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1. Scopul PROCEDURILOR OPERAŢIO-
NALE – stabileşte MODUL DE LUCRU 
privind realizarea acordării asistenţei medi-
cale în unităţile de învăţământ.

2. Documente de referinţă aplicabile activită-
ţii procedurale:

Legislaţie primară
- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 

nr.946/2005-pentru aprobarea codului controlului in-
tern .

- Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Ti-
neretului şi Sportului şi al Ministrului Sănătăţii nr. 
5298/1668/2011, privind examinarea stării de sănătate 
a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ.

- Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 
653/2001 - privind asistenţa medicală a preşcolarilor 
,elevilor şi studenţilor.

- Ordinul 1002/2015 pentru modifi carea şi 
completarea Ord.nr.5298/1668/2011.

- O.U.G. nr 162/2008 privind transferul ansam-
blului de atribuţii şi competenţe către autorităţile ad-
ministraţiei publice, aprobată prin Legea nr .174/2011.

- O.U.G. nr 48/2010 pentru modifi carea şi com-
pletarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, în 
vederea descentralizării. 

- Ord MS nr 1142/3.10.2013
Alte reglementări interne:
-Regulamentul de organizare şi functionare a 

D.A.S. PITEŞTI.
- Regulamentul de ordine interioară a D.A.S. 

PITEŞTI.
3. PROCEDURI OPERAŢIONALE carac-

teristice PROCESULUI DE ASISTENŢĂ 
MEDICALĂ ŞCOLARĂ :

P.O.I. - privind Precauţiunile Universale 
(P.U.)

Conceptul de P.U. conf. Ord.M.S. 916/2006 
consideră sângele şi lichidele organice (secreţii, ex-
creţii, drenaje), ca şi mucoasele şi tegumentele, ca po-
tenţial infectate cu agenţi patogeni.

Scopul aplicarii P.U. este prevenirea transmi-
terii infecţiilor pe cale sanguină la locul de muncă, a 
personalului medical.

Reguli de bază în aplicarea P.U.
- consideră toţi pacienţii potenţial infectaţi;
- consideră că sângele, fl uidele biologice şi ţe-

suturile sunt contaminate cu HIV, HBV, HCV;
- consideră că acele şi alte obiecte folosite în 

practica medicală sunt contaminate dupa utilizare.
Contactul tegumentelor şi mucoaselor cu urmă-

toarele produse trebuie considerat la risc: sânge, lichid 
amniotic, pericardic, peritoneal, pleural, sinovial, ce-
falorahidian, spermă, secreţii vaginale, ţesuturi, orice 
alte fl uide organice vizibil contaminate cu sânge.

Implementarea P.U. se referă la:
- utilizarea echipamentului de protecţie adec-

vat, complet, corect;
- spălarea mâinilor conform Procedurilor;
- prevenirea accidentelor şi a altor tipuri de ex-

punere profesională;
- evaluarea riscului pe categorii de locuri de 

muncă ale prsonalului medical.
Spălarea mâinilor - asigură igiena, protecţia şi 

securitatea persoanei şi a mediului său, fi ind o sarcină 
autonomă de care personalul medical este responsabil 
direct pentru asigurarea ei.

Tipuri de spălare a mâinilor: lavajul simplu, 
lavajul igienic, fricţiunea igienică, lavajul chirurgical.

I.a realizarea Procedurii Lavajului Igienic 
sau Aseptic

Se udă bine mâinile şi articulaţiile radio-carpi-
ene; se aplică o doză de săpun antiseptic; se spală fi e-
care mână, masând; se insistă în spaţiile interdigitale, 
în jurul unghiilor, la extremităţile degetelor, la fi ecare 
mână, apoi podul palmei opuse executând 5 mişcări 
circulare; se clăteşte din abundenţă dinspre vârful de-
getelor spre articulaţiile mâinilor; se perie unghiile; 
se menţin palmele orientate în sus spre a evita orice 
contaminare; se usucă cu grijă tamponând cu şerve-
ţele de unică folosinţă; se închide robinetul cu ultimul 
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serveţel utilizat, care se aruncă în pubela cu pedală, 
fără a atinge pubela cu mâna.

Timpul de spălare 2-3 min.
I.b) Realizarea Procedurii de Spălare Igie-

nică a Mâinilor prin Fricţiune
Se pun aproximativ 2 ml soluţie alcoolică în 

scobitura mâinii uscate şi se efectuează fricţiunea 
timp de ~30 secunde, frecând palmele până la degete, 
apoi insistând în spaţiile interdigitale interne şi ex-
terne, la fi ecare police şi extremităţile degetelor.

P.O.II. - privind Acordarea Primului Aju-
tor - se realizează prin prezentarea personalului de 
specialitate medico-sanitar la locul accidentului şi 
asigurarea securităţii atât a persoanei accidentate cât 
şi a persoanelor din jur şi a salvatorului. În etapele 
următoare au loc:examinarea rapidă, preliminară, 
a accidentatului, cu evaluarea rapidă a situaţiei şi 
luarea măsurilor care să nu agraveze situaţia, ur-
mărindu-se modul de lucru din “Diagrama Flux” 

P.O.III. - privind Acordarea Asistenţei Me-
dicale Curente - se realizează de către personalul de 

ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR ÎN CAZ 
DE PIERDERE A CUNOŞTINŢEI

specialitate medico-sanitar prin: acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă şi a primului ajutor preşcolarilor, 
elevilor şi studenţilor

-  consultaţii medicale la cerere, cu eliberarea de 
reţete medicale; 

- eliberarea de bilete de trimitere;
-  eliberarea de certifi cate medicale pentru bur-

sele medicale şcolare;
-  eliberarea de scutiri medicale pentru şcoală în 

caz de îmbolnăviri acute;
-  eliberarea de scutiri medicale pentru orele de 

educaţie fi zică;
-  vizarea scutirilor medicale eliberate de alte 

unităţi sanitare;
-  eliberarea de avize medicale pentru competiţii 

sportive şcolare;
-  eliberarea de avize epidemiologice la reintra-

rea în colectivitate sau pentru tabere şi excur-
sii şcolare;

-  eliberarea de adeverinţe medicale pentru în-
scrierea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor în 
ciclurile şcolare superioare;

-  consultaţii şi tratamente medicale în îmbol-
năvirile acute şi în diversele incidente şi acci-
dente survenite în cursul programului scolar;

Pentru desfşsurarea acestor activităţi se folo-
sesc mai multe proceduri, printre care:

- măsurarea şi înregistrarea temperaturii;
-  măsurarea înălţimii şi greutăţii corporale, a 

tensiunii arteriale şi a pulsului;
-  administrarea medicamentelor pe cale ora-

lă,cât şi prin tratament injectabil; 
- măsurarea frecvenţei respiraţiei;
Termen: permanent.

PROCEDURA privind MĂSURAREA şi 
ÎNREGISTRAREA TEMPERATURII

Măsurarea temperaturii corporale se efectuează 
cu termometrul electronic.
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Aceste aparate permit măsurarea temperaturii 
cutanate (în axilă), rectale şi auriculare. Pacientul va 
fi  informat cu privire la manevra respectivă. În cazul 
măsurării temperaturii cutanate, temometrul se intro-
duce în mijlocul axilei şi se apropie braţul de torace. 
Se aşteaptă până se aude semnalul sonor. Se infor-
mează pacientul privind valoarea înregistrată şi se no-
tează în registru/ fi şa de consultaţii. Termometrul va fi  
dezinfectat după fi ecare pacient. 

PROCEDURA privind DETERMINAREA 
şi ÎNREGISTRAREA PULSULUI

Pulsul reprezintă numărul de bătăi cardiace pe 
minut şi oferă informaţii despre starea generală a or-
ganismului, activitatea inimii şi a arterelor, diverse 
stări infecţioase sau stres.

Procedura se efectuează dupa pregatirea psi-
hică şi fi zică a pacientului, folosindu-se un ceas de 
mână cu secundar sau un cronometru.

După pregatirea pacientului,cadrul medical se 
spală pe mâini; Se reperează artera radială la extre-
mitatea distală a antebraţului, în şanţul radial afl at în 
prelungirea policelui; Se plasează degetele index şi 
mediu deasupra arterei radiale reperate; Se exercită o 
presiune uşoară asupra arterei pe osul radius, astfel 
încât să se perceapă sub degete pulsaţiile sângelui; Se 
numără timp de un minut pulsaţiile precepute sub de-
gete; Se apreciază ritmul, amplitudinea şi elasticitatea 
peretelui arterial; Se înregistrează valoarea obţinută şi 
se informează pacientul cu privire la valorile normale 
caracteristice diferitelor grupe de vârste, astfel:

 VÂRSTA  VALORI VALORI
  NORMALE MEDII

 Nou-născut  120-160  140
 1- 2 luni  100-140  120
 1 an- 2 ani  80-130  110
 2 ani- 6 ani  75-120  100
 Adolescent  60-100  80
 Adult  60-100  80

PROCEDURA privind MĂSURAREA şi ÎN-
REGISTRAREA TENSIUNII ARTERIALE

Această procedură are ca scop determinarea 
presiunii sângelui, pentru evaluarea stării generale a 
pacientului, a activităţii şi randamentului inimii, cât şi 
a sistemului vascular. 

Procedura de măsurare a tensiunii arteriale pre-
supune folosirea următorului instrumentar medical: 

- tensiometru cu manşetă;
- stetoscop biauricular.
Se pregăteşte pacientul, asigurând un repaus 

de 5 minute înainte de măsurare; Se aplică manşeta 
tensiometrului circular în jurul braţului la 2,5 -5 cm 
deasupra plicii cotului; Se reperează artera brahială 
şi se fi xează membrana stetoscopului deasupra arterei 
reperate; Se umfl ă manşeta tensiometrului până când 
presiunea se ridică cu 30 cm deasupra punctului în 
care pulsul a dispărut (nu se mai aud bătăi în urechi); 
Se începe a se decomprima manşeta deschizând uşor 
ventilul de siguranţă pentru restabilirea circulaţiei 
sângelui prin artere; Se înregistrează mental cifra in-
dicată de acul manometrului în oscilaţie în momentul 
în care se aude prima bătaie clară, apoi cifra care co-
respunde bătăii de fi nal, obţinându-se astfel Tensiu-
nea sistolică sau maximă şi Tensiunea diastolică sau 
minimă; Se îndepărtează manşeta tensiometrului şi se 
înregistrează valorile obţinute; Se informează pacien-
tul în legătură cu rezultatele obţinute, dar şi cu valo-
rile normale în funcţie de vârstă, astfel:
 VÂRSTA T.A.  VALORI NORMALE
 1an  95/65mmHg
 6-9 ani  100/65mmHg
 10-13 ani  110/65mmHg
 14-17 ani  120/80mmHg
 18- adult  120/80mmHg

PROCEDURA privind MĂSURAREA şi 
ÎNREGISTRAREA RESPIRAŢIEI

Procedura de măsurare a frecvenţei respiraţiei 
este folosită pentru aprecierea stării generale a pacien-
tului, în afecţiuni cardio-pulmonare, sau în politrau-
matismele severe.

Se numără mişcările de ridicare a toracelui (in-
spiraţiile) timp de 1 minut; Se înregistrează frecvenţa 
respiratorie obţinută şi se informează pacientul despre 
valorile normale caracteristice vârstei, astfel:
   FRECVENŢA 
 VÂRSTA RESPIRATORIE 
  medie/min.
 Nou-nascut  30-80 
 Copil  20-40
 Adolescent  15-25
 Adult  14-20
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PROCEDURA de MĂSURARE a ÎNĂLŢI-
MII şi GREUTĂŢII CORPORALE

Această procedură permite aprecierea stării de 
nutriţie a pacientului, dar şi aprecierea dezvoltării fi -
zice a copiilor şi adolescenţilor.

Instrumentarul necesar este reprezentat de cân-
tarul pentru adulţi, cu tijă şi taliometru. Se informează 
pacientul cu privire la procedura ce urmează a fi  efec-
tuată.

MĂSURAREA ÎNĂLŢIMII 

Pacientul, descălţat, se aşează în picioare cu 
spatele la tija şi cursorul taliometrului. Se roagă paci-
entul să stea cu spatele drept, iar călcâiele, omoplaţii 
şi capul trebuie să fi e lipite de tija taliometrului. Se 
coboară cursorul până la capul pacientului şi se citeşte 
gradaţia înălţimii. Rezultatul obţinut se comunică pa-
cientului, acesta reprezentând ÎNĂLŢIMEA în cm. 

MĂSURAREA GREUTĂŢII

Se aduce balanţa în echilibru. Se adaugă cur-
soarele pe kg si g aproape de greutatea estimată a pa-

cientului. Se cere pacientului (sumar îmbrăcat) să se 
urce pe cântar. Se mişcă cele două cursoare până ce 
acul se stabileşte în echilibru.

Se fi xează scala cursorului şi se cere pacientu-
lui să coboare. Valoarea înregistrată se comunică pa-
cientului şi reprezintă GREUTATEA în Kg. 

Datele obţinute se folosesc la calcularea IMC, 
folosindu-se la evaluarea dezvoltării fi zice la copii şi 
tineri sau pentru evaluarea evoluţiei bolnavilor cu di-
ferite afecţiuni cronice (renale, cardio-vasculare, di-
gestive, oncologice).

În evaluarea stării nutriţionale a copiilor, 
dupa determinarea înălţimii, a greutăţii şi stabili-
rea IMC (IMC= G(Kg)/I²(mp)), valorile obtinute 
se compară cu valorile de referinţă din NOMO-
GRAME – respectiv, CULOARUL de CREŞTERE 
corespunzător vârstei şi sexului copilului examinat.

Din această comparare cu valorile de referinţă 
din nomograme rezultă:

- IMC raportat în PERCENTILE;
-  IMC raportat în DEVIAŢII STANDARD ( 

SCOR Z).

CLASIFICAREA STĂRII DE NUTRIŢIE

Starea de nutriţie  Clasifi carea stării de nutriţie 
la copii 0- 19 ani, în functie de: Clasifi carea stării 

de nutriţie la adulţi
I.M.C.- percentile I.M.C.- D.S.-scor Z 

Subponderal ≤ 5  < 1 DS(-1,-2 DS) < 18.5

Normoponderal 5-85 ± 1 D.S.( -1,0, +1 D.S.) 18.5-24,9

Supraponderal 85-95 > 1D.S.(+1,+2 D.S.) 25-29.9

Obezitate ≥ 95 > 2 DS.( +2,+3D.S.) >30

Obezitate excesiva >97 >3 D.S.(+3,+4 D.S.) >40

Termen: permanent
P.O.I.V. - privind Efecuarea Triajului Epide-

miologic - se realizează de către personalul de specia-
litate medico-sanitar la toţi copiii din grădiniţe zilnic, 
iar la elevi şi studenţi - după fi ecare vacanţă şcolară, 
cu scopul depistării şi izolării suspecţilor de boli in-
fecto-contagioase. Se raportează pe formular tip’Triaj 
Epidemiologic’’la D.S.P. teritorial în termen de 5 zile.

P.O.V. - privind Efecturea Imunizărilor în 
Situaţii Epidemiologice Speciale - se realizează de 
către personalul de specialitate medico-sanitar la toţi 
elevii cuprinşi în campanii de vaccinare speciale şi 
presupune:

-  înştiinţarea părinţilor în vederea obţinerii 
Acordului Informat,

-  efectuarea catagrafi ei tuturor elevilor eligibili 
la vaccinarea specială,
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-  efectuarea vaccinării dupa consultul prealabil 
al fi ecarui elev,

-  consemnarea vaccinării în fi şa medicală şi re-
gistrul de vaccinari,

-  eliberarea Avizului Epidemiologic pentu me-
dicul de familie,

-  raportarea realizărilor la vaccinare la D.S.P.te-
ritorial.

P.O.VI. - privind Efectuarea Examenului 
Medical de Bilanţ - se realizează de către personalul 
de specialitate medico-sanitar la toţi preşcolarii, elevii 
şi studenţii din grupele specifi cate, respectiv la 3 ani, 
la clasa I, a IV-a, a VIII-a, a XII-a, şi studenţii din anul 
II. Examenul medical de bilanţ cumulează următoa-
rele date: anamneza (întrebări generale privind starea 
de sănătate), măsurători somatometrice şi examen cli-
nic general pe aparate şi sisteme, precum şi interpre-
tarea datelor rezultate pentru aprecierea dezvoltării fi -
zice şi încadrarea în NOMOGRAMELE caracteristice 
vârstelor respective. Datele se cumulează în formular 
tip “Examenul medical de bilanţ”. Se raportează la 
D.S.P.teritorial cu termen: 15.06 an şcolar.

P.O.VII. - privind Efectuarea Dispensari-
zării Bolilor Cronice – se desfaşoară pe parcursul 
întregului an şcolar. Această procedură presupune 
actualizarea datelor din Registrul de Boli Cronice pe 
categorii de afecţiuni şi pe grupe de vârstă, urmată de 
coroborarea şi raportarea datelor la ‘‘populaţia de re-
ferinţă’’= numărul de preşcolari, elevi, studenţi afl aţi 
în evidenţă şi/sau investigaţi. Se raportează la D.S.P. 
teritorial pe formularul tip “DISPENSARIZARE’’ cu 
termen : 15.06 an şcolar.

P.O.VIII. - privind Raportarea Activitaţii/ An 
Şcolar - se efectuează de către personalul medico-sani-
tar la sfârşitul anului şcolar, prin completarea formula-
rului tip cu coroborarea mai multor date, precum:

-  date generale privind asistenţa medicală şco-
lară;

- date privind examenul medical de bilanţ;
-  date privind morbiditatea (număr cazuri îm-

bolnăviri cronice);
-  date privind incidenţa (număr cazuri îmbol-

năviri noi, acute);
- date privind numărul de consultaţii;
- date privind numărul de tratamente;

-  date privind acţiunile de prevenţie şi numă-
rul de controale privind respectarea condiţii-
lor de igienă din unităţile de învăţământ;

-  date privind educaţia sanitară – educaţia 
pentru sănătate şi promovarea sănătăţii în rân-
dul copiilor şi tinerilor;

Se raportează la D.S.P.- teritorial pe formularul 
tip - ,,Cap. 5- Activitatea Cabinetului Medical Şcolar/
Studenţesc cu termen: 15.06.anul curent.

P.O.IX. - privind Metodologia de Suprave-
ghere a Bolilor Transmisibile în Colectivităţile de 
copii şi tineri - se realizează de personalul de speci-
alitate medico-sanitar din cabinetul medical şcolar şi 
sub coordonarea D.S.P. teritorial - Comp. de Epidemi-
ologie şi/sau Disp.TBC teritoriale şi vizează măsuri 
de triaj, supraveghere, control, dezinfecţie în cazurile 
de boli infecto-contagioase din colectivităţile de pre-
şcolari, elevi şi studenţi (exemplu: scarlatina, tubercu-
loza, hepatita acuta virală, meningoencefalita, rujeola, 
rubeola, oreionul, toxiinfecţiile alimentare).

Personalul medico-sanitar supraveghează efec-
tuarea dezinfecţiei în focar de către unitatea de învăţă-
mânt, controlând şi respectarea condiţiilor de igienă, 
zilnic.

Exemplu: supravegherea în scarlatină
-  scopul supravegherii: cunoaşterea numărului 

de cazuri de îmbolnăviri de scarlatină pe teri-
toriul arondat;

-  populaţia luată în supraveghere: copii cu vâr-
sta ≤ 14 ani;

- responsabili: medicii de colectivitate;
-  măsuri de control în focar: prin identifi carea 

tuturor contacţilor din colectivitatea în care a 
apărut un caz de scarlatină;

-  contacţii vor fi  supravegheaţi zilnic de către 
medicul şi asistentul colectivităţii respective, 
timp de 10 zile ;

-  contacţii febrili şi/sau cu angină sunt investi-
gaţi cu laboratorul şi primesc tratament pro-
fi lactic (penicilinoterapia) până la primirea 
rezultatelor de laborator;

-  dupa obţinerea rezultatelor de laborator se 
întrerupe tratamentul cu antibiotic la cei cu 
rezultat ,,Negativ” şi se continuă în cazul an-
ginelor eritematoase cu streptococ betahemo-
litic de grup A – timp de 7 zile.



54

Revista de medicină școlară și universitară

- elevul care este contact şi a primit tratament 
cu antibiotic (penicilinoterapie) poate intra în colecti-
vitate la 48h de la iniţierea tratamentului cu antibiotic 
- pentru că după aplicarea penicilinoterapiei contagi-
ozitatea dispare dupa maxim 24-48h. La reintrarea în 
colectivitate elevul respectiv trebuie sa prezinte obli-
gatoriu ,,Avizul Epidemiologic”.

În acelaşi timp, personalul de specialitate medi-
co-sanitar declanşează măsuri faţă de calea de trans-
mitere, efectuându-se dezinfecţia cu substante bacte-
ricide, în concentraţie dublă.

În paralel au loc prelegeri de educatie pentru 
sănătate adresate elevilor, personalului didactic şi an-
gajaţilor din blocul alimentar, precum şi personalului 
de îngrijire responsabil cu curăţenia în unitatea de în-
văţământ, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor.

P.O.X. – privind Aprovizionare cu Medica-
mente şi Materiale Sanitare a Cabinetului Medical 
Şcolar

Personalul de specialitate medico-sanitar întoc-
meşte ,,Necesarul/an calendaristic, care este centrali-
zat şi adresat conducerii unităţii angajatoare (D.A.S. a 
Municipiului Piteşti).

Necesarul se întocmeste pe categorii de bunuri 
cu respectarea Baremului de dotare.

P.O.XI. – privind Colectarea şi Predarea Re-
ziduurilor Medicale în vederea Eliminării Finale.

Se realizează: 
- de către conducerea D.A.S. – prin contracta-

rea de servicii cu fi rme specializate în preluarea rezi-
duurilor şi deşeurilor medicale periculoase;

- de către personalul medico-sanitar din cabi-
netele medicale din unităţile de învăţământ, care, în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare rea-
lizează, colectează, diferenţiază, depozitează şi predă 
spre eliminare fi nală reziduurile rezultate din activita-
tea medicală.

Termen: permanent.


