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În contextul european şi mondial actual, în 
care se pune accent pe garantarea de către statele 
membre ale Uniunii Europene a unor structuri sta-
bile şi efi ciente în privinţa protecţiei drepturilor cetă-
ţeanului şi în special ale copilului, organele legislative 
trebuie să asigure crearea unui cadru juridic necesar 
formării acestor structuri.

Dreptul la sănătate este al doilea drept funda-
mental al copilului după dreptul la viaţă. În Declaraţia 
drepturilor copilului, în art. 3, alin. 3 se stipulează că 
toate instituţiile de stat sau private implicate în asigu-
rarea unor servicii faţă de copii sunt obligate să asi-
gure condiţii pentru a conserva şi îmbunătăţi starea 
lor de sănătate.

Considerând asigurarea dreptului fundamental 
la sănătate a copilului o obligaţie a statului român, 
acesta trebuie sa fi e garantat printr-un cadru juridic 
coerent şi convergent, astfel încât aplicarea legilor să 
nu fi e defectuoasă sau difi cilă din cauza contradicţii-
lor generate de exprimări echivoce.

O reţea de medicină şcolară fi abilă poate repre-
zenta serviciul primar de asigurare a sănătăţii colecti-
vităţilor de copii şi tineri şi poate demonstra societăţii 
civile preocuparea pe care o are statul român pentru 
sănătatea generaţiilor actuale şi mai ales viitoare, de-
oarece copiii de astăzi reprezintă părinţii de mâine.

În condiţiile în care colectivităţile de copii şi 
tineri se confruntă cu o patologie în creştere, cu com-
portamente cu risc pentru starea de sănătate, iar agre-
sivitatea şi violenţa în şcoli nu mai sunt aspecte de 
neglijat, rolul medicinei şcolare este cu atât mai im-
portant.

Medicina şcolară are un loc particular de asis-
tenţa medicală primară şi sănătate publică în colecti-
vităţi, tocmai datorită competenţelor medicale variate 
pe care le presupune: medicină generală, pediatrie, 
neurologie pediatrică, medicină de urgenţă, nutriţie 
pediatrică, medicina muncii, medicină sportivă, igi-
enă şcolară, epidemiologie.

Din punct de vedere al evoluţiei bolilor, pre-
venţia este cel mai efi cace „tratament”. Învăţând un 

copil cum sa trăiască sănătos, se asigură starea de să-
nătate corespunzătoare a mai multor generaţii.

Din punct de vedere economico-fi nanciar nu 
există o metodă mai ieftină şi mai efi cientă decat pre-
venţia, adică exact ceea ce poate realiza la modul cel 
mai profesionist reţeaua de medicină şcolară. Studii 
ştiinţifi ce din ţările europene dezvoltate au arătat că 
aproximativ 83% din cazurile de îmbolnăviri ale po-
pulaţiei sunt rezolvate de de reţeaua de asistenţă me-
dicală primară, în cazul sistemelor sanitare evoluate, 
unde spitalizarea sau controalele de specialitate sunt 
destinate cazurilor grave. Reţeaua medicală şcolară, 
dacă nu ar fi  împiedicată de diferite inadvertenţe între 
acte normative şi decizii administrative, şi-ar putea 
îndeplini menirea de asistenţă medicală primară pedi-
atrică şi nu numai, acordată exact la locul unde copiii 
şi tinerii îşi desfăşoară activitatea, pe perioada cât îşi 
desfăşoară activitatea.

O societate inteligentă este capabilă să înveţe 
din greşelile altor societăţi. Multe ţări avansate din 
Uniunea Europeana au desfi inţat reţelele de medicină 
şcolară, sau le-au lăsat să se autodesfi inţeze (cum se 
preconizează în prezent şi la noi), considerând că me-
dicii de familie vor face faţă nevoilor societăţii. În 
prezent, pe plan european, exista o criză şi în ceea ce 
priveşte medicina şcolară, iar ţările menţionate nu mai 
pot recupera aceste reţele, atât datorită ambiguităţii 
legislative, cât şi refuzului personalului medical de a 
lucra în condiţii difi cile cu retribuţie nemotivantă.

Un studiu realizat de Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii în anul 2010 privitor la reţeaua de medicină 
şcolară din ţările europene a constatat că potenţialul 
pe care îl reprezintă reţeaua de medicină şcolară pen-
tru sistemele de sănătate ale ţărilor studiate este insu-
fi cient exploatat.

Prin toate funcţiile sale, care în principal sunt:
a) educaţia pentru sănătate şi profi laxia bolilor, 

prin promovarea unui stil de viaţă şi mediu 
sănătos (instruirea grupelor sanitare, lecţii de 
educaţie pentru sănătate la elevi, lectorate cu 
părinţii, prelegeri în consiliile profesorale, in-
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struiri ale personalului didactic şi administra-
tiv, cursuri de educaţie sexuală şi de planning 
familial, precum şi cursuri de nutriţie şi stil 
de viaţă);

b) supravegherea epidemiologică a colectivităţi-
lor prin:
 triajele epidemiologice zilnice din colec-

tivităţile de preşcolari şi după fi ecare va-
canţă în colectivităţile de elevi şi studenţi

 depistarea şi supravegherea focarelor de 
boli infecto-contagioase din colectivităţi; 

 acţiuni de prelucrare antiparazitară (pedi-
culoză, scabie) şi antiinfecţioasă (dezin-
fecţie-dezinsecţie) în focarele din grădi-
niţe, şcoli şi unităţi de învăţământ supe-
rior (hepatită virală, tuberculoză, infecţii 
streptococice, boli diareice acute etc.);

 constatarea abaterilor de la normele de 
igienă şi antiepidemice, 

 supravegherea zilnică a respectării condi-
ţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ, 
cazare şi alimentaţie din unităţile de învă-
ţământ arondate. 

 supravegherea alimentaţiei preşcolarilor, 
elevilor şi studenţilor prin verifi carea ali-
mentelor care urmează a fi  supuse pre-
lucrării în vederea pregătirii produselor 
alimentare fi nite, vizarea meniurilor din 
grădiniţe, cantine şcolare şi studenţeşti şi 
efectuarea de anchete alimentare statis-
tice periodice pentru verifi carea respectă-
rii unei alimentaţii raţionale. 

 verifi carea zilnică a stării de sănătate a 
personalului blocului alimentar din grădi-
niţe, cantine şcolare şi studenţeşti, în ve-
derea prevenirii producerii de toxiinfecţii 
alimentare

 urmărirea modului de respectare a nor-
melor de igienă a procesului instruc-
tiv-educativ (teoretic, practic şi la orele 
de educaţie fi zică).

c) examinări medicale în vederea:
 stabilirii diagnosticului de dezvoltare fi -

zică şi neuro-psihică a copiilor şi tineri-
lor din colectivităţile arondate;

 orientării şcolar-profesionale la înscrie-
rea într-o nouă treaptă de învăţământ

 depistării precoce a afecţiunilor cronice 
sau cronicizabile 

 dispensarizării elevilor din toate clasele 
şi studenţilor din toţi anii universitari cu 
probleme de sănătate, afl aţi în evidenţa 
specială, în scop recuperator.

 eliberării de avize elevilor şi studenţilor 
care urmează să participe la competiţii 
sportive. 

 eliberării avizelor epidemiologice elevi-
lor şi studenţilor care vor pleca în vacanţe 
în diverse tipuri de tabere (de odihnă, 
sportive etc.), semnând şi parafând fi şele 
medicale de tabără. 

d) acordarea primului ajutor în caz de urgenţă 
preşcolarilor, elevilor şi studenţilor din unită-
ţile de învăţământ arondate 

e) examinarea, tratamentul si supravegherea 
medicala a elevilor bolnavi, izolaţi în infi rme-
riile şcolare, precum şi a studenţilor bolnavi. 

f) acordarea de consultaţii medicale la solici-
tarea părinţilor preşcolarilor, elevilor şi stu-
denţilor din unităţile de învăţământ arondate, 
trimiţându-i, după caz, pentru urmărire în 
continuare la medicul de familie sau la cea 
mai apropiată unitate de asistenţă medicală 
ambulatorie de specialitate. 

g) prescrirea de medicamente eliberate fără con-
tribuţie personală, pentru maximum 7 zile, 
elevilor şi studenţilor care prezintă afecţiuni 
acute care nu necesită internare în spital. În 
acest scop medicii din reţeaua medicală şco-
lară încheie contracte/convenţii cu CAS jude-
ţene şi a municipiului Bucureşti. 

În ultimii 15 ani, reţeaua de medicină şcolară a 
suferit un veritabil proces de destructurare, această spe-
cialitate devenind “cenuşăreasa” medicinei româneşti.

Acest lucru s-a întâmplat deoarece, deşi până 
în anul 2000 exista o reţea bine organizată, odată cu 
modifi carea sistemului sanitar şi apariţia Casei Naţi-
onale de Asigurări de Sănătate tot mai mulţi medici 
generalişti au optat pentru medicina de familie, iar 
personalul medical din reţeaua şcolară treptat s-a pen-
sionat, mult timp posturile au fost blocate, apoi deşi 
s-au organizat concursuri pentru acestea nu s-a pre-
zentat personal medico-sanitar.
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O analiză rapidă arată care sunt motivele pentru 
care medicii ocolesc posturile de medic şcolar:

 responsabilităţi mari ale actului medical în 
condiţii de dotare necorespunzătoare a cabi-
netelor

 numărul mare de unităţi de învăţământ aron-
date unui medic

 dotările slabe ale cabinetelor, lipsa unei dotări 
corespunzătoare cu medicamente, materiale 
sanitare, birotică atât ca ritmicitate cât şi ca 
diversitate

 insufi cienta valorizare profesională, datorită 
activităţii predominant profi lactice; imposi-
bilitatea eliberării biletelor de trimitere către 
medicii specialişti şi către examinări paracli-
nice, imposibilitatea prescrierii reţetelor gra-
tuite 

 apartenenţa de structuri nemedicale (angaja-
torii sunt consiliile locale / primăriile)

 salariile mici, lipsa bonurilor de masă
Cea mai complexă evaluare a reţelei de medicină 

şcolară din ultimii ani a avut loc în iulie-septembrie 
2014, când Ministerul Sănătăţii a solicitat situaţia lo-

curilor şi posturilor existente în reţea. Corelând aceste 
date cu datele obţinute de la colegii din ţară, în anul 
2014 situaţia medicinei şcolare se prezenta astfel: 
Total medici dispensare şcolare şi universitare:  738 
Total asistenţi medicali dispensare şcolare 
şi universitare:  2878 
Total medici dentişti dispensare şcolare şi 
universitare:  475 
Total asistenţi medicali dispensare 
stomatologice:  256 
Total preşcolari şi elevi deserviţi:  2012109
Total studenţi deserviţi : aprox.  700.000

Pe lângă posturile bugetate de către Ministerul 
Sănătăţii, mai există un număr de 14 medici şcolari 
şi 28 asistenţi medicali plătiţi de autorităţile locale.
 Trebuie precizat însă că repartiţia dispensarelor şco-
lare nu este uniformă, 95% dintre acestea fi ind în me-
diul urban.

Pe baza acestor date, raportate la normativele în 
vigoare, am realizat hărţile de defi cit de personal pe 
judeţe, care oferă o imagine sugestivă asupra defi citu-
lui de personal din cabinetele medicale şcolare:

Defi cit medici şcolari
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Se observă uşor din harta de mai sus faptul că 
în doar 5 judeţe din ţară există un număr de medici 
şcolari corelat cu normativul, în celelalte judeţe exis-
tând defi cite mai mari sau mai mici, uneori necesarul 
de medici fi ind de 2-3 ori mai mare decât numărul de 
medici existent în realitate.

Deşi în unele judeţe autorităţile locale s-au 
implicat în înfi inţarea şi dotarea cabinetelor stoma-

tologice din unităţile de învăţământ, situaţia stoma-
tologiei şcolare rămâne cu un defi cit foarte mare la 
nivelul întregii ţări, existând judeţe în care nu există 
deloc cabinete stomatologice şcolare, deşi acestea re-
prezintă singura modalitate de acordare a asistenţei 
stomatologice gratuite copiilor şi tinerilor.

Defi cit stomatologi

Considerând în continuare medicina şcolară ca 
parte importantă a sistemului de sănătate din Româ-
nia, considerăm că se impun urgent măsuri care să îi 
confere rolul important pe care îl are în menţinerea 
stării de sănătate a copiilor şi tinerilor:

Asumarea de către Ministerul Sănătăţii a rolului 
său de for suprem de coordonare şi implementare a 
politicilor de sănătate publică la nivel naţional şi sta-
bilirea de către acesta a locului medicinei şcolare în 
sistemul de sănătate la intersectarea asistenţei medi-
cale primare cu sănătatea publică, sănătatea ocupaţi-
onală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor şi cu asis-
tenţa medicală de urgenţă

Înfi inţarea Consiliului Naţional de Medicină 
Şcolară, care să cuprindă reprezentanţi ai sistemului 
medical (medici pediatri, medici şcolari, asistente 
medicale şcolare), ai sistemului educational şi ai ce-
lui administrativ, for care să elaboreze strategiile şi 
ghidurile de practică atât de necesare asigurării unei 
asistenţe medicale optime în unităţile de învăţământ.

Revigorarea şi reorganizarea pe baze legislative 
şi administrative solide, coerente, durabile şi sustena-
bile a reţelei naţionale de medicină şi medicină den-
tară şcolară şi universitară 


