
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tivităţi fi zice am utilizat datele din chestionarul YRBS 
adaptat pentru România, care a fost administrat su-
biecţilor pentru investigarea comportamentelor cu risc 
pentru sănătate. 

Evaluarea participării adolescenţilor în activităţi 
sportive (Fig. 7) a relevat că doar o proporţie redusă de 
subiecţi din lotul investigat, au efectuat activităţi spor-
tive extrașcolare în 3 sau mai multe zile pe săptămână, 
ceea ce conturează pentru majoritatea subiecţilor un 
stil de viaţă mai puţin activ decât ar fi  recomandat.

Discuţii 

Fitnessul fi zic se asociază cu factorii de risc CV 
individuali și, la subiecţii cu o condiţie fi zică precară, 
a fost observată o tendinţă marcată de agregare a aces-
tora. O serie de studii au documentat creșteri puternic 
semnifi cative ale Odds ratio pentru agregarea a 3 sau 
mai mulţi factori de risc la copii și adolescenţi cu o 
condiţie fi zică slabă, sugerând că interrelaţia și agre-
garea factorilor de risc poate fi  explicată prin condiţia 
fi zică slabă, asociată cu o scădere a sensibilităţii la in-
sulină și obezitate [19] [20] [21] [22] [23]. Se pune în-
trebarea care ar fi  cauza. Faptul că atât insulina serică, 
cât și obezitatea sunt factorii cel mai puternic afl aţi în 
relaţie cu fi tnessul fi zic sugerează că o „cauză comună“ 
ar putea fi  activitatea fi zică redusă. 

Cauza creșterii riscului de agregare a factorilor 
de risc non-biologici la subiecţi cu fi tness fi zic scăzut 
ar putea fi  reprezentată de factori sociali, fumat sau 
obiceiuri nesănătoase care se știe că sunt agregate la 
copiii și adolescenţii din familii cu nivel socio-econo-
mic scăzut [22] [25] [26]. Adolescenţii cu o condiţie 
fi zică bună au probabil o capilarizare și o capacitate 
metabolică crescută a masei musculare, ca rezultat al 
unui nivel ridicat și a unei intensităţi crescute a acti-
vităţii fi zice, cum au fost descrise la adulţi de Saltin și 
colab. [27]. Activitatea fi zică ridicată și îmbunătăţirea 

condiţiei fi zice duc la creșterea raportului HDL/LDL, 
prin creșterea HDL și reducerea LDL, probabil dato-
rate unei cantităţi și activităţi crescute a lipoprotein-li-
pazei [7]. Dacă subiecţii din grupul cu fi tness ridicat 
își menţin nivelele de fi tness și capilarizaţia crescută 
a masei musculare, indusă prin exerciţiul fi zic, pro-
babil aceasta va conduce la scăderea sau menţinerea 
unei presiuni arteriale scăzute. O parte dintre subiecţii 
cu fi tness scăzut au un risc ridicat de a dezvolta DZ-
NID (diabet zaharat non-insulin dependent) la vârste 
tinere. S-a observat că fl uxul sanguin sub-normal la 
nivelul extremităţilor la pacienţii cu DZNID poate fi  
ameliorat prin creșterea condiţiei fi zice (Slatin) și în 
același timp hiperinsulinemia poate fi  total sau parţial 
normalizată prin exerciţiu fi zic [28]. În lumina acestor 
observaţii se conturează faptul că subiecţii cu exces 
ponderal ‒ obezitate ‒ fi tness scăzut reprezintă ţinta 
principală pentru strategiile preventive [29]. Asocie-
rea între lipidele serice și condiţia fi zică la copii este 
susţinută de studii efectuate atât la copii, cât și la ado-
lescenţi [30] [31] [32] dar în studii prospective nu a 
fost posibilă evidenţierea acestei asociaţii. Obezitatea 
este factorul de risc cu cea mai bună asociere cu con-
diţia fi zică la copii și adolescenţi, ceea ce împreună cu 
relaţia strânsă între obezitate și nivel seric de insulină, 
fi tness fi zic și nivel seric de insulină oferă suport teori-
ei că activitatea fi zică scăzută poate explica nivelele ri-
dicate de risc. Studiul prezent a relevat faptul că o pro-
porţie mare de subiecţi din cadrul eșantionului studiat 
(liceeni din mediul urban, afi rmativ clinic sănătoși) a 
prezentat disfuncţii adaptative cardiovasculare, chiar 
dacă cei mai mulţi dintre cei identifi caţi cu astfel de 
probleme s-au plasat în clasa ușoarei insufi cienţe 
adaptative, cel mai probabil ca urmare a unui stil de 
viaţă sedentar. Școala reprezintă mediul unde se poa-
te acţiona pentru promovarea tuturor componentelor 
stilului de viaţă sanogen. În acest context, educaţia fi -
zică în școală și încurajarea participării la competiţii 
sportive școlare și extrașcolare reprezintă modalităţi 
simple de promovare a unui stil de viaţă activ care va 
duce la creșterea condiţiei fi zice și fi tnessului cardiac. 

Concluzii. Observaţiile sunt importante sub as-
pectul profi laxiei, respectiv al promovării stilului de 
viaţă activ ca o componentă cheie în profi laxia pri-
mordială a BCV ce ţinteşte împiedicarea instalării 
factorilor de risc cardiovascular.



28

Revista de medicină școlară și universitară

BIBLIOGRAFIE
1. WHO, Fact sheet N°317, Cardiovascular diseases 

(CVDs), Updated January 2015.
2. Berenson GS, Srinivasan SR, Bao W, et al.: Association 

between multiple cardiovascular risk factors and atherosclerosis 
in children and young adults. The Bogalusa Heart Study. N Engl J 
Med 1998, 338:1650–1656.

3. Blair SN: Physical inactivity: the biggest public health 
problem of the 21st century. Br J Sports Med 2009, 43:1–2.

4. Jonathan Myers, Exercise and Cardiovascular Health, 
Circulation January 7/14, 2003, Downloaded from http://circ.aha-
journals.org/ 1 by guest on March 30, 2015.

5. Eric J. Shiroma, I-Min Lee, Physical Activity and 
Cardiovascular Health Lessons Learned From Epidemiological 
Studies Across Age, Gender, and Race/Ethnicity, Circulation. 
2010;122:743-752., Downloaded from http://circ.ahajournals.
org/ 743 by guest on March 31, 2015.

6. Shari S. Bassuk and JoAnn E. Manson, Epidemiolo-
gical evidence for the role of physical activity in reducing risk 
of type 2 diabetes and cardiovascular disease, J Appl Physiol 99: 
1193–1204, 2005; doi:10.1152/japplphysiol.00160.2005.

7. Paul T. Williams, Physical fi tness and activity as sepa-
rate heart disease risk factors: a meta-analysis, Med Sci Sports 
Exerc. 2001 May ; 33(5): 754–761.

8. Caspersen CJ, Powell KE, Christenson GM. Physical 
activity, exercise and physical fi tness: defi nitions and distinctions 
for health-related research. Public Health Rep 1985;100:126–130. 
[PubMed: 392071].

9. Castillo-Garzón MJ, Ruiz JR, Ortega FB, Gutiérrez 
A: Anti-aging therapy through fi tness enhancement. Clin Interv 
Aging 2006, 1:213–220.

10. Ortega FB, Ruiz JR, Castillo MJ, Sjostrom M: Phy-
sical fi tness in childhood and adolescence: a powerful marker of 
health. Int J Obes (Lond) 2008, 32:1–11.

11. Ruiz JR, Castro-Pinero J, Artero EG, et al.: Predictive 
validity of health-related fi  tness in youth: a systematic review. Br 
J Sports Med 2009.

12. Charles B. Eaton, Relation Of Physical Activity And 
Cardiovascular Fitness To Coronary Heart Disease, Part I: A Me-
ta-Analysis Of The Independent Relation Of Physical Activity 
And Coronary Heart Am Board Fam Pract 1992; 5:31-42.

13. Twisk, J. W. R., Kemper H. C. G., and. van Mechelen 
W., Tracking of activity and fi tness and the relationship with car-
diovascular disease risk factors. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 32, 
No. 8, pp. 1455–1461, 2000.

14. Hurtig-Wennlöf A, Ruiz JR, Harro M, Sjöström M., 
Cardiorespiratory fi tness relates more strongly than physical acti-
vity to cardiovascular disease risk factors in healthy children and 
adolescents: the European Youth Heart Study, Eur J Cardiovasc 
Prev Rehabil. 2007 Aug;14(4):575-81.

15. Rodrigues AN., Perez A J, Carletti L., Bissoli NS,. 
Abreu GR, The association between cardiorespiratory fi tness 
and cardiovascular risk in adolescents, J Pediatr (Rio J). 2007; 
83(5):429-435.

16. CDC, 2009 High School YRBS, Available at: ftp://ftp.
cdc.gov/pub/data/yrbs/2009/2009_hs_questionnaire.pdf

17. Belloiu Maria, „Cercetarea potenţialului biologic la 
tineri“, Editura Medicală, 1972:69-77.

18. Froberg K, Andersen LB, Mini Review: Physical ac-
tivity and fi tness and its relations to cardiovascular disease risk 
factors in children, International Journal of Obesity (2005) 29, 
S34–S39. doi:10.1038/sj.ijo.0803096.

19. Armstrong N., Simons-Morton B., „Physical activity 
and blood lipids in adolescents“, Ped. Exerc. Sci, 1994;6:381-405.

20. Meyers J., „Exercise and cardiovascular health“, Cir-
culation, 2003:107-122-e5.

21. Craig Suzanne, Bandini Linda, Lichtenstein Alice, 
Ashaefer E.J., Dietz W.H., „The impact of physical activity on 
lipids, lipoproteins and blood pressure in preadolescent girls“, Pe-
diatrics, 1996; 93 (3)Pt 1 of 2: 389-395.

22. Boreham C., Robson Paula J, Gallagher Alison M., 
Cran G.W., Savage M., Murray L.J., Tracking of physical acti-
vity, fi tness, body composition and diet from adolescence to 
young adulthood: The Young Hearts Project, Northern Ireland, Int 
J Behavioral Nutr Physical Activity, 2004, 1:14.

23. Armstrong N., Simons-Morton B., „Physical activity 
and blood lipids in adolescents“, Ped. Exerc. Sci, 1994;6:381-405.

24. Batty GD, Leon DA. Socio-economic position and 
coronary heart disease risk factors in children and young people. 
Evidence from UK epidemiological studies. Eur J Public Health 
2002;12:263–72. 

25. Conwell LS, O’Callaghan MJ, Andersen MJ, Bor 
W, Najman JM, Williams GM. Early adolescent smoking and a 
web of personal and social disadvantage. J Paediatr Child Health 
2003;39:580 –5. 

26. Lawlor DA, O’Callaghan MJ, Mamun AA, Williams 
GM, Bor W, and Najman J M, Socioeconomic Position, Cognitive 
Function, and Clustering of Cardiovascular Risk Factors in Ado-
lescence: Findings From the Mater University Study of Pregnancy 
and Its Outcomes, Psychosomatic Medicine, 2005, 67:862– 868. 

27. Saltin B., Helge J.W., „Metabolic capacity of skeletal 
muscle“ Ugeskr Laeger 2000; 162(15):2159-2164.

28. Dela F., „On infl uence of physical training on glucose 
homeostasis“, Acta. Physiol. Scand. Suppl., 1996, 635:1-41.

29. Meyers J., „Exercise and cardiovascular health“, Cir-
culation, 2003:107-122-e5.

30. Tolfrey K,. Jones A M, and Campbell IG., The Effect 
of Aerobic Exercise Training on the Lipid-Lipoprotein Profi le of 
Children and Adolescents Sports Med 2000 Feb; 29 (2): 99-112. 

31. Mesa JL, Ruiz JR, Ortega FB, Wärnberg J, Gon-
zález-Lamuño D, Moreno LA, Gutiérrez A, Castillo MJ, Aerobic 
physical fi tness in relation to blood lipids and fasting glycaemia 
in adolescents: infl uence of weight status, Nutr Metab Cardiovasc 
Dis. 2006 May;16(4):285-93.

32. Armstrong N, Morton BS, Physical Activity and 
Blood Lipids in Adolescents, Pediatric Exercise Science, 1994, 
6, 381-405.



29

Rezumat

Articolul descrie designul experimental cu 
schimbarea criteriului, alături de câteva dezvoltări ale 
acestuia, precum designul cu schimbarea limitelor de 
variație a criteriului și designul cu criteriu distribuit. 
Flexibilitatea și ușurința utilizării recomandă acest tip 

de design experimental ca fi ind unul dintre cele mai 
adecvate metode pentru activitatea cotidiană a clini-
cianului practician. Lucrarea prezintă de asemenea 
limitele acestui design experimental în funcție de mă-
sura respectării principalelor sale asumpții.
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Abstract

The article describes the changing criterion ex-
perimental design, along with some developments on 
this topic: the range-bound changing criterion design 
and the distributed criterion design. The fl exibility and 

ease of use qualify this kind of experimental design as 
one of the most suited method for day-by-day activi-
ties of the clinical practician. The paper discusses also 
the limits of this experimental design as a function of 
dealing with its main assumptions.

The changing criterion experimental design: develop-
ments and applications in single-case clinical research

INTRODUCERE

Designul cu schimbarea criteriului se folosește 
pentru evaluarea experimentală a intervențiilor me-
nite să producă sistematic modifi cări ale unei varia-
bile (comportament, simptom etc.) pentru un singur 
subiect, în mod gradual [1],[2].

Din punct de vedere pragmatic dar și etic, de-
signul cu schimbarea criteriului este superior desig-
nurilor experimentale reversibile [3], în sensul că 
poate demonstra relația cauzală/funcțională între in-
tervenție și comportament fără a fi  necesară revenirea 
comportamentului la nivelul de bază. De asemenea, 
sub aspectul acelorași două criterii de evaluare, de 

data asta prin raportare la designul cu niveluri de bază 
multiple [4], se poate afi rma că cel cu schimbarea cri-
teriului este superior în sensul că nu implică amânări 
ale aplicării intervenției și implicit factorii ce derivă 
din această amânare și care pot afecta validitatea in-
ternă a studiului.

Un alt mare avantaj al designului cu schimba-
rea criteriului este acela că el nu se subsumează ex-
clusiv unui demers de cercetare, nu se implementează 
doar în scopul dovedirii unei relații funcționale inter-
venție-comportament ci derivă fi resc din activitatea 
practicianului, din munca de consilier sau terapeut, în 
care scopul este îmbunătățirea performanței clientu-
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lui/pacientului, îmbunătățire care în mod real este una 
sistematică și graduală.

Fiecare tip de design experimental benefi ciază 
de propriile pârghii de asigurare a validității interne. În 
cazul designurilor reversibile [3], această pârghie este 
asigurată de replicările intra-individuale ale unei sec-
vențe de tip AB (unde A= nivel de bază și B= interven-
ție). Practic, în acest tip de design, argumentul efi cienței 
intervenției constă în demonstrarea faptului că simpto-
mul sau comportamentul se modifi că pentru atingerea 
fi ecărui nou standard comportamental sau criteriu [5]. 
În cazul designurilor cu niveluri de bază multiple [4], 
această pârghie constă în replicarea inter-individuală, 
inter-comportamentală sau inter-contextuală a unei 
secvențe de tip AB. În cazul designului cu schimbarea 
criteriului, pârghia validității interne, proba empirică a 
relației funcționale între intervenție și comportament 
este asigurată de replicarea inter-criterială a secvenței 
de tip AB [6]. În acest context, în prima secvență AB, A 
reprezintă nivelul de bază măsurat înaintea implemen-
tării intervenției iar B intervenția pentru atingerea cri-
teriului 1. În a doua secvență AB, A reprezintă criteriul 
1 (cel mai probabil cu o variabilitate a performanței în 
jurul acestui criteriu) iar B intervenția pentru atingerea 
criteriului 2, această succesiune repetându-se până să 
atinge criteriul ultim stabilit în cadrul experimentului.

În ce constă procedura?

Ca și celelalte tipuri de design experimental cu 
un singur subiect, designul cu schimbarea criteriului 
debutează prin măsurarea unui nivel de bază. Și aici, 

numărul de măsurători în secvența inițială A nu este 
unul prestabilit ci este determinat de evoluția scorurilor 
în această etapă. În momentul în care comportamentul 
măsurat este unul stabil sau s-a identifi cat patern-ul de 
variație al acestuia, se decide introducerea intervenției. 
Această etapă a intervenției la rândul ei nu are un nu-
măr prestabilit de măsurători însă are un criteriu presta-
bilit, adică un nivel de performanță (ex. frecvență, in-
tensitate, durată a comportamentului-țintă) care devine 
obiectiv de atins în acea etapă de intervenție B. În mo-
mentul în care comportamentul dovedește stabilitate în 
jurul acestui criteriu practic se încheie prima secvență 
de tip AB a experimentului. În acest moment cercetă-
torul stabilește un nou criteriu care urmează a fi  atins 
într-o nouă etapă de intervenție (un nou B) care este 
raportat la nivelul înregistrat în jurul vechiului criteriu, 
acesta din urmă devenind noul nivel de bază în noua 
secvență de tip AB analizată. Procedura se continuă în 
acest fel până la atingerea ultimului criteriu stabilit în 
acest design experimental[2],[7],[8]. 

Argumentul în favoarea existenței unei relații 
funcționale între intervenție și comportamentul-țintă 
depinde de numărul de replicări inter-criteriale ale 
secvenței de tip AB, respectiv de fi delitatea acestor 
replicări. În ceea ce privește fi delitatea replicării, 
aceasta trebuie evaluată sub două aspecte: replicări 
ale magnitudinii schimbării între criterii respectiv 
replicări ale schimbării de nivel la trecerea de la un 
criteriu la celălalt. Desigur că validitatea concluzii-
lor experimentale în acest context corelează pozitiv 
cu numărul de replicări, însă unii autori recomandă 
existența a cel puțin trei asemenea replicări [1]. 

Un astfel de experiment este ilustrat în fi gura 1.

Figura 1. Evoluția numărului de verifi cări zilnice ale 
glicemiei la o pacientă în vârstă de 15 ani diagnos-
 cată cu diabet insulino-dependent (adaptat după 

Allen & Evans, 2001 [9])
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Studiul din care provine grafi cul de mai sus a 
vizat reducerea frecvenței controlului glicemic la o 
pacientă în vârstă de 15 ani diagnosticată cu diabet 
insulino-dependent, folosind o procedură de inter-
venție bazată pe expunere. Comportamentul paci-
entului este unul indezirabil, variind între 80 și 95 
de verifi cări zilnice ale glicemiei, acesta implicând 
disconfort atât pentru pacientă cât și pentru familie. 
În urma măsurării nivelului de bază s-a stabilit ca 
prim criteriu un număr de 60 de verifi cări/zi. După 
ce acest criteriu a fost gradual atins, s-a stabilit un 
nou criteriu, de 40 de verifi cări zilnice. S-a repetat 
această procedură până când, într-un interval de 9 
luni, frecvența acestui comportament s-a redus la 12 
verifi cări zilnice, valoare pe care părinții pacientei au 
decis să n-o mai descrească. La măsurători făcute la 3 
luni după încetarea intervenției frecvența controlului 
glicemic s-a păstrat în jurul valorii de 12 verifi cări/zi.

Problema validității interne

Așa cum am afi rmat mai sus, principala moda-
litate de asigurare a validității interne în acest tip de 
design este replicarea inter-criterială. Cu alte cuvinte, 
controlul experimental este dovedit în acest tip de de-
sign prin faptul că ori de câte ori se modifi că criteriul, 
în sens ascendent sau descendent, variabila depen-
dentă înregistrează modifi cări în aceeași direcție [10]. 
Ca și în cazul altor tipuri de design experimental cu 
un singur subiect, validitatea concluziilor desprinse 
din designul discutat aici depinde de respectarea anu-
mitor asumpții sau cerințe pe care criteriile stabilite 

în experiment trebuie să le îndeplinească. Asumpția 
1: noul criteriu să fi e sufi cient de distanțat față de ve-
chiul criteriu în așa fel încât dacă există o schimbare, 
aceasta să poată fi  decelată. Asumpția 2: noul criteriu 
să fi e sufi cient de apropiat de vechiul criteriu astfel 
încât atingerea acestuia din urmă să fi e plauzibilă. 
Asumpția 3: latența schimbării să fi e minimă, astfel 
încât aceasta să nu ascundă atingerea noului criteriu. 
Nerespectarea oricăreia dintre aceste asumpții duce 
la scăderea validității interne a experimentului.

Variațiuni ale designului 
cu schimbarea criteriului

Designul cu schimbarea limitelor de variație a 
criteriului (en. range-bound changing criterion)

Acest tip de design este o variație a designu-
lui cu schimbarea criteriului, singura diferență con-
stând în înlocuirea criteriului unic/singular (valoare 
discretă) pentru fi ecare secvență de intervenție în 
parte cu un interval în care criteriul poate varia (am-
plitudinea de variație a criteriului) [11], [12], [1]. Cu 
alte cuvinte, dacă în designul clasic cu schimbarea 
criteriului, proba schimbării constă în atingerea valo-
rii-criteriu, în designul cu limite de variație a criteriu-
lui proba constă în stabilizarea variabilei dependente 
în amplitudinea marcată de limitele de variație pre-
stabilite ale criteriului [11].

În cele ce urmează ilustrăm o situație de utili-
zare a designului cu schimbarea limitelor de variație 
a criteriului, adaptată după McDougall (2005).

Figura 2. Evoluția numărului de 
minute alocate exercițiilor fi zice 
de către un adult supraponderal. 
Intervenția constă în self-mana-

gement comportamental și setare 
de obiec  ve. Grafi c adaptat după 

McDougall, D. (2005). 
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Studiul a vizat testarea efi cienței unei intervenții 
bazate pe self-management comportamental și setare 
de obiective, în cazul unui adult supraponderal, asupra 
mai multor tipuri de variabile dependente: durata exer-
cițiilor fi zice, greutatea corporală, funcționarea cardio-
vasculară. În fi gura 2 este prezentat grafi cul evoluției 
duratei exercițiilor fi zice zilnice, pe parcursul unei pe-
rioade lungi de timp. Se poate observa că în fi ecare 
secvență de intervenție, cu linii orizontale este marcat 
intervalul de variație prestabilit al criteriului. Intrarea 
performanței subiectului de fi ecare dată în intervalul 
de variație prestabilit devine un argument solid în fa-
voarea efi cienței intervenției. De asemenea, așa cum 
se constată din grafi cul de mai sus, atunci când parti-
cularitățile situației de cercetare permit (ex. variabilă 
dependentă reversibilă), experimentatorul poate re-
duce doza de intervenție, stabilind un interval de va-
riație a criteriului la un nivel inferior celui anterior (în 
grafi cul de mai sus, intervalul ce cuprinde zilele 163 și 
168). Utilizarea unei asemenea proceduri, atunci când 
este posibil (tehnic vorbind) dar și acceptabil din punct 
de vedere etic, permite dublarea argumentului în fa-
voarea efi cienței intervenției cu o probă experimentală 
specifi că designurilor reversibile (revenirea la un nivel 
anterior la retragerea intervenției sau reducerea dozei 
administrate, respectiv îmbunătățirea performanței la 
reintroducerea intervenției sau creșterea dozei).

Trebuie precizat de asemenea, că deși în ilus-
trarea folosită aici, în toate secvențele de interven-
ție comportamentul se conformează în proporție de 
100% intervalelor de variație prestabilite ale crite-
riului, acesta este doar un caz particular. În diversi-
tatea situațiilor de cercetare posibile utilizând acest 
design experimental, trebuie întotdeauna raportat 
procentul de conformare al datelor la intervalul de 
variație. Acesta se calculează simplu, în cadrul fi ecă-
rei secvențe de intervenție, împărțind numărul sco-
rurilor obținute de subiect în interiorul intervalului 
la numărul total de scoruri obținute în acea secvență 
de intervenție, acest raport fi ind multiplicat cu 100 
pentru a obține o valoare procentuală. Cu cât această 
proporție e mai mare, cu atât argumentul atingerii cri-
teriului în această etapă e mai solid.

Designul cu criteriu distribuit 
(en. distributed criterion design)
O altă variațiune a designului cu schimbarea 

criteriului este designul cu criteriu distribuit [12]. 

Acesta este o combinație între designul cu niveluri 
de bază multiple, designul reversibil respectiv desig-
nul cu schimbarea criteriului. Astfel, în prima fază a 
experimentului se măsoară un nivel de bază, pentru 
comportamente multiple sau pentru contexte multiple 
(a se vedea capitolul 3). Deși McDougall precizează 
doar aceste două elemente multiple, comportamente 
și contexte, considerăm că nu există nici un argument 
pentru care designul cu criteriu distribuit nu ar pu-
tea fi  utilizat și în cazul subiecților multipli. Pentru 
ușurința explicației să luăm un caz dintre cele trei 
posibile în scopul ilustrării: comportamente multiple 
– 3 comportamente. După ce s-a identifi cat un nivel 
de bază stabil pentru fi ecare comportament inclus în 
studiu, se stabilește un criteriu de performanță pentru 
primul comportament și se începe administrarea in-
tervenției, în timp ce pentru celelalte două comporta-
mente se continuă cu măsurarea nivelului de bază. În 
momentul în care primul comportament a atins crite-
riul, se stabilește un criteriu și pentru cel de-al doilea 
comportament și se începe administrarea interven-
ției, cel de-al treilea comportament rămânând în faza 
de măsurare a nivelului de bază. Când și cel de-al 
doilea comportament își atinge criteriul, se introduce 
intervenția pe cel de-al treilea comportament, vizân-
du-se atingerea unui criteriu prestabilit. Până în acest 
punct al descrierii, singura diferență față de designul 
cu niveluri de bază multiple pare a fi  criteriul presta-
bilit pentru fi ecare comportament.

Diferența este însă mai consistentă dacă ne 
punem întrebarea ce se întâmplă cu fi ecare compor-
tament după ce își atinge criteriul? Dacă în desig-
nul clasic cu niveluri de bază multiple, intervenția 
se sista după ce-și dovedea efi ciența sau continua o 
vreme în paralel cu introducerea intervenției pe ce-
lelalte comportamente din experiment, în acest caz 
apar niște variații notabile.

Astfel, în acest tip de design, după ce un com-
portament își atinge criteriul, avem două opțiuni. 
Prima este aceea de a stabili un nou criteriu, supe-
rior celui dintâi, și de a continua în acest fel până la 
sfârșitul experimentului. În acest caz, designul pre-
zentat aici ar fi  o combinație simplă între principiul 
nivelurilor de bază multiple și principiul schimbării 
criteriului. Cea de-a doua opțiune este stabilirea unui 
criteriu inferior celui dintâi, inferior uneori până la 
valoarea nivelului de bază, cu posibilitatea alternării 
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criteriilor superior și inferior pe tot parcursul experi-
mentului. În acest caz, designul despre care vorbim 
adaugă celor două principii menționate anterior un al 
treilea principiu, cel al reversibilității variabilei de-
pendente. Desigur că această a doua opțiune nu poate 
fi  aplicată decât dacă comportamentele studiate în 
experiment sunt reversibile sau nu ridică probleme 
etice valorifi carea caracterului lor reversibil.

În fi gura de mai sus ilustrăm caracteristicile 
designului cu criteriu distribuit. Astfel, se poate ob-
serva măsurarea paralelă a nivelului de bază pentru 
cele trei comportamente (faza I), urmată pentru cel 
dintâi cu administrarea intervenției pentru atingerea 
criteriului (faza II, valoarea 6 pentru frecvența com-

portamentului). În paralel, în faza II se continuă mă-
surarea nivelului de bază pentru comportamentele 2 
și 3. În faza III, după ce în faza anterioară comporta-
mentul 1 și-a atins criteriul, se stabilește un criteriu și 
se introduce intervenția pentru comportamentul 2, în 
timp ce comportamentul 3 este în continuare măsurat 
în absența oricărei intervenții. În faza III, pentru com-
portamentul 1 s-a stabilit un criteriu superior celui 
precedent. În faza IV, după ce comportamentele 1 și 
2 și-au atins criteriile, comportamentul 1 primește un 
criteriu superior, în timp ce comportamentul 2 un cri-
teriu inferior, mizând pe caracterul reversibil al com-
portamentului. Tot în faza IV se stabilește un criteriu 
și se introduce intervenția și pentru comportamentul 
3. În faza V, toate comportamentele au primit crite-
rii superioare și s-a administrat intervenția până la 
atingerea acestora. Reafi rmăm în acest context faptul 
că utlizarea unor criterii inferioare celor precedente 
nu este obligatorie în acest design, iar acolo unde se 
utilizează, procedura nu este una standardizată, com-
portamentul căruia i se administrază respectiv ordi-
nea de apariție rămânând la latitudinea cercetătorului 
și a specifi cului fi ecărei situații de cercetare.

Așa cum se poate observa din cele discutate 
până acum, designul cu criteriu distribuit combină 
elegant și fl exibil două modalități esențiale de re-
plicare experimentală: replicarea secvențială (in-
tra-comportamentală, intra-contextuală sau intra-in-
dividuală, în funcție de nivelurile de bază multiple 
alese) respectiv replicarea concurentă (inter-compor-
tamentală, inter-contextuală sau inter-individuală) 
[12]. La acestea se adaugă, atunci când situația de 
cercetare permite, controlul experimental bazat pe 
caracterul reversibil al variabilei dependente.

Avantaje şi limite ale designului cu 
schimbarea criteriului

Așa cum am arătat până acum, designul cu 
schimbarea criteriului prezintă o serie de avantaje 
pentru cercetarea experimentală cu un singur subiect. 
Astfel, în primul rând, acest tip de design deține re-
sursele pentru a demonstra relația funcțională între 
intervenție și comportament fără a fi  necesară reve-
nirea variabilei dependente la nivelul inițial. Desigur 
că acest lucru este valabil doar pentru acele variațiuni 
ale designului cu schimbarea criteriului în care nu se 



34

Revista de medicină școlară și universitară

apelează la modifi cări bidirecționale ale criteriului. 
În al doilea rând, acest tip de design nu implică în 
mod obligatoriu amânări ale aplicării intervenției și 
implicit factorii ce derivă din această amânare și care 
pot afecta validitatea internă a studiului [4]. Din nou, 
trebuie precizat că această amânare poate apărea în 
anumite variațiuni ale designului cu schimbarea cri-
teriului (ex. diverse forme ale designului cu criteriu 
distribuit) însă chiar și acolo unde e prezentă, ea 
poate fi  compensată în termenii validității interne de 
replicările intercriteriale.

În al treilea rând, designul cu schimbarea crite-
riului, prin forma sa simplă de modifi care continuă a 
criteriului în direcția vizată de intervenție, este poate 
cel mai fi resc legată de activitatea practicianului, în 
care îmbunătățirea performanței pacientului este una 
sistematică și graduală, fără artifi cii metodologice al 
căror scop exclusiv este dovedirea unei relații de ca-
uzalitate.

În al patrulea rând, este de remarcat fl exibi-
litatea generală a acestui tip de design. Această fl e-
xibilitate se referă la stabilirea criteriilor ce trebuie 
atinse prin intervenție, criterii ce rezultă întotdeauna, 
atât ca nivel cât și ca număr, din evoluția anterioară 
a comportamentului și din modul în care intervenția 
se pliază pe specifi cul fi ecărui subiect în parte. La 
această fl exibilitate generală se adaugă fl exibilitatea 
oferită de fi ecare variațiune a designului de bază. 
Astfel, designul cu schimbarea limitelor de variație 
a criteriului este cel care aduce mai aproape struc-
tura designului experimental de ceea ce se întâmplă 
în realitate. Exercițiul monitorizării experimentale a 
comportamentului ne arată că atingerea criteriului 
precum și menținerea lui nu sunt procese întotdeauna 
stabile ci mai degrabă fl uctuante. Aceste fl uctuații 
sunt integrate fi resc în designul experimental prin 
stabilirea unor limite de variație a criteriului și nu 
prin criterii unice.

Nu în ultimul rând, forma cea mai complexă 
de variație discutată aici, designul cu criteriu distri-
buit, oferă volumul cel mai mare de pârghii de asi-
gurare a validității interne comparativ cu celelalte 
designuri experimentale cu un singur subiect. Modul 
în care acest tip de design combină replicarea sec-
vențială sau intra‒ (comportamentală, contextuală, 
individuală), cu replicarea concurentă sau inter‒ 
(comportamentală, contextuală, individuală) este de 

natură să ofere maximal argumentele dovedirii unei 
relații cauzale.

Ca și celelalte tipuri de design experimental, 
nici designul cu schimbarea criteriului nu este lipsit 
de limite. Acestea sunt indisolubil legate de măsura în 
care asumpțiile acestui tip de design sunt respectate. 
Astfel, dacă criteriul nou stabilit nu este sufi cient de 
disimilar în raport cu vechiul criteriu, este foarte di-
fi cil de decelat o schimbare a comportamentului. Ne-
respectarea acestei condiții atrage creșterea probabi-
lității unui rezultat fals negativ, atingerea noului cri-
teriu fi ind confundată cu fl uctuațiile masiv suprapuse 
între criterii succesive. De asemenea, dacă noul crite-
riu nu este sufi cient de similar față de vechiul criteriu, 
atingerea acestuia din urmă poate să fi e problematică. 
Nerespectarea acestei condiții atrage de asemenea o 
creștere a probabilității unui rezultat fals negativ, în-
târzierea atingerii criteriului fi ind interpretată drept 
inefi ciență a intervenției. Nu în ultimul rând, latența 
schimbării comportamentului, atunci când este prea 
mare, poate să ascundă atingerea noului criteriu. 

Așadar vom observa că designul cu schimba-
rea criteriului, atât prin forma sa simplă cât și prin 
formele sale complexe/combinate oferă o paletă 
largă de aplicații în practica și cercetarea experimen-
tală cu un singur subiect, validitatea concluziilor va-
riind în funcție de discernământul cu care structurile 
experimentale sunt pliate pe specifi cul problemelor 
investigate. 

Concluzii

În această lucrare am prezentat designul expe-
rimental cu schimbarea criteriului. Acesta, în forma 
lui cea mai simplă constă în măsurarea unui nivel 
de bază și introducerea intervenției pentru atingerea 
unor criterii succesive, prestabilite. Dintre designu-
rile experimentale cu un singur subiect, acesta este 
cel mai adecvat muncii practicianului, caracterizată 
prin încercarea de a îmbunătăți gradual performan-
țele clientului/pacientului. Au fost prezentate de 
asemenea două variațiuni ale acestui tip de design: 
designul cu cu schimbarea limitelor de variație a cri-
teriului respectiv designul cu criteriu distribuit. Cel 
dintâi înlocuiește practic criteriul unic cu un inter-
val în care criteriul poate varia, în timp ce cel de-al 
doilea combină designul cu schimbarea criteriului cu 
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cel al nivelurilor de bază multiple respectiv cu desig-
nul reversibil. Aceste variațiuni, așa cum am arătat 
pe parcursul lucrării, oferă elemente suplimentare de 
fl exibilitate și control experimental designurilor cla-
sice. În fi nal, au fost discutate avantajele și limitele 
designului cu schimbarea criteriului. Principalele 
avantaje țin de fl exibilitate, validitatea internă cres-
cută și respectarea aspectelor etice ale cercetării, în 
timp ce principalele limite derivă din caracterul pro-
blematic uneori al respectării asumpțiilor de bază ale 
acestui tip de design experimental.
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Rezumat

Prevalenţa diabetului zaharat (DZ) tip 2 la ti-
neri a crescut dramatic în ultimele decenii în întreaga 
lume, în paralel cu creşterea prevalenţei obezităţii. 
Deşi, iniţial, diagnosticul de DZ tip 2 la tineri a fost 
privit cu scepticism, majoritatea cazurilor fi ind ra-
portate la anumite grupuri etnice, în prezent, tot mai 
multe cazuri sunt raportate chiar şi la populaţiile eu-
ropene, dar prevalenţa DZ tip 2 la copil şi adolescent 
înca rămâne mult mai scăzută faţă de cea a DZ tip 1.

În lucrare sunt prezentate manifestările carac-
teristice pentru DZ tip 2, cu sublinierea particularită-
ţilor specifi ce pentru copil şi adolescent.

În etiopatogenia DZ tip 2, obezitatea reprezintă 
factorul de risc major, dar mai intervin şi alţi factori 
genetici şi de mediu: antecedentele familiale de DZ 
tip 2, sedentarismul, perioada pubertară, acanthosis 
nigricans, sindromul ovarului polichistic, retardul 
creşterii intrauterine sau macrosomia. 

Screening-ul efectuat la grupele cu risc crescut 
poate ajuta la diagnosticarea precoce a DZ tip 2 la 
tineri şi la prevenirea apariţiei complicaţiilor.

Cuvinte cheie: diabet zaharat tip 2, diagnos-
tic, copil şi adolescent
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Diagnostic Criteria of Type 2 diabetes 
in children and adolescents

Abstract

The prevalence of type 2 diabetes (T2D) in 
young people has increased dramatically throughout 
the world in the last decades, parallelled by the incre-
ase in obesity prevalence. Although, initially, the dia-
gnosys of T2D in young people was hardly accepted 
– the majority of the cases being attributed to certain 
ethnical groups – nowadays, an increasing number 
of cases is being attributed even to European popu-
lations. However, the prevalence of T2D in children 
and adolescents still remains much lower than that of 
type 1 diabetes. 

This paper presents the typical manifestations 
for T2D, while highlighting the specifi cities found in 
children and adolescents.

In the etiopathogeny of T2D, obesity is the 
major risk factor, but there are other genetical and 
environmental factors that have an infl uence, such 
as: family history of T2D, lack of physical activity, 
puberty, acanthosis nigricans, polycstic ovary syn-
drome, intrauterine growth restriction, macrosomia.

Performing screenings on high risk groups can 
facilitate an early diagnose of T2D at young people 
and can also help prevent complications. 

Key words:type 2 diabetes mellitus, diagno-
sis, child and teens
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Până recent, majoritatea cazurilor de diabet za-
harat (DZ) la copii şi adolescenţi au fost reprezentate 
de DZ tip 1, mediat imun. Prevalenţa obezităţii în pe-
rioada copilăriei s-a dublat în ultimele două decade 
în mai multe regiuni ale lumii [1,2]. Copiii şi ado-
lescenţii obezi au un risc crescut pentru dezvoltarea 
rezistenţei la insulină, iar apoi pentru DZ tip 2, HTA, 
dislipidemie, boli cardiovasculare şi alte boli. În plus, 
impactul asupra stării psihice, fi zice, impactul eco-
nomic şi social al acestor afecţiuni este foarte mare. 
În paralel cu creşterea obezităţii, s-a constatat şi o 
crestere a prevalenţei DZ tip 2 la copii şi adolescenţi, 
iniţial doar la anumite grupuri etnice [3,4]. În ultimii 
ani, mai multe studii au raportat o incidenţă crescutăa 
tulburărilor metabolismului glucidic şi a DZ tip 2 la 
copiii si adolescenţii caucazieni [5,6]. 

În etiopatogenia DZ tip 2, obezitatea repre-
zintă factorul de risc major, dar mai intervin şi alţi 
factori genetici şi de mediu: 

- antecedentele familiale de DZ tip 2
- sedentarismul
- perioada pubertară
- acanthosis nigricans
- sindromul ovarului polichistic
- retardul creşterii intrauterine ( < 2500g) sau 

macrosomia (>4000g). 
Datele despre fi ziopatogenia DZ tip 2 la grupa 

de vârstă pediatrică lipsesc şi pe plan internaţional, 
informaţiile care există sunt cunoscute din datele ex-
perimentale şi observaţionale pe termen lung de la 
adult. În patogenia insulinorezistenţei sunt implicaţi 
mai mulţi factori. În prezenţa adipozităţii crescute, 
anormalitatea metabolicăiniţială în calea spre intole-
ranţă la glucoza este rezistenţa la insulina. Rezistenţa 
la insulină reprezinta abilitatea scăzută a ţesuturilor 
sensibile la insulinăde a raspunde normal la insu-
lină, la nivel celular, datorită tulburărilor genetice, 
metabolice şi nutriţionale. Receptorii de insulină din 
fi cat, muşchi şi ţesutul adipos sunt deosebit de sen-
sibili la insulină. Adipozitatea viscerală determină 
rezistenţa la insulină într-un grad mai mare decât 
adipozitatea subcutanată. 

DZ tip 2 se caracterizează prin insulinorezis-
tenţă, cu alterarea progresivă a funcţiei celulelor beta 
pancreatice şi pierderea progresivă a capacităţii de 
secreţie a insulinei.În patogenia intoleranţei la glu-
coză, la început, celulele beta pancreatice sunt capa-

bile să compenseze insulinorezistenţa prin creşterea 
secreţiei de insulină. Hiperinsulinemia compensato-
rie va menţine homeostazia glucozei pe o perioadă de 
timp. În evoluţie, funcţia celulelor beta pancreatice 
scade, iar secreţia insufi cientă de insulină va deter-
mina trecerea de la stadiul de insulinorezistenţă la cel 
de toleranţă scăzută la glucoză, apoi la diabet clinic 
manifest [7,8]. 

Rolul eredităţii în apariţia DZ tip 2 reiese din 
urmatoarele constatări: frecvenţa crescută la cei cu 
antecedente familiale pozitive, frecvenţa mai mare 
la gemenii monozigoţi faţă de cei dizigoţi, rata re-
curenţei la fraţi mai mare decât în populaţia gene-
rală şi asocierea la bolnavii cu DZ tip 2 a unor boli 
monogenice sau digenice. Defectul în sensibilitatea 
ţesuturilor la insulină este factorul cheie in predispo-
ziţia indivizilor la boli comune, cum ar fi : HTA, dis-
lipidemia şi DZ tip 2. Mecanismul insulinorezistenţei 
nu este pe deplin cunoscut, dar obezitatea şi factorii 
genetici au un rol important.

DZ tip 2 este o afecţiune cu o frecvenţă în con-
tinuă creştere atât la adultul tânăr cât şi la adolescent, 
care ridică serioase probleme de morbiditate şi mor-
talitate, dar care se manifestă printr-o perioada de la-
tenţă fără simptome clinice, de durată variabilă, care 
poate fi  evaluată prin determinări ale glicemiei, ce au 
o sensibilitate şi o specifi citate acceptabilă. Debutul 
DZ tip 2 la tineri survine cel mai frecvent în a doua 
decadă de viaţă, vârsta medie la stabilirea diagnos-
ticului fi ind 13 ani, care coincide cu vârful fi ziolo-
gic pubertar al insulinorezistenţei.Frecvenţa este mai 
crescută la sexul feminin faţă de cel masculin. Apare 
la peste 75% din cazuri la tinerii care au rude de gra-
dul I sau II cu DZ tip 2 [9,10].

Pentru diagnosticarea cât mai precoce a DZ tip 
2 la adolescenţi, sunt foarte utile metodele de scree-
ning. Screening-ul efectuat la grupele cu risc crescut 
poate ajuta la diagnosticarea precoce a DZ tip 2 la 
tineri şi la prevenirea apariţiei complicaţiilor.

American Diabetes Association (ADA) si 
American Academy of Pediatrics (AAP) recomandă 
testarea tuturor copiilor cu suprapondere sau obezi-
tate (IMC peste percentila 85 pentru vârstă şi sex), cu 
vârsta peste 10 ani sau la debutul pubertăţii, care au 
rude de gradul întâi cu DZ şi încă unul din urmatorii 
factori de risc care se asociază cu insulinorezistenţa: 
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acanthosis nigricans, hipertensiune, dislipidemie, 
sindromul ovarului polichistic [11]. 

Testele screening pentru depistarea DZ tip 2 
includ: 

- glicemia bazală;
- testul de toleranţă orală la glucoză (TTGO);
- glicemia la 2 ore postprandial;
- HbA1c. 
Recomandările de screening pentru DZ tip 2:
• Suprapondere sau „risc de suprapondere“:
– IMC > percentila 85 pentru vârstă şi sex; sau
–  Greutatea corespunzătoare taliei > percentila 

85; sau
– Greutate >120% faţă de cea ideală pentru talie.
Plus:
•  Istoric familial de DZ tip 2 la rudele de gra-

dul I sau II
•  Semne clinice de insulinorezistenţă sau afec-
ţiuni asociate acesteia: acanthosis nigricans, 
HTA, dislipidemie, sindromul ovarelor poli-
chistice.

Vârsta de iniţiere a screeningului: 10 ani sau 
debutul pubertăţii.

Criteriile de diagnostic pentru DZ tip 2se ba-
zează pedeterminarea valorilor glicemice, precum şi 
pe prezenţa/absenţa simptomelor.Conform ISPAD 
[12,13], aceste criterii sunt:

- Glicemie a jeun ≥ 7,0 mmol/l (126 mg/dl);
-  Glicemie la 2 ore în timpul TTGO ≥ 11,1 

mmol/l (200 mg/dl);
- Simptome sugestive pentru diabet și glice-

miedeterminată ocazional ≥ 11,1 mmol/l (200 mg/dl).
La adolescenţii şi tinerii cu obezitate este im-

portant săse studieze care este momentul în care apar 
modifi cările caracteristice diabetului şi care este în-
semnătatea riscului de diabet în legătură cu creşterea 
IMC. La această categorie de vârstă sunt necesare 
studii care să depisteze prevalenţa scăderii toleranţei 
la glucoză şi determinarea indicilor pentru evaluarea 
sensibilităţii la insulină (homeostasis model assess-
ment – HOMA-IR) şi a secreţiei celulelor beta pan-
creatice (HOMA % B). 

Diferenţiereaîntre DZ tip 2 şi DZ tip 1se va 
face pe baza următoarelor criterii [9]:

- prezenţa obezităţii şi a markerilor de IR 
(acanthosis nigricans, HTA, sindromul ovarelor 
polichistice);

- nivel seric crescut al peptidului C;
- absenţa autoanticorpilor anti-insulină 

(IAA), anticelule pancreatice (ICA) şi/sau a anti 
– GAD (decarboxilazaacidului glutamic).

Există cazuri la care nivelele glicemice nu 
întrunesc criteriile de diabet, dar sunt prea crescute 
pentru a fi  considerate normale. 

Toleranţa scazută la glucoză şi glicemia baza-
lămodifi cată reprezintă stadii intermediare în istori-
cul natural al alterărilor metabolismului carbohidra-
ţilor, între homeostazia normală a glucozei şi diabet. 

Aceste stadii denumite şi „prediabet“ indică 
un risc crescut pentru apariţia diabetului la aceşti pa-
cienţi. Frecvent, aceste stadii se asociază cu manifes-
tările sindromului metabolic, care includ: obezitatea 
(în special cea abdominală), hipertensiunea arterială, 
dislipidemia cu hipertrigliceridemie şi scăderea HDL 
colesterolului.

Depistarea stadiului de toleranţă scăzută la 
glucoză la adolescenţii cu obezitate ar justifi ca luarea 
unor măsuri în ceea ce priveşte schimbarea stilului 
de viaţă şi a dietei, cu ameliorarea prognosticului şi 
întârzierea apariţiei complicaţiilor. La copii, este im-
portant să se intervină în combaterea obezităţii prin 
programe speciale de dietă şi creştere a activităţii fi -
zice.Studiile efectuate pe adulţi şi mai recent pe ado-
lescenţii cu obezitate au demonstrat că modifi carea 
stilului de viaţă poate preveni sau întârzia apariţia DZ 
tip 2 la persoanele cu risc pentru diabet.În general, 
scăderea în greutate şi/sau prevenirea creşterii în gre-
utate sunt considerate cele mai efi ciente metode de 
prevenire a DZ tip 2 la copiii care prezinta factori de 
risc pentru boala [14]. 

Concluzii

Depistarea stadiului de toleranţă scăzută la 
glucoză la adolescenţii cu obezitate impune schim-
barea stilului de viaţă şi a dietei. Studiile efectuate 
pe adulţi şi mai recent pe adolescenţii cu obezitate 
au demonstrat că modifi carea stilului de viaţă poate 
preveni sau întârzia apariţia DZ tip 2 la persoanele cu 
risc pentru diabet. 

În prezent, absenţa unor indicatori clinici şi 
metabolici care să identifi ce copiii şi adolescenţii cu 
risc crescut pentru toleranţă scăzută la glucoză sau 
DZ tip 2 împiedică clinicienii să intervină precoce 
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pentru a se opri progresia tulburărilor metabolice. 
Utilizând un protocol de screening standardizat pen-
tru grupele cu risc crescut, s-a constatat o prevalenţă 
de patru ori mai mare a tulburărilor metabolismului 
glucidic la copiii şi adolescentii cu IMC între percen-
tilele 85 – 95 pentru vârstă şi sex. 

În general, scăderea în greutate şi/sau preve-
nirea creşterii în greutate sunt considerate cele mai 
efi ciente metode de prevenire a DZ tip 2 la copiii care 
prezintă factori de risc pentru boală.

Bibiografi e 
1. Craig M, Jefferies C, Dabelea D, Balde N, Sethand A, 

Donaghue K. Defi nition, epidemiology, and classifi cation of 
diabetes in children and adolescents. Pediatric Diabetes, Sep 
2014,Volume 15, S20, p 4–17.

2. Micle I. Diabetologie pediatrica – Teorie si practica, 
Editura Marineasa, Timisoara, 2000, p 63-77.

3. Shaw J. Epidemiology of childhood type 2 diabetes 
and obesity. Pediatric Diabetes 2007: 8 (Suppl.9): 7-15.

4. Hannon S, Rao G, Arslanian S: Childhood Obesity and 
Type 2 Diabetes Mellitus. Pediatrics 2005; 116(2): 473-480.

5. Velasquez MP, Faustinelli PS, Cowan PA: Identifying 
Children at Risk for Obesity, Type 2 Diabetes, and Cardio-
vascular Disease. Diabetes Spectrum 2005; 18 (4): 213-220.

6. Wiegand S, Maikowski U, Blankenstein O, Bieber-
mann H, Tarnow P, Gruters A: Type 2 diabetes and impai-
red glucose tolerance in European Children and adolescents 
with obesity – a problem that is no longer restricted to mino-
rity groups. European Journal of Endocrinology 2004; 151, 
199-206.

7. Arslanian SA: Insulin resistance and insulin secretion 
in childhood and adolescence: their role in type 2 diabetes; in 
Silink M, Kida K, Rosenbloom A: Type 2 diabetes in Chil-
dhood and Adolescence: A Global Perspective. London, Du-
nitz, 2003; 93-116.

8. Marcovecchio M, Mohn A, Chiarelli F: Type 2 diabe-
tes mellitus in children and adolescents. J Endocrinol Invest 
2005; 28:853-863.

9. Ionescu Tirgoviste C. Tratat de diabet Paulescu, Edi-
tura Academiei Romane, Bucuresti, 2004, p. 361 – 400. 

10. Mota M, Mota E, Panus C. Diabet zaharat, nutritie, 
boli metabolice (Compendiu), Editura Medicala Universi-
tara, Craiova, 2002, p 55 – 100.

11. American Diabetes Association. Diagnosis and clas-
sifi cation of diabetes mellitus. Diabetes Care 37.Supplement 
1, 2014: S81-S90.

12. International Diabetes Federation. IDF Diabetes 
Atlas, 6th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Fe-
deration, 2013. http://www.idf.org/diabetesatlas

13. IDF/ISPAD 2011 Global Guideline for Diabetes in 
Childhood and Adolescence. http://www.ispad.org/resour-
ces/d-2011-global-guideline-diabetes-childhood-and-adoles-
cence.

14. Campbell K, Warers E, O Meara S, Kelly S, Sum-
merbell C: Intervention for preventing obesity in children. 
Cochrane Database Syst Rev 2004;3.



40

REZUMAT

Comunicarea interpersonală se poate realiza 
prin intermediul cuvintelor ‒ comunicarea verbală 
(orală și scrisă) ‒ sau fără cuvinte ‒ comunicarea 
non-verbală.Există și un al treilea tip de comunicare, 
pe care unii autori îl consideră ca fi ind de fapt una 
dintre formele comunicării non-verbale: este vorba de 

comunicarea paraverbală. Având la bază analizarea 
unor studii și cercetări realizate pe această temă, dar 
și propria experiență în domeniul terapiei limbajului, 
autoarea și-a propus în acest articol o prezentare a 
componentei paraverbale a comunicării, urmată apoi 
de discutarea unor aspecte legate de implicarea aces-
teia în relația de comunicare terapeutică dintre medic 
și pacient.
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COMUNICAREA PARAVERBALĂ 
ÎN RELAŢIA MEDIC ‒ PACIENT

Angela Pop, profesor logoped, CJRAE Mureș

The Paraverbal Communication 
in Relation Doctor ‒ Patient

ABSTRACT

Interpersonal communication can be achieved 
through words – this is the verbal communication 
(oral and written) ‒ or without words – this is the 
non-verbal communication. There is a third type of 
communication, which is considered by some authors 
to be actually a form of the non-verbal communica-

tion: the para communication. Based on analysis of 
studies and research on this subject, completed with 
our personal experience in language therapy, we have 
proposed in this article to present the paraverbal com-
ponent of communication, followed by a discussion 
of some aspects of its involvement in the therapeutic 
communication between doctor and patient.

1. Componentele procesului de comunicare

Comunicarea este procesul prin care se reali-
zează un schimb dinamic de informații între persoane, 
implicând transmiterea unui mesaj de la emițător la 
receptor în condițiile existenței unui canal de comuni-
care și a unui cod comun pe baza căruia semnifi cația 
mesajului poate fi  înțeleasă.

Cei mai mulți autori vorbesc despre trei canale 
de comunicare, sau despre trei componente ale comu-
nicării: verbală, non-verbală și paraverbală. Comu-
nicarea verbală este cea care se realizează la nivelul 
conținutului limbajului oral sau scris. Comunicarea 
non-verbală este reprezentată de limbajul corpului: 

postură, gesturi, mișcări, expresii faciale, distanța 
spațială. Comunicarea paraverbală sau paralingvistică 
cuprinde aspectele legate de modul de utilizare a vocii 
în timpul vorbirii, modalitățile de manipulare a vocii 
pentru exprimarea unor scopuri pragmatice (Wenner-
strom, 1999) [1]. 

Analizând diverse studii și articole pe tema 
limbajului paraverbal, putem constata existența unor 
opinii diferite în ceea ce privește delimitarea acestei 
forme de comunicare în raport cu comunicarea ver-
bală și cea non-verbală. În timp ce mulți autori descriu 
cele trei forme de comunicare menționate mai sus ca 
fi ind distincte, există și abordări conform cărora as-
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pectele paraverbale ale comunicării, deși acompani-
ază expresiile verbale, fac parte de fapt din repertoriul 
comunicării non-verbale, alături de limbajul corporal. 
Astfel, clasifi carea aspectelor comunicării non-ver-
bale propusă de Marino Bonaiuto (2007) constă 
dintr-o scală cu cinci nivele, pornind de la aspectele 
cele mai evidente, cum sunt aspectul exterior al unei 
persoane, ținuta vestimentară etc., până la cele mai 
subtile elemente, acestea fi ind aspecte vocale, para-
verbale ale vorbirii [2].

2. Comunicarea paraverbală

Într-un articol care abordează comunicarea 
non-verbală și paraverbală dintr-o perspectivă psi-
hologică, Hennel-Brzozowska prezintă câteva clasi-
fi cări ale unor autori diferiți cu privire la tipurile de 
comportamente vocale [2]: Trager (1958), Laver și 
Trudgill (1982), Argyle (1992). Mai pe larg descrisă 
este clasifi carea propusă de Anolli (2002), care face 
distincția între:

 Semnele vocale verbale ‒ reprezentate prin 
trei parametri care determină caracteristicile vocii: 
tonul (înălțimea vocii); intensitatea (volumul) vocii 
în timpul vorbirii; viteza vorbirii. Dintr-o perspectivă 
lingvistică, acești parametri corespund cu elementele 
care alcătuiesc componenta suprasegmentală sau pro-
zodia vorbirii: intonația, accentul, ritmul [1].

 Semnele vocale non-verbale ‒ referitoare la 
calitatea vocii persoanei care vorbește; permit dife-
rențierea unui individ în raport cu alții (timbrul vocii), 
aprecierea unor caracteristici ale personalității, ale 
stărilor emoționale, etc. Anolli distinge patru tipuri 
de factori care infl uențează aspectele vocale non-ver-
bale: factori biologici (genul, vârsta), sociali (cultura 
de origine a unei persoane, statutul social, ambianța 
corespunzătoare unei anumite situații etc.), de perso-
nalitate (trăsături psihologice relativ permanente ale 
unei persoane) și emoționali (stări ale persoanei în 
anumite situații particulare).

Alături de aceste două tipuri de elemente pa-
raverbale, este prezentată și o a treia categorie, și 
anume tăcerea. Aceasta reprezintă un instrument de 
comunicare important, dar este difi cil de interpretat 
datorită interferențelor cu alte aspecte cum ar fi  tipul 
relației interpersonale, situația de comunicare, mediul 
cultural. Goldman-Eisler (1968) este cel care a ini-
țiat „pauzologia“, studierea funcțiilor comunicative 
ale tăcerii. S-a constatat de exemplu că o prezentare 

a unei cantități mari de informații sau a unor enun-
țuri mai complexe este precedată de o pauză; tăcerea, 
folosită ca un instrument de a atrage atenția de către 
vorbitor, îi obligă pe interlocutori sau auditori să de-
vină mai atenți la ceea ce spune acesta; tăcerea poate 
fi  semnul unor emoții foarte puternice care nu pot fi  
exprimate prin limbaj verbal; poate să exprime apro-
bare sau respect reciproc [2]. Într-o relație terapeutică 
așa cum este cea dintre medic și pacient, tăcerea poate 
fi  utilizată într-un mod pozitiv de către medic, fi ind 
enumerată printre tehnicile adecvate de comunicare 
în medicină [3]: absența comunicării verbale din par-
tea medicului îi oferă pacientului timp să formuleze în 
cuvinte ceea ce simte sau gândește, să-și organizeze 
gândurile, să continue conversația.

3.  Comunicarea paraverbală în relația 
terapeutică / medic ‒ pacient

În orice relație terapeutică, și în particular în 
relația dintre medic și pacient, desigur că este foarte 
important conținutul comunicării, al mesajelor emise 
și receptate de către fi ecare dintre cei doi parteneri de 
dialog. Pentru înțelegerea adecvată a conținutului co-
municat este însă esențial felul în care este transmis 
mesajul, indicii verbali, contextuali și non-verbali 
care constituie ceea ce grupul de cercetători de la Palo 
Alto (Watzlawick, Bateson, Satir) au desemnat prin 
termenul de meta-comunicare.

Meta-comunicarea conținută în semnalele vo-
cale este subiectul unui studiu în care Sikorski (2012) 
a analizat rolul vocii în contextul comunicării dintre 
terapeut și pacient [4]. Într-o astfel de relație, sunt la 
fel de importante atât descifrarea de către terapeut a 
semnalelor vocale primite de la pacient, cât și conști-
entizarea și înțelegerea infl uenței pe care o au propri-
ile semnale vocale asupra pacientului. Paralimbajul 
acționează ca o componentă complementară la cele-
lalte două planuri ale comunicării, verbal (conținut) și 
non-verbal (emoțional), putând furniza indicii despre 
gradul de onestitate a limbajului verbal. Interpretând 
în paralel aspectele vocii care însoțesc conținutul 
vorbirii pacientului și limbajul corporal al acestuia, 
terapeutul poate să aprecieze mai bine consistența 
sau lipsa acesteia între cele două planuri, verbal și 
non-verbal. De asemenea, poate să-și dea seama care 
dintre aceste două planuri este dominant într-un anu-
mit moment, fi ind mai demn de încredere. De exem-
plu, o vorbire clară în timpul căreia persoana mani-
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festă o atenție crescută la utilizarea tonului vocii, a 
volumului și vitezei adecvate a mesajelor rostite este 
un indiciu al faptului că informația transferată la ni-
velul conținutului este de încredere. În schimb, într-o 
situație în care producția verbală este dominată de 
diferite tipuri de sunete non-lingvistice (fără conținut 
verbal), ezitări, întreruperi, etc., este mai probabil că 
mesajele sunt trimise la un nivel emoțional, pe pla-
nul relațional. Așadar, interpretarea a ceea ce spune 
pacientul, dar și terapeutul, depinde în mare măsură 
de felul în care este spus. Caracteristicile vocii pot 
oferi în contextul relației terapeutice și informații 
legate de prezența anumitor tipuri de tulburări min-
tale (depresie ‒ vorbire lentă, cu multe pauze, voce 
slabă; schizofrenie ‒ voce plată, monotonă etc.). De 
asemenea, elementele paralingvistice sunt un im-
portant mijloc de comunicare a emoțiilor. Davitz a 
arătat că pe baza semnalelor vocale putem identifi ca 
cu acuratețe stări precum furia, frustrarea, tristețea, 
fericirea, simpatia, satisfacția, frica și iubirea, gelo-
zia și mândria. Diverse cercetări realizate de Argyle, 
Burgoon și mulți alții par să confi rme ideea conform 
căreia vocea „dezvăluie“ mai mult decât fața [4]. Așa 
cum arată Sikorski, există diferențe individuale mari 
în abilitatea de a codifi ca și de a recunoaște emoțiile 
exprimate prin paralimbaj. Este important ca terape-
utul să se străduiască să identifi ce cu acuratețe emo-
țiile exprimate vocal de către pacient, și de asemenea 
să poată deveni capabil de a utiliza în mod efi cient 
paralimbajul pentru a exprima propriile emoții ‒ as-
pect esențial pentru crearea unei atmosfere adecvate 
în interacțiunile cu pacienții.

Studiile care abordează comunicarea în prac-
tica medicală evidențiază importanța fundamentală a 
abilităților de comunicare în acest domeniu. Aceste 
abilități sunt esențiale în toate etapele actului medi-
cal: culegerea informațiilor, diagnostic, tratament, 
educarea pacientului, comunicarea cu familia acea-
tuia, interacțiunea în cadrul echipei medicale. Bene-
fi ciile unei comunicări efi ciente sunt prezente atât 
pentru pacient (creșterea satisfacției, o rezolvare mai 
bună a problemelor medicale, o rată mai scăzută a 
apelării medicului, o ameliorare a aspectelor legate 
de sănătate), cât și pentru medic (creșterea satisfac-
ției, a efi cienței în diagnostic și tratament, rezolvarea 
situațiilor clinice difi cile, reducerea reclamațiilor re-
feritoare la malpraxis) [5].

Pot să se manifeste o serie de bariere care să 
determine difi cultăți sau blocaje în relația dintre me-
dici și pacienți. Cea mai importantă barieră o consti-
tuie lipsa de înțelegere datorată unei antrenări defi ci-
tare a abilităților de comunicare [6]. Medicul poate 
să nu acorde importanța necesară nevoii pacientului 
de a fi  informat în mod adecvat, iar acest fapt poate 
avea o infl uență negativă semnifi cativă asupra rela-
ției terapeutice, mai ales în condițiile în care așteptă-
rile pacienților s-au modifi cat, pe măsură ce tot mai 
mulți dintre aceștia își asumă un rol activ în adunarea 
informațiilor și luarea deciziilor [5].

Adesea, componentele non-verbale și paraver-
bale ale comunicării sunt neglijate, ceea ce poate să 
conducă la difi cultăți în înțelegerea mesajelor verbale 
și chiar la confl icte și reclamații de malpraxis din par-
tea pacienților sau a familiilor acestora la adresa me-
dicilor. Este interesant un studiu prezentat de revista 
Surgery în 2002 și descris de Goleman într-una din 
cărțile sale [7]. Pe baza unor fragmente de conver-
sații între mai mulți chirurgi și pacienții acestora, a 
fost evaluat tonul vocii în cazul medicilor respectivi. 
Dintre aceștia, jumătate fuseseră dați în judecată pen-
tru malpraxis, în timp ce restul nu avuseseră astfel 
de reclamații. În urma evaluării, vocile acelora care 
fuseseră acuzați de malpraxis au fost în multe cazuri 
apreciate ca fi ind disprețuitoare și nepăsătoare. Așa-
dar, după cum subliniază Goleman, „tonalitatea vocii 
contează enorm pentru impactul cuvintelor pe care le 
rostim“: un feedback negativ oferit pe un ton al vocii 
cald, încurajator, face ca mesajul să fi e recepționat cu 
un sentiment pozitiv; în schimb, un feedback pozitiv 
care este transmis pe un ton al vocii rece și distant 
determină până la urmă o stare de disconfort, în ciuda 
veștilor bune.

4.  Importanța formării abilităților 
de comunicare la medici

Antrenarea abilităților de comunicare la stu-
denții care se pregătesc să devină medici, dar și în 
cazul medicilor care profesează deja, este foarte im-
portantă. Ideea conform căreia o bună capacitate de 
comunicare este asemenea unui talent înnăscut, pe 
care unii îl au într-o măsură mai mare, iar alții mai 
puțin sau deloc, poate să infl uențeze negativ realiza-
rea unor demersuri în această direcție. Cercetările din 
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domeniul psihologiei și al educației au arătat că abi-
litățile de comunicare pot fi  educate.

Dacă ne referim la comunicarea paraverbală, 
putem spune că medicii fac parte și ei din grupul 
acelor categorii profesionale pentru care vocea re-
prezintă un instrument important în exercitarea pro-
fesiei. Vocea umană poate fi  modelată prin exercițiu 
și studiu, singura calitate care nu se poate modifi ca 
fi ind timbrul vocal [8]. 

Un prim pas în antrenarea aspectelor paraver-
bale ale comunicării îl poate constitui realizarea unor 
înregistrări ale unor convorbiri medic-pacient, ur-
mate de audierea și analizarea propriei voci, iar apoi 
antrenarea unor modalități de utilizare a vocii pentru 
a tramsmite pacienților empatie și a crea o atmosferă 
pozitivă pe parcursul interacțiunilor cu aceștia.
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REZUMAT

Sindromul Down are o incidență medie de 1 la 
600-700 nou-născuți. În România trăiesc aproxima-
tiv 30 000 de persoane cu sindrom Down. Copiii cu 
sindrom Down nu ar trebui să aibă probleme legate 
de integrarea în societate, fi e din cauza lipsei de im-
plicare a familiei, fi e din cauza reacţiei de respingere 
din partea comunităţii, mulţi tineri şi adulţi cu acest 
sindrom ajung să ducă o viaţă la marginea societă-
ţii. Reuşita lor depinde de fi ecare dintre noi! Prezen-
tăm cazul unei tinere cu sindrom Down, cu patologie 
cardiacă complexă și severă, defi cit senzorial vizual, 

defi cit cognitiv și întârziere mintală ușoară/moderată, 
abandon școlar (în clasa a VII-a), provenind dintr-o 
familie numeroasă, cu resurse materiale reduse, din 
mediul rural, care a solicitat evaluare și consiliere 
pentru orientare școlară și profesională. În prezent 
tânăra urmează o școală de arte și meserii, specializa-
rea croitorie, pe fi liera tehnologică a învățământului 
special. «Succesul, se pare că este în mare parte, dat 
de capacitatea de a continua, atunci când ceilalţi aban-
donează».

CUVINTE CHEIE: sindrom Down, orientare 
școlară/profesională, consiliere
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School/ Vocational Guidance to a Child 
with Down Syndrome – Case Study

ABSTRACT

Down Syndrome has an average incidence of 
1 in 600-700 newborns. In Romania there are about 
30 000 people with Down syndrome. Children with 
Down syndrome should not have problems integra-
ting into society, either because of lack of family in-
volvement, either because of the rejection from the 
community, young people and adults with this syn-
drome come to live at the margins of society. Their 
success depends on each of us! We present the case 
of a young girl with Down syndrome, with cardiac 

disease complex and severe, sensory defi cits visual, 
cognitive impairment and mental retardation mild /
moderate, dropout (Class VII), coming from a family 
numerous, with low incomes from rural areas, who 
requested evaluation and counseling for school and 
professional guidance. Currently, young girl attends a 
school of arts and crafts, tailoring specialization, the 
technological branch of special education.,,Success 
seems to be largely given ability to continue when 
others abandon“

KEY WORDS: Down Syndrom, school/voca-
tional guidance, counseling
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INTRODUCERE

Incidența Sindromului Down este de aprox-
mativ 1 la 600-700 de nou-născuţi, dar crește odată 
cu vârsta mamei. [1] În România trăiesc aproximativ 
30.000 de persoane cu sindrom Down.

Sindromul Down este o afecțiune cromozo-
mială cauzată de prezența unui cromozom 21 su-
plimentar (trisomia 21). Exista trei tipuri de sidrom 
Down: trisomia 21 liberă și omogenă (95%) – prin 
nondisjuncție meiotică, cel mai adesea maternă, Tri-
somia 21 liberă și în mozaic cromozomial (1-2%) ‒ 
prin nondisjuncția postzigotică a unei linii celulare, 
cealaltă linie celulară fi ind normală sau foarte rar prin 
pierderea unui cromozom 21 la o parte din celulele 
trisomice și trisomia 21 pin translocație Robertsoni-
ană (2-3%). [1,2,3]

Manifestările clinice ale sindromului Down 
sunt prezente de la naștere, lungime și greutate mai 
mică decât cea pentru vârstă, hipotonie generalizată, 
laxitate ligamentară, dismorfi sm cranian caracteris-
tic (brahicefalie, fontanele largi, fața rotundă, profi l 
facial aplatizat, fante palpebrale orientate oblic în 
sus și în afară, frecvent epicantus, uneori strabism, 
cataractă congenitală, pete Brushfi eld, gura mică, 
deschisă, protruzia limbii), gât scurt, dismorfi i ale 
membrelor (mâini mai scurte, șanț palmar transver-
sal unic, uneori brahidactilie deget V, sau clinodac-
tilie, distanța dintre degetele I și II de la picior mai 
mare), uneori deformări toracice și/sau ale coloanei 
vertebrale, malformații cardiace la 40-50% din ca-
zuri (cel mai frecvent defect septal atrioventricular, 
defect septal atrial, defect septal ventricular, tetralo-
gie Fallot), uneori malformații de tract digestiv (atre-
zie duodenală, atrezie anală, boală Hirshprung), une-
ori defi ciențe auditve senzoriale sau de conducere. 
Acești copii au risc mai mare pentru infecții, eczeme, 
cataractă, lecemie (1%), hipotiroidism dobândit. In-
telectual sunt mai puțin dezvoltați, cu un IQ = 25 
-70, dar inteligența socială este mult peste achizițiile 
intelectuale. Abilităţile, caracteristicile şi interesele 
copilului cu sindrom Down variază foarte mult de la 
o persoană la alta. Deși toate persoanele cu sindrom 
Down au un anumit grad de difi cultate de învăţare, 
continuă să înveţe pe parcursul întregii vieţi, dacă li 
se oferă şansa să o facă. Multe dintre aceste persoane 
duc o viaţă semiindependentă şi împlinită. Încuraja-
rea lor cu multă dragoste şi includerea lor în activită-

ţile familiei şi comunităţii constituie baza dezvoltării 
lor. Un părinte din Romania, a numit cromozomul 21 
drept „cromozomul dragostei“. [1,2,3,4,5,6,7]

Ce măsuri sunt efi ciente în dezvoltarea persoa-
nelor cu sindrom Down? [1,3,4,5,6,7,8]

• Îngrijirea medicală preventivă
• Terapii specializate
• Educaţie incluzivă
• Incluziune socială
Cu intervenţie şi suport timpuriu, copiii cu sin-

drom Down se dezvoltă, pot avea o viaţă deplină, pot 
fi  cetăţeni responsabili şi membri activi ai comunităţii.

Toţi copiii cu sindrom Down pot frecventa 
grădiniţele obişnuite. Mulţi copii cu sindromul Down 
urmează şcolile de masă, şcolile profesionale de me-
serii, liceele de masă, putând să înveţe să scrie, să 
citească şi să socotească.

Dacă li se oferă şansa, ei pot lucra fi e în ateli-
ere protejate, fi e în locuri de muncă obişnuite, în re-
staurante, hoteluri şi hipermarketuri. În viaţa de adult 
suportul de care au nevoie variază de la o persoană la 
alta, unii dintre ei ducând o viaţă independentă. 

Persoanele cu sindrom Down au o viaţă afec-
tivă normală, obișnuită. Răspund la sentimentele de 
prietenie şi sunt lezaţi de un comportament jignitor. 
Unii adulţi îşi pot găsi parteneri şi pot avea o viaţă de 
cuplu independentă în comunitatea în care locuiesc.

Perspectiva de viaţă a persoanelor cu sindrom 
Down nu diferă semnifi cativ de a celor fără sindro-
mul Down, dacă bolile asociate nu sunt severe. Du-
rata estimată de viaţă a unei persoane cu sindrom 
Down este acum cuprinsă între 65-70 de ani, unii 
depăşind această vârstă.

Diagnosticul genetic prenatal este posibil 
atunci când se ridică suspiciunea de sindrom Down 
sau în prezența factorilor favorizanți, există de ase-
menea programe de screenig prenatal.

PREZENTAREA CAZULUI

ISTORIC: 
Prezentăm cazul clientului R.A.E, de sex fe-

minin, în vârstă de 18 ani, din mediul rural, județul 
Mureș. Tânara a fost diagnosticată cu sindrom Down 
de la naștere, întârziere mintală ușoară/ moderată, 
dislalie polimorfă și tulburare de voce, tulburare 
anxioasă, canal arterial ligaturat, hipertensiune pul-
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monară, prolaps de valvă mitrală, insufi ciență mi-
trală gr.I, bloc atrioventricular gr.I, hipermetropie și 
defi cit senzorial vizual, insufi ciență cardiacă – sta-
diul NYHA IV. Tânăra provine dintr-o familie cu 3 
copii, fi ind al 3-lea născut, cu o situație materială de 
nivel scăzut și nivel educațional primar. A frecventat 
grădinița si clasele I-IV în mediul rural, fără însă a 
achiziționa depriderile de scris-citit și calcul până la 
fi nalizarea ciclului primar, apoi abandon școlar după 
clasa a VII-a (învățământ special cu frecvență redusă 
‒ Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Tîrgu. 
Mureș). Ulterior a fost reorientată spre Centrul Școlar 
pentru Educație Incluzivă (CSEI) nr.2 Tîrgu Mureș, 

cu frecventare săptămânală a școlii, datorită distanței 
mari față de școală, frecventelor intercurente și bolii 
cardiace.

 EVALUARE PSIHOLOGICĂ 
ȘI PSIHOPEDAGOGICĂ: 
Obiectivul psihodiagnosticului şi evaluării psi-

hopedagogice: Mama tinerei solicită evaluarea pentru 
propunerea unei forme de școlarizare sau profesiona-
lizare, în concordanță cu abilitățile și interesele copi-
lului.

Componentele psihologice și psihopedagogice 
evaluate și instrumentele de evaluare utilizate sunt 
prezentate în tabelul următor. (Vezi Tabelul1)

Tabel 1: Componentele psihologice și psihopedagogice evaluate și instrumentele de evaluare utilizate

NR.
CRT. Nivel Ce s-a evaluat? Cu ce s-a evaluat? (teste/sarcini/probe 

şi/sau interviuri clinice)
Subiectiv/Emoţional 
(inclusiv satisfacţia / 
calitatea vieţii)

Calitatea vieții, simptome 
anxioase

Observație directă interviu structurat 
Behaviour Assessment System for 
Children (BASC)

Cognitiv

Nivel de dezvoltare mentală, IQ Matrici Progresive Raven Standard 
(MPRS)

Nivelul dezvoltării limbajului Nivel Cognitiv

Nivelul achizțtiilor grafo-motrice Probe de scris-citit, calcul aritmetic, 
analiza produselor activității

Determinarea orientării spațiale Proba Piaget Head

Comportamental Nivel de autonomie personală Interviu structurat 

Psihofi ziologic
Somn, alimentație Convorbire cu tânăra și cu mama 

acesteia
Afectări în sfera altor organe/ 
sisteme

Interviu, documente medicale puse la 
dispoziție de către familie

Personalitate şi
Mecanisme Defensive/
Adaptare

Nivel de dezvoltare și maturitate 
a personalității

Convorbirea cu persoana evaluată și 
părintele acesteia, Fișe de activități și 
participare.

Relaţionare 
interpersonală

Funcționarea vieții cotidiene, 
interesul pentru anumite 
activități, capacitatea de muncă, 
viața socială

Interviu structurat, interviu cu 
părintele, fi șele de activități și 
participare 

Relaționare cu persoanele din 
familie

Interviu structurat Behaviour 
Assessment System for Children 
(BASC), 
Testul Familiei
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REZULTATELE EVALUĂRII 

 NIVEL COGNITIV: Întârziere mintală mo-
derată (QI 49 MPRS). Vărsta psihologică a 
limbajului între 4-5 ani. Vocabular restrâns la 
cuvinte uzuale, vorbirea este imperfectă, inte-
ligibilitatea este redusă. Structurile de culoare 
sunt consolidate prin repetiții multiple și me-
morare mecanică; fără consolidarea structuri-
lor de mărime/formă, a înțelegerii contrariilor 
sau analogiilor. Orientare spațio-temporală 
defi citară. Deprinderile de scris-citit sunt for-
mate, dar neconsolidate. Recunoaște literele 
și cifrele, poate scrie cuvinte sau propoziții 
foarte simple, cu erori. Nu face analiza/sin-
teza unui text citit/scris, chiar și de complexi-
tate redusă. Cunoaște cifrele, face calcul arit-
metic în concentrul 0-10, cu suport obiectual 
și fără trecere peste ordin. 

 NIVEL DE AUTONOMIE PERSONALĂ: 
Are formate deprinderile de autonomie per-
sonală, dar nu sunt consolidate. Este nevoie 
de prezența unei persoane care să o orienteze 
în îngrijirea personală și desfășurărea rutine-
lor cotidiene. În urma intervențiilor educați-
onale sistematice a dezvoltat unele abilități 
relaționale și ocupationale, dar nu reușește să 
se adapteze în afara mediului familial. 

 NIVEL COMPORTAMENTAL: Fără ele-
mente de auto și hetero‒ agresivitate. Nivel 
de anxietate crescut, cu rigiditate în adap-
tarea la situații noi sau neașteptate. Depen-
dența emoțională de persoana de referință, 
capacitate redusă de a înțelege și controla 
expresiile emoționale.

 NIVEL PSIHOFIZIOLOGIC: Este infl uen-
țată la nivel psihomotric și relațional de aso-
cierea retardului mental cu defi citul senzorial 
vizual și boala cardiacă (conduita terapeutică 
induce restrictii semnifi cative de activitate și 
participare).

 NIVEL DE RELAŢIONARE INTERPER-
SONALĂ: Relaționarea cu familia este 
adecvată, cu restrângerile ce decurg din 
defi citul cognitiv (infantilism în abordarea 
relațiilor). Relaționarea cu persoane străine 
se realizează cu difi cultate, cu mare încărcă-

tură anxioasă, cu difi cultate în cunoașterea 
convențiilor sociale. S-a adaptat la viață în 
comunitatea de proveniență (comunitate re-
stransă, izolată, cu cerințe sociale minime, 
hiperprotectoare), doar în condiții de supra-
veghere. 

PSIHODIAGNOSTIC: Întârziere mintală 
ușoa ră/ moderată. Dislalie polimorfă și tulburare de 
voce. Tulburare anxioasă.

PARTICULARI TATEA CAZULUI ȘI 
RECOMANDĂRI:

Datorită patologiei cardiace complexe, care 
reduce capacitatea de efort și cresște riscul intercu-
rențelor infecțioase, precum și a celorlalte comor-
bidității pe care le prezintă tânara (defi cit senzorial 
vizual, atașament anxios cu difi cultâți de adaptare la 
situații noi) și întârzierea mitală ușoară/moderată se 
recomandă îngrijire, supraveghere și îndrumare în 
permanență, din partea altei persoane.

Posibilități de profesionalizare ar putea fi :
 Includerea în fi liera tehnologică a învăță-

mântului special, la CSEI ‒ Școala de Arte 
și Meserii

 De evitat profi lele de meserii care presupun 
contactul cu substanțe toxice (ex. tâmplaria), 
a efortului fi zic intens sau prelungit. Mai 
potrivit intereselor și abilităților tinerei este 
profi lul de croitorie. 

 Includerea în programul Fundației ALA-
TURI DE VOI Târgu Mureș – care oferă 
tinerilor cu dizabilități oportunități de pro-
fesionalizare în cadrul a 2 ateliere protejate: 
legatorie de cărți și atelier de confecționat 
lumânări.

În prezent tânăra urmează o școală de arte și 
meserii, specializarea croitorie, pe fi liera tehnologică 
a învățământului special.

CONCLUZII

Persoanele cu dizabilități sunt privite ca fi ind 
fragile, inapte în a presta un serviciu care să aduca 
profi t angajatorului. De aceea, integrarea lor pe piața 
forței de muncă, includerea lor în societate, este 
deseori considerată ca imposibilă sau inutilă. Însă, 
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ca orice fi ință umană și în calitate de fi ințe umane, 
persoanele cu dizabilități au dreptul la oportunități 
de integrare socială și profesională, care să le ofere 
sansa de a atinge un grad optim de independență. 
Dar pentru a fi  integrați, ei trebuie să capete deprin-
deri care sa-i facă capabili să-și găsească un loc de 
muncă. Marile probleme globale depistate de experți 
privind persoanele cu dizabilități sunt: prejudecățile, 
izolarea socială și discriminarea. Existența persoane-
lor cu dizabilități va fi  mai bogată dacă societatea le 
va permite să își dezvolte viața la potențial maxim. 
Necesitățile lor vor fi  privite ca o problemă atâta timp 
cât nu vor fi  văzute ca un benefi ciu. [4, 6,7,8]

,,Succesul se pare ca este în mare parte dat de 
capacitatea de a continua, atunci când ceilalţi aban-
donează“ (William Feather)
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Défi nition et objectifs: 

L’éducation thérapeutique du patient est une 
méthode de prise en charge destinée aux patients at-
teints de maladies chroniques. Selon l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), elle vise à aider ces pa-
tients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils 
ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une ma-
ladie chronique. Elle participe grandement à l’améli-
oration de la qualité de vie et s’intègre de façon inté-
grante et permanente dans la prise en charge.

Comment pratiquer l’éducation 
thérapeutique?

L’éducation thérapeutique s’applique notam-
ment à travers des activités organisées dans le but 
de rendre les patients conscients et informés de leur 
maladie, des traitements et soins nécessaires, des 
procédures hospitalières, ainsi que des comporte-
ments en santé à adopter afi n de limiter la progres-
sion de la maladie et ses complications.

L’OMS distingue l’éducation thérapeutique 
d’une information orale ou écrite, d’un conseil de 
prévention qui pourrait être délivrés par un professi-
onnel de santé: ils n’équivalent pas à une éducation 
thérapeutique du patient. Il est nécessaire d’appliquer 
une méthodologie rigoureuse et spécifi que pour pré-
tendre pratiquer l’éducation thérapeutique. 

Voici les différentes étapes brièvement décrites:
‒ Elaboration du diagnostic éducatif du pa-

tient: connaître son patient, son environnement, ses 
ressources, ses freins, ses représentations de la ma-
ladie, du traitement et de la santé, ses connaissances 
propres de la maladie, ses attentes et ses besoins

‒ Fixation des objectifs avec le patient: la 
collaboration est une notion importante en éducation 
thérapeutique puisqu’elle met en jeu le professionnel 
de santé et son patient. Les objectifs reposent sur les 
attentes et besoins du patient préalablement identifi és 
lors du diagnostic éducatif. Ils se discutent avec le 
patient et doivent parfaitement s’adapter à lui. Cette 
étape est essentielle pour le bon déroulement de la 
prise en charge. Les moyens d’action en découlent. 
C’est la raison pour laquelle les objectifs formulés 
doivent être réalisables et en adéquation avec les at-
tentes du patient.

‒ Programmation et mise en place des acti-
vités éducatives: lors de cette étape, il s’agit surtout de 
proposer au patient en fonction de ses disponibilités, 
des séances éducatives adaptées pour satisfaire aux 
objectifs fi xés. Il peut s’agir par exemple d’organiser 
un atelier « cuisine » destiné aux patients diabétiques 
pour leur apprendre à manger de manière équilibrée 
tout en maîtrisant leurs apports glucidiques. Les 
séances peuvent être collectives ou individuelles.

‒ Evaluation du programme éducatif: après 
avoir effectué un certain nombre de séances, l’éva-
luation est l’étape indissociable de l’éducation théra-
peutique. Il s’agit de rendre compte des transforma-
tions et des compétences acquises par le patient ainsi 
que du déroulement du programme. L’évaluation sert 
à réactualiser les objectifs et le diagnostic éducatif 
pour éventuellement proposer une nouvelle offre 
d’éducation thérapeutique au patient. 

Note importante: Le professionnel de santé 
propose l’éducation thérapeutique. Le patient est 
libre d’intégrer ou non un programme d’éducation 
thérapeutique.

L’EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT
Floriane De Biasio – 

Nutritionniste ‒ diététicien, spécialiste de l’éducation thérapeutique, 
masterand ‒ Activités Physiques pour la Santé – Nutrition, 

Université de Nice-Sophia Antipolis, UFR STAPS

*  Autor corespondent: Floriane De Biasio - masterand Activités Physiques pour la Santé – Nutrition,Université 
de Nice-Sophia Antipolis, UFR STAPS
Articol primit în 30.09.2015, acceptat: 10.10.2015, publicat: 27.10.2015
Citare: Biasio F. Patient Therapeutic Education. Journal of School and University Medicine. 2015;2(4):49-51
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Qui peut pratiquer l’éducation thérapeu-
tique?

Tous les professionnels de santé sont concer-
nés. L’éducation thérapeutique prône la pluridiscipli-
narité.

Quelle effi cacité pour la prise en charge? 

L’éducation thérapeutique demeure une mé-
thode de prise en charge fi able et riche d’enseigne-
ments. Elle permet dans un premier temps d’aborder 
la relation patient-professionnel de santé d’un point 
de vue axé sur la collaboration et la confi ance. C’est 
une prise en charge qui s’établit à long terme et qui 

nécessite une réadaptation permanente puisqu’elle 
repose sur la progression et la volonté du patient. La 
transmission de compétences est indispensable pour 
tendre à l’amélioration de la prise en charge des ma-
ladies chroniques. L’autonomie est l’objectif ultime 
de tout acte éducatif et l’éducation thérapeutique a su 
en faire un de ses principes fondamental. En France, 
de nombreux programmes ont déjà vu le jour et con-
tinuent de faire l’objet de demande d’autorisation de 
pratique (l’éducation thérapeutique est réglemen-
tée par la législation française). C’est la preuve que 
l’éducation thérapeutique n’est qu’à l’aube de ses 
beaux jours.

Educaţia terapeutică a pacientului
Floriane De Biasio – Nutriționist ‒ dietetician, specialist educatie terapeutică, masterand – Activitate 

fi zică pentru sănătate – nutriție, Université de Nice-Sophia Antipolis, UFR STAPS
Traducere în limba română: Adriana Neghirlă, Consultant franceză: Alexandra Opriș

Defi niție și obiective:

Educația terapeutică a pacientului este o me-
todă de suport, recomandată pentru pacienții cu boli 
cronice. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății 
(OMS), aceasta are ca scop sprijinirea pacienților 
pentru a dobândi sau a menține abilitățile de care au 
nevoie, pentru a gestiona mai bine viața lor alături de 
o boală cronică. Această metodă contribuie în mare 
măsură la îmbunătățirea calității vieții și menținerea 
integrală și permanentă a metodei de suport.

Cum poate fi  pusă în practică educația 
terapeutică?

Educație terapeutică se relizează în special prin 
activități de coștientizare și informare a pacienților cu 
privire la boala lor, la tratamentul și îngrijirile nece-
sare, la procedurile din timpul spitalizarii, precum și 
pentru a adopta comportamente sănătoase cu scopul 
de a limita progresia bolii și complicațiile acesteia.

OMS distinge educația terapeutică de o simplă 
informare orală sau scrisă, de recomandările profi lac-
tice, care ar putea fi  furnizate de un profesionist din 
sănătate, care nu este specialist în educație terapeu-
tică și serviciile oferite pacientului de un specialist în 

educație terapeutică. Este necesară o metodologie ri-
guroasă și specifi că pentru califi carea în practica edu-
cației terapeutice.

Etapele educației terapeutice sunt:
Elaborarea diagnosticului educativ al pa-

cientului, care presupune: cunoașterea pacientului, 
a mediului în care acesta trăiește, a resurselor sale, 
a posibilelor difi cultăți, a reprezentărilor sale asu-
pra diagnosticului, tratamentului și stării generale de 
sănătate, cunoștințele pacientului despre boala sa și 
semnifi cațiile acesteia pentru pacient, așteptările și 
nevoile lui.

Fixarea obiectivelor cu pacientul: coope-
rarea este un concept important în educația terapeu-
tică, deoarece implică atât profesionistul în educație 
teraputică cât și pacientul. Obiectivele sunt stabilite 
în funcție pe așteptările și nevoile pacientului, iden-
tifi cate anterior cu ajutorul diagnosticului educativ. 
Obiectivele se discută cu pacientul și trebuie să fi e 
perfect adaptate pentru el. Această etapă este esențială 
pentru succesul metodei, deoarece acum se stabilesc 
mijloacele de acțiune, iar obiectivele declarate trebuie 
să fi e realizabile și în conformitate cu așteptările pa-
cientului.
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Articole științifi ce 

Programarea și punerea în aplicare a acti-
vităților educaționale: în această etapă, este impor-
tant să-i propunem pacientului, în funcție de disponi-
bilitatea acestuia, sesiuni educative adaptate pentru 
îndeplinirea obiectivelor stabilite. O astfel de activi-
tate ar putea fi  de exemplu, organizarea unui atelier 
de lucru „în bucătărie“, pentru pacienții cu diabet 
zaharat, să-i învățăm să mănânce echilibrat, menți-
nând în același timp controlul aportului de glucide. 
Sesiunile educative pot fi  individuale sau colective.

Evaluarea programului educațional: după 
efectuarea unui anumit număr de sesiuni educative, 
evaluarea este un pas obligatoriu în educația tera-
peutică. Evalurea este importantă pentru a actualiza 
obiectivele și diagnosticul educațional în funcție de 
transformările și competențele dobândite de către pa-
cient pe parcursul programului și, eventual, să i pro-
pună acestuia o nouă ofertă de educație terapeutică. 

Important: Personalul medical propune și/sau 
oferă educația terapeutică. Pacientul este liber să ac-
cepte sau nu unui program de educație terapeutică.

Cine poate practica educație terapeutică?

Toți profesioniștii din sănătate pot fi  implicați. 
Educația terapeutică promovează multidisciplinaritatea.

Cât de efi cientă este pentru tratament?

Educația terapeutică rămâne o metodă supor-
tivă sigură și instructivă. Aceasta presupune, în pri-
mul rând, apropierea relației pacient ‒ profesionist 
din sănătate, relație bazată pe colaborare și încredere. 
Această relație, care se stabilește pe termen lung, ne-
cesită o readaptare permanentă, deoarece se bazează 
pe progresul și voința pacientului. Transmiterea com-
petențelor este esențială pentru îmbunătățirea gestio-
nării bolilor cronice. Autonomia este scopul fi nal al 
oricărui act de educație, iar autonomia pacientului 
este principiul fundamental al educației terapeutice.

În Franța, au apărut multe programe de educa-
ție terapeutică și crește în continuare numărul acestor 
cereri de autorizație de practică, educație terapeutică 
fi ind reglementată de legislația franceză. Aceasta este 
o dovadă că educația terapeutică a pacientului este 
doar la începutul unei evoluții de succes
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În blocul alimentar se primesc şi se păstrează 
pentru scurt timp alimentele ce urmează a fi  folosite 
la prepararea hranei, se execută prelucrarea lor preli-
minară şi termică, porţionarea şi servirea hranei gata 
preparate.

Pentru a asigura condiţiile igienico-sanitare în 
vederea prelucrării, preparării corespunzătoare a ali-
mentelor şi respectării circuitelor funcţionale, blocu-
rile alimentare din instituţiile de învătământ vor avea 
următoarele spaţii:

1. Sală de mese
2. Spaţii de preparare a mâncărurilor 
a. bucătăria propriu-zisă
b. camere anexe

i.  spaţiile pentru prelucrarea preliminară a 
alimentelor

ii.  spaţiul pentru igienizarea şi păstrarea vese-
lei, vaselor şi a ustensilelor din bucătărie

3. Spaţii de păstrare a alimentelor;
4. Anexe social-sanitare

1.  Sala de mese va avea asigurat minimum 
1,2 mp pentru un loc la masă. 

2. Spaţiile de preparare a mâncărurilor 
a. Bucătăria trebuie să corespundă necesităţi-

lor impuse de numărul de benefi ciari pentru care se
prepară hrana şi să asigure condiţii optime de 

muncă personalului, sub aspectul umidităţii, aerisirii, 
luminozităţii şi temperaturii. Pentru igiena mâinilor 
personalului este necesară montarea unei chiuvete ‒ 
lavoar prevăzută cu periuţă de unghii şi săpun. 

b. Camerele anexe:
i. Spaţiile pentru prelucrarea preliminară 

a alimentelor (curăţare, spălare, tocare) 
sunt spaţii cu circuite separate pentru le-
gume, carne, peşte, ouă. 

ii. Spaţiul pentru igienizarea veselei, va-
selor şi a ustensilelor din bucătărie va fi  
prevăzut cu chiuvetă dublă pentru spălat, 
dezinfectat, zvântat şi dulapuri special 
amenajate pentru păstrarea acestora. 

În spaţiile de preparare şi în anexe:
 pereţii vor fi  impermeabilizați cu materiale 

corespunzătoare (faianță, vopsele speciale) 
pe o înălțime de 1,80 m

 pavimentul va fi  prevăzut cu sifoane de scur-
gere racordate la canalizare.

3.  Spaţiile de păstrare a alimentelor sunt 
reprezentate de depozite, magazii, beciuri, 
spaţii frigorifi ce.

Agregatele frigorifi ce vor fi  dotate cu termome-
tre pentru măsurarea temperaturii interioare. Tempe-
ratura va fi  consemnată de două ori pe zi în grafi cul de 
notare a temperaturii.

Ferestrele de la subsolul blocului alimentar vor 
fi  prevăzute cu site din sârmă groasă împotriva infes-
tării cu rozătoare.

Păstrarea produselor alimentare:
 Produsele alimentare ambalate vor fi  depozi-

tate pe grătare sau rafturi. 
 Produsele perisabile se vor păstra în spaţii 

frigorifi ce separate, la temperatura prevazută 
de furnizor. 

 Preparatele fi nite şi cele care se consumă fără 
a mai fi  prelucrate termic se vor păstra separat 
de carne, peşte, viscere crude şi de prepara-
tele de carne crude. 

 Pâinea, chifl ele, cornurile se vor păstra în 
spaţii special amenajate, în coşuri de răchită, 
(material plastic) sau în navete, cu condiţia 
ca acestea să fi e acoperite, şi să nu fi e aşezate 
direct pe podele.

NORME DE IGIENĂ ÎN BLOCURILE ALIMENTARE 
DIN UNITĂŢILE PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA 
ŞI INSTRUIREA COPIILOR ŞI TINERILOR – Partea I

‒ ORGANIZAREA BLOCULUI ALIMENTAR –
Iacobina Claudia Rus – asistent medical principal pediatrie, formator 

Dispensar Medical Şcolar, Târgu Mureș
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4.  Anexele social-sanitare cuprind: camera – 
vestiar, cabine cu duşuri, grupuri sanitare 
(WC), chiuvete pentru personal, boxe pen-
tru reziduuri.

Se vor asigura dulapuri separate pentru păstra-
rea îmbrăcămintei şi, respectiv, a echipamentului de 
protecţie a personalului.

Pentru a preveni contaminarea alimentelor se 
vor lua toate măsurile de întreţinere a curăţeniei, de 
efectuare a operaţiunilor de igienizare (dezinsecţie ‒ 
dezinfecţie şi deratizare). 

Continuarea în numărul următor.
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Cea mai importantă metodă activă de suprave-
ghere a stării de sănătate practicată în colectivităţile 
de copii şi tineri este triajul epidemiologic, care face 
parte din atribuţiile medicilor şi asistenţilor din cabi-
netele medicale din unităţile de învăţământ, cu sco-
pul principal de a depista precoce apariţia de boli in-
fecto-contagioase în colectivitate, de a izola bolnavii 
şi de a aplica măsuri specifi ce în colectivitate pentru 
împiedicarea răspândirii bolii.

În grădiniţele cu program prelungit, conform 
Ordinului comun al MS și MEC nr. 5298/1668,din 
2011 [1], asistenta medicală: 

a) Efectuează zilnic controlul medical (triajul 
epidemiologie) al copiilor din grădiniţe.

b) Efectuează triajul epidemiologie al tuturor 
elevilor după fi ecare vacanţă, precum și alte triaje, 
atunci când este cazul.

c) Depistează și izolează orice boală infec-
to-contagioasă, informând medicul despre aceasta.

d) Participă la efectuarea de acţiuni de inves-
tigare epidemiologică a elevilor suspecţi sau contacţi 
din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea 
medicului.

e) Aplică tratamentele chimioprofi lactice în fo-
care, la indicaţia medicului.

f) Execută acţiuni antiparazitare și antiinfecţi-
oase în focarele din grădiniţe și școli, conform nor-
melor Ministerului Sănătăţii.

g) Execută acţiunile de supraveghere epidemi-
ologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic, 
conform sarcinilor repartizate de medic.

Triajul epidemiologic în grădiniţe se efectu-
ează dimineaţa, de către asistenta medicală, la in-
trarea copiilor în colectivitate, înainte de intrarea 
acestora în sălile de grupă. În şcoli, atât în mediul 
urban, cât şi în mediul rural, triajul epidemiologic se 
efectuează de către medic şi asistenta medicală după 
fi ecare vacanţă, precum şi în situaţii epidemiologice 
speciale. De asemenea, se fectuează triaj epidemiolo-
gic şi se eliberează aviz epidemiologic copiilor care 
merg în tabere sau la concursuri şcolare.

Conform Dr. Gh.Bucur [2], „triajul epidemio-
logic constă în:

• examenul clinic al tegumentelor şi conjun-
c tivelor (pentru depistarea unor erupţii pe piele sau 
modifi cări de culoare a conjunctivelor, evocatoare de 
unele boli contagioase eruptive – varicela sau vărsa-
tul de vânt, rujeola sau pojarul, scarlatina, rubeola şi 
scabia sau râia, ‒ ori a hepatitei virale, dar şi a paro-
tiditei epidemice sau oreionului în caz de tumefi ere a 
zonei submandibulare).

• examenul cavităţii bucale şi faringelui (gâ-
tul roşu) şi al amigdalelor (tumefi ate sau cu depo-
zite) pentru cazurile de angine bacteriene (mai ales 
cele provocate de streptococul beta-hemolitic grup 
A) ori virotice.

• controlul temperaturii la preşcolarii sus-
pecţi de febră.

• chestionarea persoanelor care aduc copiii 
în grădiniţă, sau chestionarea directă a elevilor 
asupra unor simptome prezentate acasă: respi-
ratorii (tuse, strănut, usturimi ale fundului de gât, 
secreţie nazală), digestive (dureri la înghiţit, diaree, 
vărsături), urinare (urini închise la culoare), muscu-
lare (dureri, întâlnite uneori în stările gripale) sau 
ale stării generale (astenie, cefalee, febră), precum şi 
dacă au intrat în contact cu unele boli transmisibile.

Copiii care prezintă la triaj febră, simptome 
respiratorii sau digestive, erupţii cutanate, sau pre-
zintă semne de pediculoză nu vor fi  primiţi în colec-
tivitate, ci vor fi  trimişi înapoi acasă cu recomanda-
rea de a fi  apelat medicul de familie pentru tratament 
şi supreveghere.“

Asistenta medicală „întocmeşte zilnic în comu-
nitatea de preşcolari şi elevi evidenţa copiilor absenţi 
din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora 
în colectivitate să fi e condiţionată de prezentarea avi-
zului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de 
familie, pentru absenţe ce depăşesc 3 zile“, Conform 
Ordinului MS 1002/2015, Art. I, 5.“[3]

În Ordinul comun al MS şi MEC nr. 
5298/1668,din 2011 [1] sunt prevăzute şi alte atribu-
ţii ale asistentului medical din gradiniţe şi şcoli, cu 
scopul prevenirii şi combaterii bolilor transmisibile:

SUPRAVEGHEREA EPIDEMIOLOGICĂ ÎN 
COLECTIVITĂŢILE DE COPII. SINTEZĂ SMCCT
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g) Izolează copiii suspecţi de boli transmisibile 
și anunţă urgent medicul colectivităţii, familia sau re-
prezentantul legal.

h) Supraveghează focarele de boli transmisibi-
le, aplicând măsurile antiepidemice faţă de contacţi și 
efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecţii etc.

i) Prezintă produsele biologice recoltate (exsu-
date nazofaringiene, materii fecale, urină) laboratoa-
relor de bacteriologie și ridică buletinele de analiză în 
situaţii de apariţie a unor focare de boli transmisibile 
în colectivitate.

j) Întocmește zilnic în grădiniţe evidenţa copii-
lor absenţi din motive medicale, urmărind ca reveni-
rea acestora în colectivitate să fi e condiţionată de pre-
zentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de 
medicul de familie, pentru absenţe ce depășesc 3 zile.

k) Controlează zilnic respectarea normelor de 
igienă din grădiniţe (săli de grupă, bloc alimentar, 
dormitoare, spălătorie-călcătorie, grupuri sanitare, 
curte etc.) și școli, spaţiile de învăţământ (săli de cla-
să, laboratoare, ateliere școlare, grupuri sanitare, săli 
de sport), de cazare (dormitoare, săli de meditaţii, 
grupuri sanitare, spălătorii) și de alimentaţie (bucă-
tării și anexele acestora, săli de mese ‒ consemnând 
în caietul special destinat toate constatările făcute și 
aducând operativ la cunoștinţă medicului și, după 
caz, conducerii unităţii defi cienţele constatate.

1) Execută acţiuni de combatere a bolilor 
transmisibile din focarele existente în școli, întoc-
mind și fi șe de focar (prelevarea de tampoane pentru 
exsudate nazofaringiene, consilierea elevilor cu pedi-
culoza și scabie).

Medicul din colectivitate raportează, conform 
aceluiaşi Ordin [1], la Direcţia de Sănătate publică Ju-
deţeană şi a Municipiului Bucureşti, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare, toate cazurile şi/sau focarele 
de boli transmisibile, efectuează ancheta epidemio-
logică în colectivitate sub îndrumarea direcţiilor de 
sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti 
şi implementează măsurile necesare, stabilite con-
form metodologiilor elaborate de Institutul Naţional 
de Sănătate Publică.

O problemă deosebită o pune în practica de zi 
cu zi apariţia unui caz de scarlatină în colectivităţile 
de copii.

Conform Metodologiei scarlatinei, transmisă 
de Direcţiile de Sănătate Publică [4]:

Contacţii cu un caz de scarlatină din colectivi-
tăţi şcolare şi preşcolare: 

‒ vor fi  supravegheaţi zilnic de către medicul 
de colectivitate timp de 10 zile de la apariţia ultimu-
lui caz de scarlatină; 

‒ contacţii de clasă/grupă febrili şi/sau cu an-
gină eritematoasă vor fi  investigaţi cu laboratorul 
(exsudat faringian) pentru depistarea streptococului 
beta hemolitic de grup A; 

‒ contacţii de clasă/grupă febrili şi/sau cu an-
gină eritematoasă investigaţi cu laboratorul primesc 
tratament profi lactic până la primirea rezultatelor de 
laborator, dupa obţinerea rezultatelor de laborator se 
întrerupte tratamentul la cei negativi şi se continuă 
în cazul anginelor eritematoase cu streptococ beta 
hemolitic de grup A timp de 7 zile, putând intra în 
colectivitate după 48 de ore de la administrarea trata-
mentului şi prezentarea avizului epidemiologic. 

Faţă de calea de transmitere trebuie luate ur-
mătoarele măsuri: 

Dezinfecţia în focarul de scarlatină detectat 
într-o unitate de educare a copiilor (gradiniţe, creşe, 
şcoli), se efectuează de către unitatea de învăţământ 
(conform Ordinului nr. 1955 / 1995 pentru aprobarea 
Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, 
educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor) cu dezin-
fectanţi uzuali la care streptococul beta hemolitic de 
grup A este sensibil. 

Se va face educaţie pentru sănătate în special 
personalului didactic, părinţilor, copiilor şi angaja-
ţilor din sectorul alimentar, privind modalităţile de 
transmitere a scarlatinei şi riscul afecţiunilor post-
streptococice. 
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Ministrul Sănătăţii (în 14.08.2015) şi Ministrul 
Educaţiei şi Cercetării Ştiinifi ce (în 28.08.2015) emit 
prezentul ordin.

Art. I. ‒ Anexă la Ordinul ministrului educa-
ţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului 
sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Meto-
dologiei privind examinarea stării de sănătate a pre-
şcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat 
şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea 
asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui 
stil de viaţă sănătos, publicat în Monitorul Ofi cial al 
României, Partea I, nr. 25 din 12 ianuarie 2012, cu 
modifi cările şi completările ulterioare, se modifi că şi 
completează după cum urmează:

1. La articolul 4, litera b) se modifi că şi va avea 
următorul cuprins: „b) servicii de menţinere a stării de 
sănătate individuale şi colective, triaj epidemiologic, 
la intrarea şi revenirea în colectivitate după vacanţele 
şcolare, precum şi imunizări în situaţii epidemiologice 
speciale, stabilite prin norme aprobate prin ordin al 
ministrului sănătăţii;“.

2. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul I 
„Atribuţiile medicului şcolar/medicului, după caz“, în 
cadrul titlului „Servicii de asigurare a unui mediu să-
nătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi“, 
în coloana „Atribuţii specifi ce“ de la tipul de servicii 
„Verifi carea respectării reglementărilor de sănătate pu-
blică“, după litera c) se introduce o nouă literă, litera 
d), cu următorul cuprins: „d) Raportează la Direcţia 
de sănătate publică judeţeana şi a municipiului Bu-
cureşti, în conformitate cu legislaţia în vigoare, toate 
cazurile şi/sau focarele de boli transmisibile, efectu-
ează ancheta epidemiologică în colectivitate sub în-
drumarea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi 
a municipiului Bucureşti şi implementează măsurile 
necesare, stabilite conform metodologiilor elaborate 
de Institutul Naţional de Sănătate Publică.“

3. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul I, în 
cadrul titlului „Servicii de menţinere a stării de sănă-
tate individuale şi colective“, coloana „Atribuţii spe-
cifi ce“ de la tipul de servicii „Imunizări“ se modifi că 
şi va avea următorul cuprins: „a) Efectuează triajul 
epidemiologic, la intrarea şi revenirea în colectivitate 
după vacanţele şcolare, precum şi realizarea de imu-
nizări în situaţii epidemiologice speciale, stabilite prin 
norme aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

B) Verifi că antecedentele vaccinale ale copiilor 
la înscrierea în colectivitate şi pe întreg parcursul pro-
cesului de învăţământ, informează şi îndrumă părin-
ţii/aparţinătorii legali către medicul de familie pentru 
efectuarea vaccinărilor în cazul în care acestea nu au 
fost efectuate corespunzător vârstei, conform reco-
mandărilor prevăzute în Calendarul de vaccinări, din 
cadrul Programului naţional de vaccinare derulat de 
Ministerul Sănătăţii.

C) Eliberează, la cererea părinţilor sau a tuto-
relui legal instituit al copiilor, fi şa cu vaccinările efec-
tuate până la data de 1 mai 2015 în unitatea de învăţă-
mânt, în vederea transmiterii către medicul de familie 
a informaţiilor complete privind vaccinarea copiilor.

D) Organizează activitatea de vaccinare în situ-
aţii epidemiologice speciale, respectând condiţiile de 
igienă şi de siguranţă.

E) Colaborează cu direcţiile de sănătate pu-
blică judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea 
aprovizionării cu vaccinurile necesare în situaţii epi-
demiologice speciale.

F) Se îngrijeşte de întocmirea corectă a eviden-
ţelor necesare şi de raportarea activităţilor de imu-
nizare realizate în situaţii epidemiologice speciale, 
conform normelor stabilite prin ordin al ministrului 
sănătăţii.

G) Eliberează părinţilor sau tutorilor legali 
instituiţi ai copiilor adeverinţe de vaccinare în cazul 

Ordinul MS nr. 1002/2015 ‒ modificarea anexei 
la Ordinul MS nr. 1668/2011 ‒ 

Metodologia privind examinarea stării de sănătate 
a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ 

de stat şi particulare autorizate/acreditate
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efectuării vaccinărilor în situaţii epidemiologice speci-
ale, în vederea transmiterii către medicul de familie.“

4. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul I, 
în cadrul titlului „Servicii de promovare a unui stil de 
viaţă sănătos“, în coloana „Atribuţii specifi ce“ de la 
tipul de servicii „Educaţia pentru sănătate“, la litera a), 
după punctul (viii) se introduce un nou punct, punc-
tul (ix), cu următorul cuprins: „(ix) prevenirea bolilor 
transmisibile, inclusiv prin imunizare“.

5. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul II 
„Atribuţiile asistentului medical“, în cadrul titlului 
„Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru co-
munitatea de preşcolari şi/sau elevi“, în coloana „Atri-
buţii specifi ce“ de la tipul de servicii „Identifi carea şi 
managementul riscurilor pentru sănătatea colectivită-
ţii“, litera j) se modifi că şi va avea următorul cuprins: 
„j) Întocmeşte zilnic în comunitatea de preşcolari şi 
elevi evidenţa copiilor absenţi din motive medicale, 
urmărind că revenirea acestora în colectivitate să fi e 
condiţionată de prezentarea avizului epidemiologic 
favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru ab-
senţe ce depăşesc 3 zile.“

6. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul II, în 
cadrul titlului „Servicii de menţinere a stării de sănă-
tate individuale şi colective“, coloana „Atribuţii speci-
fi ce“ de la tipul de servicii „Imunizări“ se modifi că şi 
va avea următorul cuprins:

„a) Efectuează catagrafi a copiilor eligibili pen-
tru imunizări în situaţii epidemiologice speciale.

B) Efectuează, sub supravegherea medicului, 
imunizările în situaţii epidemiologice speciale.

C) Înregistrează imunizările efectuate în situaţii 
epidemiologice speciale în fi şa de consultaţie şi în re-
gistrul de vaccinări.

D) Îndeplineşte măsurile stabilite de medic pen-
tru organizarea activităţii de imunizare în situaţii epi-
demiologice speciale.“

7. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul V 
„Atribuţiile direcţiei de sănătate publică judeţene/a 
municipiului Bucureşti“, în cadrul titlului „Servicii de 
menţinere a stării de sănătate individuale şi colective“, 
coloana „Atribuţii specifi ce“ de la tipul de servicii 
„Imunizări“ se modifi că şi va avea următorul cuprins: 

„a) Asigură, în situaţii epidemiologice speciale, 
vaccinurile necesare pentru imunizările realizate în 
cadrul unităţilor de învăţământ.

B) Transportă vaccinurile la unităţile de învăţă-
mânt respectând lanţul de frig, şi asigură lanţul de frig 

pe perioada campaniei de vaccinare în situaţii epide-
miologice specifi ce.

C) Primeşte raportările imunizărilor.
D) Verifi că modul de efectuare a imunizărilor la 

nivelul unităţilor de învăţământ.“
8. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul VII 

„Atribuţiile dirigintelui/profesorului pentru învăţă-
mânt primar şi preşcolar“, în cadrul titlului „Servicii 
de promovare a unui stil de viaţă sănătos“, în coloana 
„Atribuţii specifi ce“ de la tipul de servicii „Educaţia 
pentru sănătate“, la litera a), după punctul (viii) se in-
troduce un nou punct, punctul (ix), cu următorul cu-
prins: „(ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv 
prin imunizare.“

9. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul VIII 
„Atribuţii specifi ce personalului didactic“, în cadrul ti-
tlului „Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănă-
tos“, în coloana „Atribuţii specifi ce personalului didac-
tic“ de la tipul de servicii „Educaţia pentru sănătate“, la 
litera a), după punctul (viii) se introduce un nou punct, 
punctul (ix), cu următorul cuprins: „(ix) prevenirea bo-
lilor transmisibile, inclusiv prin imunizare.“

10. În anexa nr. 3 la metodologie, punctul 1 se 
modifi că şi va avea următorul cuprins: „1. Documen-
tele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/ter-
minarea unui ciclu de învăţământ sunt:

A) adeverinţa medicală pentru înscrierea în co-
lectivitate, conform anexei nr. 1, care face parte inte-
grantă din prezenţa anexă;

B) aviz epidemiologic pentru (re) intrare în co-
lectivitate, conform anexei nr. 2, care face parte inte-
grantă din prezenţa anexă.“

11. În anexa nr. 3 la metodologie, la punctul 2, 
litera a) se modifi că şi va avea următorul cuprins: „a) 
La înscrierea în fi ecare ciclu de învăţământ ‒ se elibe-
rează de către medicul de familie sau de către medicul 
colectivităţii de la care provine copilul.“

12. La anexă nr. 3 la metodologie se introduc 
două noi anexe, anexele nr. 1 şi 2, prevăzute în anexele 
nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. ‒ Pentru anul 2015 documentele me-
dicale necesare pentru înscrierea/frecventarea fi ecărui 
ciclu de învăţământ al preşcolarilor şi elevilor sunt sau 
urmează să fi e depuse la sediul unităţilor de învăţă-
mânt până la data de 1 octombrie 2015.

Puncte de vedere



                                                         

                                                                                              Anexa nr. 1 

(Anexa nr. 5 la Metodologie)    
 
 
 

 Unitatea sanitară unde s-a efectuat evaluarea ........................................................................................ 

(denumire, adresă, telefon)   ........................................................................................ 

 

Adeverinţă medicală pentru intrare în colectivitate 
 

Numele şi prenumele: ................................................................................ Sexul: .......Vârsta: ............ 

Adresa (strada, nr, oraş, judeţ/sector): ................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

Instituţia la care doreşte să se înscrie (şcoala, liceul, grădiniţa, creşa):  

................................................................................................................................................................ 

Numele şi prenumele părintelui / reprezentantului legal solicitant ...................................................... 

Telefon de contact ale părintelui / reprezentantului legal ………………………………………… 

 

Antecedente patologice  NU �     DA �: 

- astm � 

- sindrom de hiperactivitate � 
- otită medie cronică �  /  recurentă � 

- maladii congenitale de cord � 

- probleme de învăţare � / dezvoltare � 

- diabet zaharat � 

- leziuni osteoarticulare � 

- convulsii � 

- tulburări de vorbire �, auz �, vedere � 

- tuberculoza � 

- altele �: ........................................................ 

Dacă aţi bifat cel putin una dintre acestea, 
ataşaţi documente medicale relevante 

Alergii  
NU �     DA �: 

- medicamentoase: .................................................... 

- alimentare: ............................................................. 

- altele: ...................................................................... 
 

Medicaţie pentru afecţiuni cronice 

NU �  DA �:(listaţi) 
...................................................................................
...................................................................................
................................................................................... 

Vaccinări (veziaviz epidemiologic) 



 

Examen fizic 

Înălţime ............ cm ; Greutate ............ kg ; Indice de masă corporală .................. kg/m2 

Presiunea arterială (pentru copii peste 3 ani) ................ 

 
Examen fizic general (normal � / anormal �) 
 

ORL ............................................................................................. 

Dentiţie normală DA �  NU� : ..................................................................... 

Extremitate cefalică – regiune cervicală: ............................................................................................. 

Ganglioni limfatici normali DA �  NU� : ..................................................................... 

Pulmonar  normal DA �  NU� : ..................................................................... 

Cardiovascular  normal DA �  NU� : ..................................................................... 

Abdominal normal DA �  NU� : ..................................................................... 

Genitourinar normal DA �  NU� : ..................................................................... 

Extremităţi normale DA �  NU� : ..................................................................... 

Tegumente normale DA �  NU� : ..................................................................... 

Dezvoltare psihologică normală DA �  NU� : ..................................................................... 

Limbaj normal DA �  NU� : ..................................................................... 

Comportament normal DA �  NU� : ..................................................................... 

Dezvoltare (copii preşcolari) 

În limite normale DA �   NU � : ......................................................................................................... 

Daca ati bifat NU precizati tipul de afectare: 

- cognitiva .................................................................................................................................. 

- comunicare/limbaj .................................................................................................................. 

- emoţionala/sociala ................................................................................................................... 

- adaptare .................................................................................................................................. 

- motricitate .............................................................................................................................. 



Auz 

- Audiometrie (după caz) 

normal   � 

anormal �: .......................................................... 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

Vizual 

- Acuitate vizuală 

normală DA � 
              NU �: .................................................. 

Ochi stâng: ......................................................... 

Ochi drept: ......................................................... 

- Corecţie cu lentile NU �     DA � 
- Strabism                NU �     DA � 

Recomandări 

Activitate fizică normală  DA �  NU �  restricţii (dupa caz):.......................................................... 

Alimentaţie diversificată  DA �  NU � restricţii: ............................................................................. 

 

Reevaluarea este necesară: 

- NU �  DA � pentru ...................................................................... data programată _ _ / _ _ / _ _ 

Evaluări suplimentare NU �   DA � care ........................................................................................ 

Necesitatea unui sistem special de educaţie � Altele ................................................................ 

Rezultatul evaluării 

Copil  Apt � /  Inapt �  pentru intrare în colectivitate 

Observaţii ............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

Data examinării        Semnătura medicului, grad profesional, parafa  

.........................      ............................................ 

 
 
 
 
 



Anexa nr. 2 
(Anexa nr. 6 la Metodologie)    

 
 

Judeţul ...................................................... Codul numeric personal 

Localitatea ..............................................              

Unitatea sanitară .........................……………………….......... 

 

 

 

AVIZ EPIDEMIOLOGIC PENTRU (RE)INTRARE ÎN COLECTIVITATE 

 
 

anul                                       luna                                       ziua  

 

 

 

Numele                                                   Prenumele                                 

Prenumele tatălui  

Data naşterii: anul                    luna                                                            ziua 

Domiciliul: loc.                                                      str.  

 nr.                   bloc                  ap.                    sector/judeţ  

ARE □ /  NU ARE □  semne şi simptome sugestive de boală transmisibilă: 

 

 

 

 

S-a eliberat prezenta pentru:  

 

 

A se vedea situaţia vaccinărilor pe verso. 

  

  

 Semnãtura şi parafa medicului, 



Unitatea sanitară  ...........................................................................................  

(denumire, adresă, telefon, fax)  ................................................................................ ........ 

 
Fişa de vaccinări 

 
Numele şi prenumele: ........................................................................................................ .................... 

Sexul: ........................  Vârsta: .................. 

Adresa (strada, nr, oraş, judeţ/sector) ....................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

Instituţia la care doreşte să se înscrie (şcoala, liceul, gradiniţa, creşa...): ............................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

Numele şi prenumele părintelui: ........................................................................................................... 

Telefoane de contact ale părintelui: ........................................................................................ .............. 

Vaccinări 

- numărul carnetului de vaccinări al copilului ...................................................... 

a) vaccinări conform Programului Naţional de Vaccinare 

 

*hepatita B _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ 

BCG _ _ / _ _ / _ _    

*DTP _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _  

 _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _  

*Hib    _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ 

*Polio _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ 

ROR _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _  

* se mentioneaza toate antigenele administrate, indiferent de tipul de vaccin utilizat ( mono-, tetra-, penta- sau hexavalente) 

b) vaccinări opţionale 

 

gripal _ _ / _ _ / _ _    

pneumococic _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ 

rotavirus _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _  

varicela _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _  

HPV _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _  

Hepatita A _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _   

Altele specificaţi ____________ _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ 

 

Data                         Eliberat de ............................................................. 

.............................    (nume, prenume, parafa, semnatura) 
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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 
Medicale (http:// www.icmje.org).

Redactarea va fi  realizată în format A4, font 
Times 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 au-
torului cu care se va purta corespondenţa şi adresa 
pentru 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 vedere). Pentru articolele originale este necesar un 
rezumat structurat (Premize ‒ Background, Obiec-
tive ‒ Aims, Metode ‒ Methods, Rezultate ‒ Results, 
Concluzii ‒ Conclusions).

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

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

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

Bibliografi a va fi  prezentată pe coli separate, 
numerotată în ordinea apariţiei în text şi cuprinzând 
pentru articole: numele tuturor autorilor şi iniţialele 
prenumelui. anul apariţiei (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 designs for evi-
dence-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 Behavi-
oral Sequelae of Autism with Dextromethorphan: A 
Case Report. Journal of Autism and Developmental 
Disorders 2005;35(4): 515-518

1. Riley-Tillman T C, & Burns M K. Evalua-
ting 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 
nu fi  fost publicate sau trimise spre publicare în alte 
reviste sau publicaţii.

GENERALITĂŢI DESPRE REVISTĂ 
ŞI RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI
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Procesul de recenzare (peer-review)

Într-o primă etapă toate materialele sunt re-
mise redactorilor-şefi  adjuncţi, pentru ca textele să 
corespundă ca fond şi formă de prezentare cerinţelor 
revistei. 

După această etapă, materialele vor fi  expedi-
ate către 2 referenţi, din corpul de referenţi ştiinţi-
fi ci ai revistei. Aceştia evaluează articolul conform 
procedurii 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 
primirea articolului până la transmiterea observaţi-
ilor) 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 pu-
blicare 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 re-
viste care apar on-line (aşa cum este Revista de Me-
dicină Şcolară şi Universitară) sunt creditaţi de Co-
legiul Medicilor din România cu 20 puncte EMC. 
Toţi autorii articolului, indiferent de ordinea în care 
apar, primesc cele 20 credite. Dovada publicării se 
face prin prezentarea 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 CMR cu 5 credite.

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

Costul unui abonament pentru anul 2016 este 
de 50 lei/an şi poate fi  achitat prin ordin de plată sau 
transfer bancar în contul Societăţii Medicilor din Co-
lectivităţile de Copii şi Tineri, IBAN RO 85 BTRL 
RONC RT00 W212 8103, deschis la Banca Transil-
vania Cluj.

Adresa pe care trebuie trimisă revista va fi  co-
municată ulterior pe adresa de mail redactiarmsu@
gmail.com
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