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REZUMAT

PREMIZE: Infecţiile respiratorii acute repre-
zintă o patologie importantă a copilului şi adolescen-
tului, în special prin frecvenţa adresabilităţii la servi-
ciile medicale.

OBIECTIVE: Evaluarea morbidităţii prin in-
fecţii acute de căi respiratorii superioare în cabinetul 
medical şcolar.

PACIENŢI ŞI METODE: studiul a cuprins ele-
vii care s-au prezentat la cabinetul medical şcolar cu 
simptome de infecţii acute de căi respiratorii superi-
oare, în anul şcolar 2014/2015, în 2 licee din Cluj-Na-
poca.

REZULTATE: În anul şcolar 2014/2015 pon-
derea infecţiilor acute de căi respiratorii superioare a 
reprezentat 32,44% din totalul consultaţiilor pentru 
boli acute. 370 elevi, 7,6% dintre elevii de 6-9 ani, 
34,8% dintre elevii de 10-14 ani şi 48,5% din elevii 
de 15-18 ani s-au adresat o dată, sau de mai multe 

ori, cabinetului medical şcolar cu simptome de in-
fecţie respiratorie acută, totalizând un număr de 592 
consultaţii. Dintre acestea, 45,27% au fost cazuri de 
rinofaringită acută (guturai comun), 40,03% – farin-
gită acută şi amigdalită acută, câte 1% cazuri de larin-
gită acută şi sinuzită acută şi 12,7% cazuri de traheită 
acută. Tratament antibiotic s-a prescris în 9,28% din 
cazurile de faringită şi amigdalită acută şi în 38,66% 
din cazurile de traheită. Adeverinţele medicale elibe-
rate de cabinetul medical şcolar pentru infecţii acute 
de căi respiratorii superioare au însumat 447 zile de 
absenţe de la şcoală.

CONCLUZII: Infecţiile respiratorii acute de 
căi respiratorii superioare, prin frecvenţa lor la copil 
şi adolescent, pot pune unele probleme particulare de 
diagnostic etiologic şi tratament în cabinetul medical 
şcolar.

CUVINTE CHEIE: infecţii acute respiratorii, 
elevi
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Acute upper respiratory infections at students

ABSTRACT

BACKGROUND: Acute respiratory infections 
are a major pathology of child and adolescent, parti-
cularly because of frequent addressability to medical 
services.

OBJECTIVES: Evaluation of the morbidity of 
acute upper respiratory tract infections in the school 
doctor’s cabinet.

PATIENTS AND METHODS: The study inclu-
ded students who were presented to the school doctor 
with symptoms of acute upper respiratory tract infec-
tions in the school year 2014/2015, in two high scho-
ols in Cluj-Napoca.

RESULTS: In the school year of 2014/2015 the 
share of acute upper respiratory tract infections ac-
counted 32.44% of total acute illeness consultation. 
370 students, 7.6% of it pupils of 6-9 years old, 34.8% 
10-14 years old and 48.5% aged between 15 and 18 
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years presented at the school doctor with symptoms 
of acute respiratory infection once or multiple times, 
making a total of 592 consultations. Of these, 45.27% 
were cases of acute nasopharyngitis (common cold), 
40.03% – acute pharyngitis and acute tonsillitis, 1% ca-
ses of acute laryngitis, 12.7% acute sinusitis and acute 
tracheitis. Antibiotic therapy was prescribed in 9.28% 
of cases of acute pharyngitis and tonsillitis and 38.66% 
of the cases of tracheitis. Medical certifi cates issued by 

the school doctor for acute upper respiratory tract in-
fections totaled 447 days of absences from school.

CONCLUSIONS: Acute respiratory infections 
of the upper respiratory tract, by their frequency in 
children and adolescents may bring some particular 
issues of etiologic diagnosis and treatment in the sc-
hool doctor’ cabinet.

KEYWORDS: acute respiratory infections, 
students

Introducere

Infecţiile respiratorii sunt frecvente în copilă-
rie, dar sunt autolimitate, iar riscul de complicaţii este 
mic [1]. Studii de specialitate susţin că aceste infecţii 
reprezintă mai mult de 1/3 din totalul consultaţiilor 
pediatrice în ambulator în Marea Britanie şi SUA 
[2,3].

Şi în cabinetele medicale şcolare consultaţi-
ile pentru IACRS reprezintă o problemă importantă 
atât prin frecvenţă, cât şi pentru implicaţiile de sănă-
tate publică legate de limitarea răspândirii infecţiilor 
streptococice în colectivitate.

Obiective

Evaluarea morbidităţii prin infecţii acute de căi 
respiratorii superioare în cabinetul medical şcolar.

Pacienţi şi metode

Au fost incluşi în studiu toţi elevii cu vârste cu-
prinse între 6 şi 18 ani, din 2 licee din Cluj-Napoca, 
care s-au prezentat la cabinetul medical şcolar în pe-
rioada 15 septembrie 2014 – 15 iunie 2015 cu simp-
tome şi semne de infecţie respiratorie acută. Subiecţii 
au fost încadraţi pe grupele de vârstă: 6-9 ani, 10-14 
ani şi 15-18 ani, în conformitate cu raportările care 
se efectuează săptămânal către Direcţia de Sănătate 
Publică Judeţeană şi apoi către Centrul Naţional de 
Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile.

Am folosit Clasifi caţia Internaţională a Maladi-
ilor (CIM 10), care cuprinde la IACRS (infecţii acute 
de căi respiratorii superioare) următoarele coduri de 

diagnostic: J00 – rinofaringita acută (guturaiul co-
mun), J01 – sinuzita acută, J02 – faringita acută, J03 – 
amigdalita acută, J04 – laringita şi traheita acută, J05 
– laringita obstructivă acută (crup) şi epiglotita acută, 
J06 – infecţii acute ale căilor aeriene superioare, cu 
localizări multiple şi neprecizate.

Din punct de vedere al criteriilor de diagnostic, 
am considerat ca rinofaringită acută (guturai comun) 
cazurile care au acuzat ca simptome principale rino-
ree/obstrucţie nazală, strănut, tuse, dureri de gât, cu/
fără febră [4,5]. 

Diagnosticele de faringită acută şi amigdalită 
acută au inclus ca simptom principal odinofagia. În 
absenţa testelor rapide de identifi care a infecţiei strep-
tococice diagnosticul etiologic al faringitelor este 
difi cil. S-a considerat faringită de etiologie probabil 
streptococică asocierea hipertrofi ei amigdaliene, a 
eritemului faringian bine delimitat, şi a adenopatiei 
satelite, cu febră, în absenţa altor simptome respira-
torii (tuse, rinoree, disfonie), sau digestive (diaree) 
[6-13]. Prezenţa disfagiei, însoţite de tuse, rinoree, 
eritem faringian difuz, cu/fără febră a fost interpretată 
ca faringită de etiologie probabil virală.

Diagnosticul de laringită acută s-a bazat pe pre-
zenţa disfoniei şi a tusei lătrătoare. 

Sinuzita acută a inclus sensibilitatea la palpare 
în punctele sinusale frontale/maxilare, cefaleee fron-
tală/senzaţie de apăsare, rinoree seroasă persistentă, 
cu/fără febră [11], [14].

În traheite simptomul principal a fost conside-
rat tusea uscată, umedă în evoluţie, însoţită de dureri 
de gât, rinoree/obstrucţie nazală, cu/fără febră, şi cu 
examen fi zic pulmonar normal [11].
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Rezultate

În anul şcolar 2014/2015 s-au prezentat în ca-
binetul medical şcolar cu simptome de IACRS 370 de 
elevi (56,4% fete) din totalul de 1446 de elevi înscrişi 
în cele 2 licee din Cluj-Napoca luate în studiu (Tabe-
lul nr.1). 

Tabelul nr. 1. 
Adresabilitatea elevilor cu IACRS, pe grupe de vârstă

Elevi înscriși Elevi cu IACRS
6-9 ani 697 53 (7,6%)
10-14 ani 339 118 (34,8%)
15-18 ani 410 199 (48,6%)
Total 1446 370

Cei mai mulţi elevi s-au prezentat pentru 1 epi-
sod acut pe durata anului şcolar, dar au fost şi elevi 
care s-au prezentat cu mai multe episoade acute/an 
(până la un maxim de 8). Astfel, cei 370 elevi au pre-
zentat în total 592 episoade acute de IACRS în anul 
şcolar trecut.

În cabinetul medical şcolar au fost efectuate 
1836 de consultaţii acute în anul şcolar 2014/2015, 
astfel că ponderea cazurilor de IACRS în totalul cazu-
rilor noi diagnosticate în cabinetul medical şcolar din 
cele 2 licee a fost de 32,44%.

S-a observat o creştere a numărului de episoade 
de IACRS odată cu vârsta elevilor, astfel încât 40 din-
tre elevii de 15-18 ani au prezentat aproximativ 1/4 din 
numărul total de episoade de IACRS (Tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2. 
Numărul de episoade de IACRS în relație cu vârsta

grupa de vârstă nr. elevi 1episod 2episoade 3episoade 4-8episoade media
6-9 ani 53 48 4 0 1 1,13
10-14 ani 118 87 25 4 2 1,36
15-18 ani 199 97 62 20 20 1,86

29 (72,5%) dintre elevii de 15-18 ani care s-au 
prezentat de 3 sau mai multe ori la cabinetul medical 
aveau domiciliul în altă localitate, sau locuiau în in-
ternat.

Vârfurile de incidenţă ale cazurilor de IACRS 
din cabinetul medical şcolar au fost în lunile octom-
brie, ianuarie-februarie-martie şi mai ( Grafi cul nr. 1).

Grafi cul nr. 1



8

Revista de medicină școlară și universitară

Din cele 592 de episoade de IACRS 45,27% au 
fost guturai comun, 40,03% – faringită acută şi amig-
dalită acută, 12,7% – traheită acută, 1% – laringită 

acută şi 1% – sinuzită acută, iar repartiţia pe grupe de 
vârstă este prezentată în Tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3. Tipurile de IACRS pe grupe de vârstă

Faringită acută Guturai comun Laringită acută Sinuzită acută Traheită acută Total 
cazuri

6-9 ani 31 (51,7%) 23 (38,3%) 1 (1,7%) 0 5 (8,3%) 60
10-14 ani 79 (49,1%) 61 (37,9%) 2 (1,2%) 2 (1,2%) 17 (10,6%) 161
15-18 ani 127 (34,2%) 184 (49,6%) 3 (0,9%) 4 (1,1%) 53 (14,2%) 371
Total 237 268 6 6 75 592

Dintre cele 237 de cazuri de faringită acută, 
34 (14,34%) au fost însoţite de febră, 12 au prezentat 
adenopatie submandibulară importantă (5,06%), iar 
în 4 cazuri (1,68%) s-a evidenţiat depozit amigdalian. 
De asemenea, în 12 cazuri (5,06%) de faringită acută 
a fost prezentă otalgia.

Ascensiuni termice au fost înregistrate în 83 
(30,97%) dintre cazurile de guturai comun şi în 23 
(30,66%) dintre cazurile de traheite. Laringitele şi 
sinuzitele au fost toate afebrile. În total, febra a fost 
prezentă în 140 dintre cazurile de IACRS studiate, fi -
ind simptomul de însoţire cel mai frecvent constatat 
(23,64%). 

Cefaleea a fost prezentă în 115 cazuri (19,42%), 
simptomele digestive asociate (greaţă, dureri abdomi-
nale difuze) în 32 cazuri (5,4%), ameţeala, starea de 
rău – în 20 cazuri, mialgiile în 12 cazuri. S-au mai 
consemnat: tegumente palide (6 cazuri), dorsalgie (2 
cazuri), keilită angulară (2 cazuri) şi nevralgie dentară 
(1 caz).

Tratamentul cazurilor de IACRS a fost simp-
tomatic, cuprinzând antipiretice-antiinfl amatorii, de-
congestionante nazale, dezinfectante oro-faringiene, 
antitusive şi expectorante.

Antibiotice s-au asociat în 22 cazuri (9,28%) 
de faringită acută, la care existau semne probabile 
de etiologie streptococică – claritromicină în 18 ca-
zuri şi amoxicilină-clavulanat în 4 cazuri; 29 cazuri 
(38,66%) dintre traheite au benefi ciat de tratament 
antibiotic: amoxicilină-clavulanat în 19 cazuri şi cla-
ritromicină în 10 cazuri.

50% dintre prescripţiile de antibiotic s-au emis 
la elevii care aveau domiciliul în altă localitate, sau 
locuiau în internat.

S-au emis 203 adeverinţe medicale, însumând 
447 zile de absenţe de la şcoală: 6 AM (17 zile) la 6-9 
ani, 47 AM (126 zile) la 10-14 ani şi 150 AM (304 
zile) la 15-19 ani.

Discuţii

Adresabilitatea, în funcţie de vârstă şi domiciliu

Morbiditatea prin IACRS la nivelul cabinetului 
medical şcolar, similar morbidităţii dintr-un singur tip 
de unitate medicală[15], nu poate fi  considerată su-
gestivă pentru morbiditatea elevilor din cele 2 licee, 
deoarece adresabilitatea elevilor la cabinetul medical 
şcolar, este infl uenţatăşi de alţi factori [16]: gradul de 
familiarizare al elevilor cu serviciile oferite de cabi-
netele medicale şcolare, prezenţa la şcoală a elevilor 
cu simptome de boală, comportamentul personalului 
medical, dotarea cabinetelor medicale şcolare, gradul 
de diversitate al serviciilor oferite.

Raportându-ne la aceşti factori, în general nu-
mărul consultaţiilor acordate în cabinetul medical 
şcolar copiilor cu vârste mai mici (în cazul nostru 
grupa de vîrstă 6-9 ani) este întotdeauna mai scăzut. 
Explicaţia ţine de faptul că, în general, aceşti copii nu 
sunt aduşi la şcoală cu semne de boală, părinţii ape-
lând la serviciile medicilor de familie, unde pot primi 
reţetă gratuită şi eventual concediu medical pentru în-
grijirea copilului. Copiii de 6-9 ani care se prezintă la 
cabinetul medical şcolar sunt cei la care apar semne 
de boală, cel mai frecvent febră, pe perioada prezen-
ţei la cursuri, după care rămân acasă până la remisia 
simptomelor.

Odată cu creşterea în vârstă, creşte şi familiari-
zarea elevilor cu cabinetul medical şcolar, astfel încât 
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elevii apelează la serviciile asistenţei medicale şco-
lare tot mai frecvent, pentru diferite simptome.

Un alt factor important, care creşte adresabili-
tatea la cabinetul medical şcolar, este domiciliul ele-
vilor în altă localitate decât unitatea de învăţământ. 
Numărul elevilor de liceu (grupa de vârstă 15-19 ani) 
care sunt din alte localităţi şi locuiesc în internatele 
şcolare este mult mai mare decât la celelalte grupe de 
vârstă şi acest lucru explică adresabilitatea mai mare 
a acestor elevi la serviciile cabinetului medical şcolar.

Sezonalitatea.

IACRS în cabinetul medical şcolar respectă se-
zonalitatea generală a infecţiilor respiratorii, Direcţia 
de Sănătate a Judeţului Cluj raportând aceleaşi vârfuri 
de incidenţă în lunile octombrie şi ianuarie-februa-
rie-martie [17]. Deoarece monitorizarea IACRS la ni-
vel naţional se întrerupe în perioada mai-septembrie, 
vârful de incidenţă înregistrat în luna mai în cabinetul 
şcolar nu poate fi  comparat cu situaţia la nivel judeţean.

Simptomatologie

Cele mai frecvente simptome în infecţiile acute 
de căi respiratorii superioare (IACRS), raportate şi în 
literatura de specialitate, sunt tusea, strănutul, durerea 
de gât (odinofagia) şi rinoreea [1,18,19]. Alte simp-
tome, reprezentate de febră şi dureri de cap au fost 
raportate în studii de către 15% dintre copii [19]. Stu-
diile arată că în evoluţie tusea acută se ameliorează în 
50% din cazuri în 10 zile, odinofagia se ameliorează 
în 90% din cazuri în 2-7 zile[10], iar 73% dintre copii 
sunt simptomatici până la 10 zile de la debut [19]. Se-
creţiile nazale, iniţial sero-mucoase devin muco-pu-
rulente spre sfârşitul bolii, fără să aibă semnifi caţia 
suprainfecţiei bacteriene. Simptomele se remit în 7-14 
zile, dar tusea poate persista şi peste 2 săptămâni, fără 
să reprezinte indicaţie pentru antibioterapie [4].

În studiul nostru, simptomele respiratorii obiş-
nuite se regăsesc şi la pacienţii cabinetului medical 
şcolar, dar febra (la 23,64% din pacienţi) şi cefaleea 
(în 19,42% din cazuri) se întâlnesc mai frecvent decât 
în literatura de specialitate [19]. Practic acestea sunt 
simptomele care produc cea mai mare suferinţă la 
şcoală, determinându-i pe elevi să se prezinte la cabi-
netul medical, fapt semnalat şi de un alt studiu referi-
tor la durere, efectuat în cabinetele medicale şcolare 
din Tg Mureş [20].

Etiologie şi tratament

Studiile arată că traheitele şi, în general, IA-
CRS la copii au în marea majoritate etiologie virală 
[19,21,22]. Cu toate aceasta, în SUA 48-70% din con-
sultaţiile pentru IACRS sunt urmate de prescrierea de 
tratament antibiotic [23,24], deşi antibioticoterapia 
recomandată la copiii cu răceală este grevată de riscul 
unor reacţii adverse (reacţii alergice, diaree, infecţii 
micotice) şi dezvoltă rezistenţă bacteriană [4].

În studiul nostru, antibioticele s-au prescris în 
cazurile de angină acută la care existau semne proba-
bile de etiologie streptococică şi în traheitele însoţite 
de febră şi stare generală infl uenţată, în special la ele-
vii care locuiau în internatele şcolare.

Dintre simptomatice, literatura de specialitate 
[citată de Nanulescu M în 2006] indică faptul că an-
titusivele de tipul dextrometorfan, antihistaminice, 
expectorante nu sunt efi ciente în IACRS, iar dezobs-
truantele nazale au efi cienţă de scurtă durată, produc 
rinită chimică la folosirea îndelungată şi produc con-
gestie nazală de rebound. Paracetamolul şi ibuprofenul 
sunt indicate pentru efectul antitermic, antiinfl amator 
şi antialgic.

Elevii din cabinetul medical şcolar luat în studiu 
au primit tratament simptomatic, cuprinzând antipire-
tice-antiinfl amatorii, decongestionante nazale, dezin-
fectante oro-faringiene, antitusive şi expectorante.

Concluzii

Infecţiile respiratorii acute de căi respiratorii 
superioare, prin frecvenţa lor la copil şi adolescent, 
pot pune unele probleme particulare de diagnostic eti-
ologic şi tratament în cabinetul medical şcolar.
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