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REZUMAT 

PREMIZE. Stabilirea echilibrului energetic se 
realizează cu scopul de a evita forme avansate de ex-
ces alimentar, consemnat printr-un exces energetic, 
respectiv reducere energetică prin defi cit alimentar, 
astfel adaptarea ingestiei alimentare va îmbunătăți ac-
țiunile sportive susținute.

OBIECTIVE. Obiectivul acestei lucrări urmă-
rește identifi carea obiceiurilor alimentare ale tine-
rilor sportivi cu scopul de a îmbunătății gestionarea 
aportului energetic, cu posibilitate de infl uență asupra 
evoluției și dezvoltării somato-funcționale a tinerilor 
sportivi.

METODE. A fost desfășurat un studiu obser-
vațional transversal în anul 2015. Un număr total de 
57 de sportive, cu mediana vârstei de 13 ani, repre-
zentând sportive cu rezultate semnifi cative la nivel 
național, au fost incluse în studiu, desfășurarea fi ind 
realizată prin utilizarea unui chestionar cu 17 itemi.

REZULTATE. Caracterizarea tipului de efort 
susținut, a stabilit corelații semnifi cativ statistice cu 

IMC-ul. Astfel, creșterea percepției de efort pe zilele 
5 (p=0.0019, r=0.433, CI95%=0.165 la 0.642), re-
spectiv 6 (p=0.0025, r=0.423, CI95%=0.152 la 0.634) 
a fost întâlnită în cazul sportivilor cu IMC crescut. 
Din punct de vedere nutrițional, micul dejun a fost 
servit de către 87.5% (n=49) dintre subiecți, gustarea 
1 a fost selectată de către 72% (n=42). Prânzul a fost 
servit de către 98.21% (n=55) dintre sportive, pe când 
gustarea nr. 2 este consumată de către 67.85% (n=38) 
dintre sportive, iar cina este servită de către 89.28% 
dintre sportive (n=50) în cadrul grupului de studiu.

CONCLUZII. Adaptarea ingestiei alimen-
tare se va realiza în funcție de necesarul energetic și 
costurile metabolismului energetic generate în urma 
efortului sportiv. Educația sportivilor cu scopul de a 
cunoaște metodele de intervenție în diferite situații 
expuse, va reprezenta un obiectiv pentru activitățile 
cu desfășurare viitoare.

CUVINTE CHEIE: Efort, Percepție, Aport 
Alimentar

* Autor corespondent: Martin Ștefan Adrian, UMF Tg Mureș, martinstefanadrian@gmail.com
Articol primit în 10.01.2017, acceptat: 17.01.2017, publicat: 26.01.2017
Citare: Martin ȘA, Hadmas R. Food plan characteristics in a group of young athletes during a training microcycle. 
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ABSTRACT

BACKGROUND. The process of energy ba-
lance identifi cation is carried out in order to avoid ad-
vanced forms of excess food ingestion, related to an 
energy excess, along with a different situation through 
energy reduction, and food defi cit. So food intake will 
have the possibility to improve the body’s adaptation 
during different performed activities. 

OBJECTIVE. This paper aims to identify the 
eating habits of young athletes in order to improve the 
management of energy intake, with a high possibility 
to infl uence the somatosensory evolution and develo-
pment of young athletes.

METHODS. A transversal observational study 
was conducted in 2015. A total of 57 female athletes, 
with a median age of 13 years, representing a group 
of athletes, with representative national results, were 
included in the study. The data collection was carried 
out through a 17 items questionnaire.

RESULTS. The effort type has established sig-
nifi cant statistical correlations with the BMI. Thus, in-
creasing the perception of effort on day 5 (p=0.0019, 
r=0.433, CI95%=0165 to 0642) and 6 (p=0.0025, 
r=0.423, CI95%=0152 to 0634) was seen in athletes 
with increased BMI. From a nutritional perspective, 
breakfast was served by 87.5% (n=49) of the subjects, 
the fi rst snack of the day has been selected by 72% 
(n=42). Lunch was served by 98.21% (n=55) of the 
athletes, while the second snack of the day was con-
sumed by 67.85% (n=38) of the female athletes, and 
the dinner was served by 89.28% of the individuals 
(n=50), in the study group.

CONCLUSIONS. Adapting food intake will 
be obtained according to the required energy intake 
and energy metabolism costs, generated by the effort 
performed. Athlete’s education, in order to adapt to 
different methods of intervention, in the exposed situ-
ations will be a target for future deployment activities.

KEYWORDS: Effort, Perception, Food In-
take;

INTRODUCERE

Elemente de bază ale alimentației în cadrul gru-
pelor tinere, țintesc în activitate obiectivul funcțional 
de bază, caracterizat prin atingerea necesarului ener-
getic. Pornind din acest punct, se relativizează propor-
ția necesarului energetic cu scopul de a asigura starea 
de sănătate, procesul de creștere, respectiv dezvoltare, 
susținând desfășurarea activităților sportive, respectiv 
a activităților școlare programate.[1] Impunerea echi-
librului energetic va fi  realizat cu scopul de a evita 
forme avansate de exces alimentar, consemnate prin 
exces energetic, respectiv reducere energetică prin de-
fi cit alimentar. [2] Stări avansate de defi cit alimentar 
vor fi  caracterizate prin incapacitate de adaptare a in-
dividului la activitatea pe care o desfășoară. Din punct 
de vedere funcțional, apariția unor patologii specifi ce, 
respectiv a accidentărilor prin asocierea activităților 

sportive, cât și reducerea capacității de creștere, dez-
voltarea, va fi  identifi cată punctual.[3] De altfel, nece-
sarul energetic va crește gradual prin mărirea timpu-
lui total de activitate sportivă programată, fi e la nivel 
amator sau la nivel profesional, aferent grupei de vâr-
stă. [4] Date asociate consumului de lichide nu sunt 
întru-totul stabilite, datorită modifi cărilor de termore-
glare impuse pe fi ecare grupă de vârstă și activitate 
susținută.[5-6] În desfășurarea activităților sportive, 
acțiunea metabolismul energetic concentrează o pon-
dere a resursei energetice lipidice, dată fi ind capacita-
tea glicolitică, respectiv depozitele reduse de glicogen 
muscular. [7] Astfel, resursa energetică utilizată în-
tr-o proporție crescută, pe parcursul efortului, de către 
tinerii sportivi vor fi  lipidele. Acest aspect asociază 
creșterea densității energetice necesare pe parcursul 
activităților sportive, dat fi ind raportul energetic su-
perior al lipidelor [8]. Totodată, ingestia alimentară 

FOOD PLAN CHARACTERISTICS 
IN A GROUP OF YOUNG ATHLETES DURING 

A TRAINING MICROCYCLE
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programată pe timpul efortului sportiv, din punct de 
vedere al capacității oxidative, sunt asemănătoare în 
cadrul grupelor de tineri, respectivi adulți. Diferențele 
nu vor fi  impuse prin depozitele energetice totale, ci 
prin procesul de digestie, absorbție cât și metaboli-
zare. [9] Acțiunea de absorbție, prin prisma testărilor 
curente, pare a fi  asemănătoare între grupele menți-
onate, diferențierea fi ind realizată prin intensitatea 
efortului, ca și element principal în determinarea can-
tității energetice necesare. [10-11] 

OBIECTIV

Această lucrare țintește identifi carea practicilor 
alimentare în cadrul unui grup de elevi angrenați în-
tr-o activitate sportivă. Evoluția alimentară, din punc-
tul nostru de vedere, are posibilitatea de a infl uența 
capacitatea de adaptare a sportivului la activitatea 
desfășurată. De altfel, aceste acțiuni sunt dependente 
de ponderea nutrițională, într-o măsură crescută, dat 
fi ind procesul de creștere, respectiv dezvoltare. Ast-
fel, identifi carea obiceiurilor alimentare va avea posi-
bilitatea de a gestiona corect aportul alimentar, îmbu-
nătățind evoluția și dezvoltarea somato-funcțională a 
elevilor angrenați într-o activitate sportivă. 

MATERIAL ȘI METODĂ

A fost desfășurat un studiu observațional trans-
versal, în anul 2015, după obținerea acceptului din 
partea subiecților, respectiv al tutorelui legal, de a 
participa în studiu, respectând confi dențialitatea date-
lor propuse spre analiză.

Un număr total de 57 de eleve sportive, cu medi-
ana vârstei de 13 ani, reprezentând un grup cu rezultate 
semnifi cative la nivel național, au fost incluse în studiu. 

Obținerea datelor a fost realizată prin utilizarea 
unui chestionar cu 17 întrebări, cu multiple variante 
de răspuns. Metoda aleasă a fost asociată obiectivului 
însemnat în lucrare. Astfel, prima parte a chestiona-
rului a urmărit obținerea datelor antropometrice ale 
sportivelor, generând informații precum vârsta, înăl-
țimea, indicele de masă corporală, respectiv percentila 
de greutate. În continuare, efortul a fost caracterizat 
prin stabilirea numărului de zile cu desfășurare de 
efort susținut, completat fi ind de timpul total petrecut 
în efort și de percepția efortului pentru ziua respectivă. 
Din punct de vedere nutrițional, subiecții studiului au 

detaliat consumul alimentar în cadrul meselor progra-
mate. Totodată, proporția energetică (0-100%) a fost 
distribuită pentru fi ecare dintre mesele principale, re-
spectiv gustările programate pe parcursul unei zile. 
Date referitoare consumului alimentar, prin expunerea 
grupelor principale alimentare, a fost realizată. De ase-
menea, frecvența consumului alimentar a fost preluată 
pentru fi ecare dintre variantele alimentare propuse. 
Informațiile asociate importanței statusului nutrițio-
nal, respectiv obiectivului de înrolare în efortul sportiv 
organizat a fost propusă spre analiză, completat prin 
evaluarea cunoștințelor, respectiv a practicii alimen-
tare prin prisma unei scale de caracterizare (1-5; 1– 
cunoștințe minime; 5 – cunoștințe foarte bune).

Analiza statistică a fost realiztă prin softul Gra-
phPad Prism 5.0. Printre indicatorii statistici utilizați, 
menționăm deviația standard, valoarea medianei și 
coefi cientul de variație. Corelațiile de tip Pearson au 
fost utilizate cu scopul de a identifi ca asocierea sta-
tistică dintre doi parametrii propuși spre analiză, uti-
lizând un interval de confi ndeță echivalent cu 95%. 
Nivelul de semnifi cație statistică a fost stabilit la o va-
loarea α<0.05. Ilustrarea datelor a fost realizată prin 
medie±deviație standard (mean±SD), respectiv medi-
ană±interval.

REZULTATE

Lotul de studiu (n=56) a atins o mediană a vârstei 
echivalentă cu 13 ani. Raportul antropometric propune 
o evoluție mediană a datelor, sub următoare formă: 57 
kg greutatea corporală, respectiv 164.5 cm înălțime. 

Valoarea indicelui de masă corporală, a atins o 
valoare mediană echivalentă cu 20.75, pe când medi-
ana percentilei a fost stabilită la valoarea de 74. Datele 
activității sportive săptămânale au fost consemnate 
printr-o evoluție care prevede o programare a efortului 
sportiv în 6 dintre cele 7 zile ale săptămânii, cu un efort 
gradat, diferențierea fi ind realizată în funcție de vârsta 
sportivelor. Astfel, numărul minim de zile, cu ședințe 
de pregătire organizate, au fost de 4 zile, pe când nu-
mărul maxim a fost de 6 zile (Figura 1.). Creșterea nu-
mărului ședințelor de pregătire a fost consemnat prin 
creșterea direct proporțională a vârstei grupului de stu-
diu (p=0.0001, r=0.749, CI95%=0.561 la 0.863). Se 
întâlnește o reducere a numărului total de ore petrecute 
în efort, prin reducerea vârstei sportivelor.
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Figura 1. Reprezentația evoluției spor  ve pe parcursul unei săptămâni

Intensitatea efortului a fost descrisă de către 
sportivi prin indice de caracterizare, defi nit printr-o 
scală de la 1 la 5, prima valoare fi ind defi nită precum 
punctul cel mai redus de intensitate, pe când crește-
rea valorii (valoare 5) se asociază cu creșterea per-
cepției efortului, respectiv creșterea intensității de 
lucru în sesiunile de pregătire. Astfel, prin defi nirea 
celor 6 zile de pregătire, din cadrul unui microciclu 
de pregătire, menționăm identifi carea unor corelații 
semnifi cativ statistice între evoluția vârstei, respectiv 
percepția efortului sportiv. Creșterea difi cultății antre-
namentului sportiv a fost identifi cată în cadrul primei 
zile de pregătire, respectiv ziua cinci, șase, fi ind aso-
ciată cu creșterea vârstei grupului de studiu. Totodată, 
zilele 2, respectiv 3 nu indică o corelație semnifi cativ 
statistică, diferențierea fi ind realizată în cadrul zilei 
4, printr-o evoluție invers proporțională a percepției 
efortului. Astfel, în cadrul zilei 4, creșterea percepției 
efortului sportiv a fost asociată cu reducerea vârstei 
grupului de studiu (Tabelul 1). Totodată, creșterea nu-
mărului de minute petrecute în efort programat a fost 
corelată semnifi cativ statistic cu percepția efortului, 
creșterea fi ind direct proporțională. Drept urmare, zi-
lele 1,2,5 respectiv 6 au consemnat o creștere a per-
cepției efortului prin mărirea numărului de minute 
petrecute în efort. Ziua nr. 4 a fost consemnată prin 
reducerea timpului de efort, însă prin creșterea per-
cepției efortului (p=0.0001, r=-0.730, CI95%=-0.858 
la -0.517). Caracterizarea tipului de efort susținut, a 
stabilit corelații semnifi cativ statistice cu IMC corpo-
rală. Astfel, creșterea percepției de efort pe zilele 5 
(p=0.0019, r=0.433, CI95%=0.165 la 0.642), respec-
tiv 6 (p=0.0025, r=0.423, CI95%=0.152 la 0.634) a 
fost întâlnită în cazul sportivilor cu IMC crescut. 

Din punct de vedere alimentar, practicile spor-
tivilor au fost defi nite prin caracterizarea consumului 
alimentar. Drept urmare, numărul meselor servite a 
fost defi nit de către sportive astfel: micul dejun, a fost 
servit de către 87.5% (n=49) dintre subiecți, gustarea 
1 a fost selectată de către 72% (n=42). Prânzul este 
servit de către 98.21% (n=55) dintre sportive, pe când 
gustarea nr. 2 este consumată de către 67.85% (n=38) 
dintre sportive, iar cina este servită de către 89.28% 
dintre sportive (n=50) în cadrul grupului de studiu. 

Percepția efortului a fost corelată cu distribu-
ția energetică pe care sportivele au stabilit-o pentru 
mesele, respectiv gustările servite (0-100% pe par-
cursul zilei). Astfel, variația mediana procentuală a 
densității energetice a micului dejun (20%) a stabilit 
corelații semnifi cativ statistice cu percepția efortului 
din ziua cu nr. 6 de pregătire. Astfel, creșterea difi cul-
tății efortului a fost asociată cu o densitate energetică 
crescută, care a fost distribuită în cadrul micului de-
jun (p=0.0117, r=0.357, CI95%=0.076 la 0.585). Tot-
odată, lipsa de servire a gustării nr. 1 din cadrul zilei, a 
fost asociată cu o percepție de efort crescută, conside-
rându-se efortul ca fi ind difi cil (p=0.0044, r=-0.3996, 
CI95%=-0.125 la -0.617). În continuare, creșterea 
percepției efortului a fost consemnată prin creșterea 
procentului total energetic distribuit în cadrul cinei. 
Drept urmare, au fost obținute creșteri ale consumului 
alimentar în directă relaționare cu difi cultatea efortu-
lui sportiv. Servirea micului dejun a impus o creștere 
proporțională a densității energetice în cadrul gustării 
nr.1(p=0.0114, r=-0.358, CI95%=-0.587 la -0.077) 
însă fără a modifi ca procentul energetic total stabilit 
pentru cele 2 mese principale, respectiv pentru gus-
tarea nr. 2.
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Tabelul 1. Evoluția sta  s  că a parametrilor spor  vi propuși spre analiză

Parametrii propuși Rezultate statistice obținute 

Parametru 1 Parametru
2 Mediană p r Interval de Confi dență 95%

Inferior Superior

Vârstă
(13 ani)

Ziua 1 – Percepție 
efort 2 0.0050 0.441 0.136 0.669

Ziua 2
Percepție efort 3 *0.1104 0.259 -0.070 0.538

Ziua 3
Percepție efort 2 *0.5858 0.090 -0.241 0.402

Ziua 4
Percepție efort 2 0.0001 -0.606 -0.777 -0.351

Ziua 5
Percepție efort 2 0.0001 0.677 0.452 0.821

Ziua 6
Percepție efort 3 0.0001 0.735 0.540 0.855

Timp total pe-
trecut în efort

Ziua 1
Percepție efort 2 0.0010 0.532 0.232 0.739

Ziua 2
Percepție efort 3 0.0011 0.529 0.228 0.738

Ziua 5
Percepție efort 2 0.0001 0.853 0.721 0.925

Ziua 6
Percepție efort 3 0.0001 0.740 0.532 0.863

Aportul alimentar zilnic, potrivit grupelor ali-
mentare propuse, a identifi cat un consum zilnic de 
lactate, realizat de către 25% din sportive, incluzând 
lapte, iaurt, unt, chefi r, cașcaval sau brânză. Consumul 
de carne este descris ca fi ind unul redus, prin prisma 
afi rmației conform căreia doar 7% dintre subiecți con-
sumă zilnic carne, cu un total de 65% dintre sportive 
care consumă pește, cu o frecvența de o servire la 28 
de zile. De asemenea, mezelurile sunt consumate zil-
nic de către 35% dintre sportivi, pe când pâinea atinge 
o rată de consum de 65%. Fructele oleaginoase sunt 
consumate zilnic de către 31% dintre sportive, pe 
când fructele (35%), leguminoasele (25%) respectiv 
legumele (26%) propuse sunt stabilite în meniul spor-
tivelor în proporții scăzute. Consumul de carbohidrați 
rafi nați, prin aport de sucuri carbogazoase, respectiv 
ciocolată este realizat în proporție de 52% în cadrul 
grupului de studiu. 

DISCUȚII

Educația nutrițională reprezintă un element 
important al evoluției sportului de masă, respectiv 

sportului de performanță. [12] Timpul total petrecut 
în efort, în numeroase lucrări, este invers proporțio-
nal față de greutatea sportivilor, respectiv ingestia ali-
mentară totală, aspect infl uențat de nivelul de cunoaș-
tere, respectiv practica zilnică igieno-dietetică. (13) 
Aspectele alimentare restrictive sunt adesea întâlnite, 
fi ind specifi ce pentru o serie de ramuri sportive, însă 
fără a se încadra în normalitatea practicii efortului 
sportiv, respectiv a evoluției fi ziologice. (14) Printre 
acestea, se afl ă sporturi individuale, precum cele de 
forță, gimnastică, cât și înot, limitându-se astfel de 
practici în cadrul sporturilor de echipă. 

Necesarul energetic al tânărului sportiv este 
crescut, dată fi ind activitatea metabolismului lipidic 
și ponderea pe care această resursă energetică o de-
ține pe parcursul efortului sportiv. Variația timpului 
total petrecut în efort se realizează în funcție de vâr-
stă. [15] Astfel, periodizarea efortului va impune un 
număr variabil de minute petrecute în efort. [16] Creș-
terea perioadei totale de efort, va impune o creștere a 
necesarului energetic. În acest punct, se menționează 
de percepția sportivului și caracterizarea proprie a 
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evoluției sportive, dependentă fi ind de capacitatea de 
adaptare la efortul susținut [17]. 

În literatura de specialitate, se menționează 
relaționarea dintre percepția unui efort de intensitate 
crescută și aportul metabolismului glucidic. Specifi -
citatea efortului descris, desfășurat în mod susținut, 
poate impune o serie de modifi cări fi ziologice. Printre 
acestea, se menționează aciditatea organismului, inca-
pacitatea de refacere a resurselor energetice utilizate 
pe parcursul efortului, generând o rată a metabolismu-
lui crescută. [18] Din acest punct, aportul alimentar se 
va adapta activității susținute. [19]

 În cadrul lucrării, creșterea gradului de carac-
terizare a percepției efortului a fost asociat cu creș-
terea aportului total energetic prin masa servită post 
antrenament. [20] Astfel, inițierea unei asemenea mă-
suri este dependentă de calitatea ingestiei alimentare, 
aportul preponderent fi ind realizat prin surse proteice, 
limitând aportul total lipidic. 

În urma analizei grupului de studiu, se poate 
observa o variație în acest sens. Drept urmare, apor-
tul alimentar este stabilit în funcție de efortul sportiv, 
însă proporția energetică este impusă prin aport canti-
tativ, nu calitativ, aspect demonstrat prin modifi cările 
de proporție totală alocate unei mese servite. [21] 

Intervenția propriu-zisă, în literatura de specia-
litate, se bazează pe valorifi carea calitativă a aportului 
alimentar, stabilind ingestia pre efort, respectiv post 
efort în funcție de specifi citatea efortului, vârsta, greu-
tatea sportivului și evoluția necesarului energetic. [22]

CONCLUZII

1. În cadrul lotului de studiu a fost demonstrat 
un dezechilibru alimentar și lipsa adaptării aportului 
nutrițional în funcție de activitatea desfășurată, re-
spectiv în funcție de durata și intensitatea acesteia. 

2. Adaptarea ingestiei alimentare se va realiza 
în funcție de necesarul energetic, costurile metabolis-
mului energetic generate în urma efortului sportiv și 
percepția elevilor asupra intensității efortului. 

3. Educația elevilor angrenați într-o activitate 
sportivă, cu scopul de a cunoaște metodele de inter-
venție în diferite situații expuse, va reprezenta un 
obiectiv pentru activitățile viitoare. 

4. Echilibrarea consumului alimentar și educa-
ția nutrițională sunt puncte esențiale la baza regimului 
alimentar și a performanței sportive la elevi. 
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REZUMAT

Tulburarile din spectrul autismului (TSA) sunt 
tulburări neurodevelopmentale, asociate cu defi cite 
de bază în comunicarea socială și interacțiune socială 
și comportamente repetitive și restrictive. Prezentăm 
cazul unui copil de sex masculin, în vârstă de 6 ani 6 
luni, diagnosticat la vârsta de 4 ani cu TSA fără defi -

cit intelectual sau de limbaj (sindrom Asperger), cu 
elemente de ADHD, de stress postraumatic și de tul-
burări alimentare, cu evoluție favorabilă după 18 luni 
de psihoterapii combinate și logopedice, simultan cu 
trainingul părinților, integrat în colectivitate la grădi-
niță și urmează să fi e școlarizat în clasa pregătitoare.

CUVINTE CHEIE: autism, sidrom Asperger, 
copil, școală

AUTISM SPECTRUM DISORDERS WITHOUT 
INTELLECTUAL IMPAIRMENT OR LANGUAGE 

IMPAIRMENT (ASPERGER SYNDROME) – 
CASE REPORT 

ABSTRACT

Autism Spectrum Disorders (ASD) are neu-
rodevelopmental disorders associated with defi cits 
in social communication and basic social interaction 
and repetitive behaviors and restrictive. We present 
the case of a male child, 6 years 6 months age, dia-
gnosed at 4 years age with ASD without intellectual 
impairment or language (Asperger syndrome), with 

elements of ADHD, stress posttraumatic and eating 
disorders, evolving positive after 18 months of com-
bined psychotherapy and speech therapy, simultane-
ously with the training of parents, integrated into the 
community (kindergarten and trained for preparatory 
class).

KEY WORDS: autism, Asperger sydrome, 
child, school
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INSTRODUCERE

In 1943 Leo Kanner a descris primele cazuri 
de autism la copii, elementul comun al tabloului cli-
nic fi ind izolarea socială. Etimologic cuvântul autism 
provine din limba greacă, „autos” = sine.

În 1944, Hans Asperger descria și el o simp-
tomatologie asemănătoare la un grup de băieți cu 
probleme de integrare socială, identifi când în același 
timp și unele anomalii emoționale.

Autismul include o serie de tulburări comporta-
mentale fundamentale. Tulburările din spectrul autist 
fac parte din grupa tulburărilor neurodevelopmentale, 
defi nirea și încadrarea formelor clinice în Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), 
de către American Psychiatric Association, suferind 
numeroase schimbări de-a lungul timpului. (vezi Ta-
bel 1) .[1,2,3,4,5,6]

DSM–V desfi ințează diagnostice ca: tulburarea 
de dezvoltare pervazivă nespecifi cată, tulburarea au-
tistă, sindromul Asperger, tulburarea dezintegrativă a 

copilăriei, fi nd considerate ca simple variante ale unei 
singure entități clinice, defi nită ca Tulburare de spec-
tru autist, cu manifestări variate, grupate diferit și de 
intensităte variabilă de la un pacient la altul (vârstă, 
sex, dezvoltare intelectuală, dezvoltarea limbajului, 
factori de mediu). [1,2,3,4,5]

Tulburările din spectrul autist (TSA) sunt tul-
burări neurodevelopmentale, asociate cu:

1. defi cite de bază în comunicarea socială și in-
teracțiune socială,

2. comportamente repetitive și restrictive.
3. Noua abordare diagnostică permite clinici-

anului un diagnostic mai descriptiv, ca TSA cu sau 
fără defi cit itelectual/tulburări de limbaj, anomalii ge-
netice, etc. 

Sindromul Asperger așa cum era defi nit de 
DSM – IV, se caracterizează prin comportament re-
petitiv care afectează capacitatea de a comunica. Con-
form DSM-V el este prezentat ca TSA fără defi cit in-
telectual sau de limbaj.[1,2,3,4,5]

Tabel nr.1 : Istoricul clasifi cării au  smului în DSM [1,2,3]

1952 DSM-I Nu există termenul de autism sau Tulburare de dezvoltare pervazivă 
Se folosește terminologia de „Reacție schizoidă a copilăriei”1968 DSM-II

1980 DSM-III 

Tulburare de dezvoltare pervazivă:
Tulburare de dezvoltare pervazivă a copilului
Autismul infantil 
Autism atipic

1987 DSM-III-R
Tulburare de dezvoltare pervazivă:
Tulburare autistă
Tulburare de dezvoltare pervazivă nespecifi cată

1994 DSM-IV

Tulburare de dezvoltare pervazivă:
Tulburare de dezvoltare pervazivă nespecifi cată
Tulburare autistă
Sindrom Asperger
Tulburare dezintegrativă a copilăriei
Sindrom Rett

2000 DSM-IV-TR Idem DSM – IV (cu cateva corecții pentru Tulburarea de dezvoltare pervazivă nespecifi cată)

2013 DSM – V Tulburare din spectrul autist

International Statistical Classifi cation of Di-
seases and Related Health Problems, 10th Revision 
(ICD-10, versiunea OMS pentru 2016), încadrează 
sindromul Asperger (cod F84.5), la capitolul V (Men-
tal and behavioural disorders, codurile F00-F99), 
subcapitolul Tulburări de dezvoltare psihologică 
(Disorders of psychological development, codurile 

F80-F89), în cadrul Tulburărilor de dezvoltare perva-
zivă (cod F 84). ICD – 10 (versiunea pentru 2016), 
defi nește sindromul Asperger ca o tulburare de va-
liditate nosologică incertă, caracterizată prin același 
tip de anomalii calitative ale interacțiunii sociale re-
ciproce specifi ce autismului, împreună cu un reper-
toriu repetitiv, stereotip, restrictiv, de interese și ac-
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tivități. Diferă de autism, în primul rând, prin faptul 
că nu există nici o întârziere generală sau o întârziere 
de limbaj sau în dezvoltarea cognitivă. Această tulbu-
rare este adesea asociată cu stângăcie marcată. Există 
o tendință puternică pentru această afecțiune de a per-
sista în adolescență și în viața de adult. În viața adultă 
timpurie, ocazional, pot să apară episoade psihotice. 
Alte diagnostice asimilate sindromului Asperger sunt 
cele de psihopatie autistă și tulburare schizoidă a co-
pilariei. [7]

Posibil ca, în 2018, la următoare revizie, câd va 
apărea ICD-11, să apară unele modifi cări de încadrare 
diagnostică, astfel încât să dispară posibilele confuzii 
induse de diferențele dintre DSM-V și ICD-10.[8]

Etiologia este neclară, se vorbește de o cauza-
litate multifactorială cu implicarea factorilor gene-
tici în contextul factorilor de mediu, biologici și/sau 
genetici, care induc anomalii în structura și funcțio-
nalitatea creierului, răspunzătoare de apariția TSA, 
dar markerii specifi ci încă nu au putut fi  identifi cați, 
rezultatele studiilor fi ind încă contradictorii. Facto-
rii genetici pot fi  implicați, aproximativ 10% din ca-
zurile de autism se asociază cu sindrom Angelman, 
sindrom X-fragil (sindromul Martin Bell), sindrom 
Down, scleroza tuberoasă, și altele. Părinții unui copil 
cu TSA au 2-18% șanse de a avea și un al doilea un 
copil cu TSA. Alți factori de risc sunt medicația din 
timpul sarcinii (acid valproic, talidomida), vârsta în-
aintată a părinților, alți factori ce acționează imediat 
înaintea, în timpul și imediat după naștere, greutatea 
mică la naștere. [1,2,3,4,5,6,8,9] Se vorbește de ase-
menea despre factori infl amatori și autoimuni, 50% 
dintre copiii cu TSA având în antecedente manifestări 
atopice cu activarea mastocitelor (astm, eczema, aler-
gii sau intoleranțe alimentare), corelate cu prezența 
autoanticorpilor cerebrali; mastocitele activate pot 
elibera mediatori infl amatori și neurotoxici, responsa-
bili de focare infl amatorii cerebrale.[10] Sunt în curs 
numeroase studii și cercetări privind etiologia și fac-
torii de risc ai TSA. 

Epidemiologie: TSA se pare că este în creștere 
la nivelul întregii lumi, cu o incidență mai mare la 
băieți, sex ratio baieți: fete= 4:1, dar nu există varia-
ții legate de rasă, etnie, mediu socio-economic. Pre-
valența, conform CDC, în 2012, varia între 8,2-24,6 
cazuri la 1000 de copii, cu o medie de 14,6 la 1000 de 

copii (1 caz la 68 de copii). Sindromul Asperger are o 
prevalență de 3 la 1000 copii.[1,2,6,8]

Diagnosticul, conform DSM – V, se stabilește 
după 5 criterii (A, B, C, D, E), care țin cont de vârsta 
la debut (C), caracterul limitativ al simptomelor (D), 
de defi ciențele de comunicare și interacțiune socială 
(A), de prezența comportamentelor, intereselor și ac-
tivităților restrictive, stereotipe(B), comorbidități și 
defi ciențe intelectuale (E), după cum urmează.[1]:

A. Defi cite persistente în comunicarea socială 
și interacțiunea socială, în toate contextele, nemani-
festate ca întârzieri de dezvoltare generale, care să se 
regăsească în toate cele 3 arii descrise mai jos:

1. Defi cite în reciprocitatea socio-emoțională: 
pornind de la manifestări de apropiere socială anor-
mală și imposibilitatea menținerii unei conversații din 
cauza lipsei de reciprocitate afectivă, emoțională, de 
interese și ajungând până la absența totală de inițiativă 
în interacțiunile sociale. 

2. Defi cite în comportamentele de comunicare 
non-verbală, folosite în interacțiunea socială: pornind 
de la comunicare non-verbală și verbală foarte slabă 
(anormalități în contactul vizual, limbaj corporal) 
sau defi cite în înțelegerea și folosirea comunicării 
non-verbale și până la absența completă a expresiilor 
faciale și a gesturilor în comunicare.

3. Defi cite în dezvoltarea și menținerea relații-
lor sociale (în afara relațiilor cu anturajul, îngrijitorii): 
pornind de la difi cultăți de adaptare a comportamen-
telor în funcție de contextele sociale diferite, difi cul-
tăți în participarea la jocuri imaginative și la formarea 
prieteniilor până la absența totală a interesului pentru 
ceilalți oameni.

B.Comportamente, interese și activități restric-
tive, repetitive (stereotipe), manifestate în cel puțin 2 
dintre următoarele arii:

1. Vorbire, mișcare motorie și utilizare de 
obiecte în mod stereotip (repetitiv): precum simple 
mișcări stereotipe, ecolalia, utilizarea repetitivă a 
obiectelor, utilizarea de secvențe idiosincratice.

2. Atașament excesiv la rutină, comportamente 
și vorbire ritualizate sau rezistență excesivă la schim-
bare: de pildă ritualuri motorii, insistență în a mânca 
aceeași mâncare, în a merge pe același drum, folo-
sirea acelorași întrebări sau apariția stresului la mici 
schimbări.
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3. Interese fi xiste, restrictive manifestate cu o 
concentrație maximă, o intensitate anormală: precum 
atașament/preocupare puternică pentru obiecte neobiș-
nuite, interese excesive manifestate cu perseverență.

4. Hiper– sau hipo– reactivitate la stimuli senzo-
riali sau un interes neobișnuit pentru caracterul senzo-
rial al mediului (de pildă, indiferență la durere/căldură/
frig, reacții neobișnuite la anume sunete sau texturi, 
atingere sau mirosire excesivă a obiectelor, fascinație 
pentru lumină sau pentru învârtirea obiectelor).

C. Simptomele trebuie să fi e prezente din co-
pilăria timpurie (chiar dacă nu se manifestă integral 
până în momentul în care cerințele sociale depășesc 
capacitățile limitate).

D. Toate aceste simptome limitează și îngreu-
nează funcționarea fi rească a individului zilnic.

Diagnosticul diferențial se face cu: sindromul 
Rett, mutismul selectiv, tulburări de limbaj și tul-
burarea comunicării sociale (pragmatice), tulburări 
de dezvoltare intelectuală fără TSA, boala ticurilor, 
ADHD, schizofrenia.[1,2,3,6,11,12,13]

Tratamentul nu este medicamentos (arareori 
simptomatic), ci psihoterapeutic, instituindu-se te-
rapii individualizate ca: Terapia Comportamentală 
Aplicată (ABA), ludoterapia, jocul de rol, logopedie 
și trainingul părinților.[1,11,12,13,14,15,16]

Evoluția și prognosticul sunt variabile în func-
ție de gradul și tipul de afectare având în vedere po-
limorfi smul TSA și multitudinea de factori favorizanți 
sau declanșatori mai mult sau mai puțin cunoscuți/
identifi cați.

PREZENTARE DE CAZ

Prezentăm cazul unui copil de sex masculin, 
L.L.A, născut în iunie 2010, care frecventează o gră-
diniță cu program prelungit, din Tîrgu Mureș, pentru 
care evaluarea psihologică s-a făcut la solicitarea ma-
mei copilului, cu motivația lipsei de atenție, a proble-
melor de vorbire și hiperactivității copilului. Evalua-
rea psihologică s-a făcut în cabinetul de psihologie și 
a constat din: interviu cu mama copilului și aplicare 
de teste/chestionare (o ședință 60 minute), evaluarea 
copilului cu aplicarea de teste relevante (2 ședințe a 
50 minute). 

Metodelele de evaluare folosite au fost: in-
terviu semistructurat (mama, fără alte persoane rele-

vante), observația (comportamentul non-verbal, rela-
ția părinte – copil), testul Raven color, cuburile Kochs 
pentru aprecierea nivelului de dezvoltare cognitivă a 
copilului, fi șa de investigare pentru părinți, chestionar 
de evaluare a copiilor cu vârste cuprinse între 3-7 ani 
(ECI 4), fi șa de evaluare logopedică, tehnici ludice. 
Observații: receptivitatea părintelui, disponibilitatea 
de a-i răspunde și exprimarea atenției față de copil; 
dovedirea unei atitudini afectuoase, calde, prin tonul 
vocii și exprimarea facială în cadrul comunicării; ati-
tudini gestuale și corporale manifestate de părinte și 
răspunsurile copilului la aceste manifestări non ver-
bale. .[11,12,13,14,15,16]

Date despre familia copilului (istoric social): 
Copilul face parte dintr-o familie legal constituită, cu 
doi copii; în familia copilului mai este o soră în vârstă 
de 1 an. Relațiile din familie sunt armonioase, ambii 
părinți fi ind implicați în creșterea și educarea copiilor. 
Părinții sunt ajutați în creșterea și educarea copiilor 
de către familiile lărgite. Ca stil parental, mama se în-
scrie în stilul interactiv, cu orientare spre oameni și un 
ritm rapid, activ. Acest stil este caracterizat de socia-
bilitate, spontaneitate, optimism, ușurință în exteriori-
zarea emoțiilor. Manifestă competitivitate, încredere 
în forțele proprii, își sprijină afectiv copilul, îl laudă 
și-l încurajează pentru realizările sale, oferindu-i în-
credere în sine. Mama copilului este foarte informată 
cu privire la caracteristicile de dezvoltare pe vârste 
a copiilor, cu privire la nevoile ce trebuie satisfăcute 
unui copil pentru a se asigura o dezvoltare armonioasă 
a acestuia. 

Rezultatele evaluării psihologice :

a) Dezvoltarea socio-psiho-emoțională a copi-
lului

 Dezvoltarea cognitivă: este cel mai proba-
bil în baremul vârstei sau peste acesta. Nu cola-
borează pentru aplicarea unui instrument de sta-
bilire a nivelului intelectual. Refuză să lucreze cu 
cuburile Kochs ”deoarece au prea multe culori”, 
iar culoarea lui preferată e verde. Realizează seria 
A a testului Raven color, cu o singură eroare, dar 
refuză să-l fi nalizeze. Nu desenează, nu colorează, 
execută doar niște mâzgălituri. 

 Deprinderile de autonomie personală sunt 
formate, dar neconsolidate (mănâncă singur în 
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grădiniță, dar nu și acasă; se îmbracă singur, are 
control sfi ncterian). Stabilește relații interperso-
nale relativ adecvate, este sociabil, are uzanța re-
laționărilor sociale. Nu menține contactul vizual. 
Are preocupări bizare legate de trierea/manipula-
rea unui anume tip de obiecte, cu preferință pentru 
obiectele mici, identice, de aceeași culoare – roșie 
sau verde.

 Limbajul pasiv și activ este peste nivelul 
vârstei cronologice ca bogăție a vocabularului, nu-
anțare morfo-sintactică și fl exibilitate în utilizare; 
își exprimă cu ușurință sentimentele și emoțiile. 

 Fișa de evaluare logopedică reliefează ur-
mătoarele aspecte: motricitate generală bună, mo-
tricitate fi nă (mobilitatea degetelor) bună, structuri 
perceptiv-motrice, nu este unilateralizat dar tinde 
să utilizeze mai mult mâna stângă, cunoștințe și 
achiziții peste nivelul vârstei în ceea ce privește 
formele (ex. romb), nuanțe ale culorilor, operarea 
cu cifre, recunoșterea literelor (cunoaște alfabe-
tul), informații privind animalele și mediul lor de 
viață; cunoaște limba engleză și îi place să cânte 
în limba engleză; cunoaște principalele momente 
ale zilei, zilele săptămânii, lunile anului, anotim-
purile; este orientat în timp și spațiu; cunoaște cu-
lorile, mărimile, cantitățile și formele geometrice; 
cunoaște schema corporală; prezintă difi cultăți de 
concentrare și de menținere a atenției în activitate; 
nivelul de înțelegere a limbajului este nivelul vâr-
stei iar limbajul verbal este bine dezvoltat, folo-
sește denumiri, acțiuni, însușiri, cuvinte de relație; 
vorbește în propoziții dezvoltate, folosind corect 
timpul verbelor, înțelege și folosește noțiunile de 
ieri, azi, mânie și percepe continuitatea unei acți-
uni; înțelege și utilizează adecvat pronumele per-
sonal și conjugarea corectă a verbelor; fonastenie 
– voce lipsită de energie, slăbiciune, vorbire lipsită 
de modulații, mișcare a buzelor fără sunet; pre-
zintă dislalie polimorfă, cu afectarea sunetelor; L, 
F-V, S-Z-Ț, Ș-J-CE-CI și R. Substituie cuvintele 
de legatură sa, se, și, să cu : HA, HE, HI, HU; dia-
gnostic neuropsihiatric – TSA ( în observație); an-
tecedente persoale patologice: boli virale ușoare.

 Dezvoltarea afectivă: nu sunt prezente tul-
burări emoționale, copilul dezvoltă un atașament 
corect centrat pe mamă, are răspunsuri emoționale 
corespunzătoare. Mama relatează crize de afect 
la impunerea unor reguli de către adult sau la re-

fuzul adultului de a-i satisface imediat cererile. 
ECI 4 reliefează scoruri cutoff cu semnifi cație la: 
ADHD, tipul cu defi cit de atenție, stres posttrau-
matic (mama relatează un episod în care, la vârsta 
de 3 ani, consecutiv unei căderi, copilului i-au fost 
puse 2-3 copci la buza inferioară (fără spitalizare), 
Tulburări de alimentare (are preferințe alimentare 
puternice, mănâncă puțin, refuză să mănânce sin-
gur uneori), tulburare Asperger (comportamente 
bizare, uneori mișcări repetitive).

Diagnostic: În urma evaluării neuropsiholo-
gice și psihiatrice, pe baza prezenței criteriilor de dia-
gnostic DSM-V: A2; B1, 2, 3 ; C, interpetăm cazul ca 
TSA fără defi cit intelectual sau de limbaj, (echivalent 
cu sindrom Asperger, conform ICD-10 și DSM-IV), 
cu elemente de ADHD, elemente de stres postrauma-
tic și de tulburări alimentare.

Terapie: Se instituie unu program de consoli-
dare a deprinderilor de autonomie personală și socială, 
de reglaj comportamental, în special în mediul fami-
lial și terapie logopedică, pentru corectarea sunetelor 
afectate. Metodele psihoteraputice aplicate au fost Te-
rapia Comportamentală Aplicată (ABA), ludoterapia, 
jocul de rol, sandplay therapy, logopedie, trainingul 
părinților, toate cu planuri individualizate și adaptate 
la nevoile copilului. Programul de terapie a început 
la vârsta de 4 ani și 3 luni timp de 1 an și 6 luni cu o 
frecvență de 2 ședințe pe săptămână, cu durata de 50 
de minute, după o perioadă de preterapie și evaluare. 

Rezultatele obținute în urma terapiei au fost 
menținerea contactului vizual, consolidarea deprinde-
rilor de autonomie personală, reducerea stereotipiilor, 
respectarea regulilor atât acasă cât și în societate, re-
ducerea preferințelor alimentare prin acceptarea unor 
noi alimente, corectarea sunetelor afectate, fonaste-
niei, reușind chiar să folosescă modulații și intonații 
diferite în vorbirea curentă, dezvoltarea limbajului 
para și non verbal. Copilul este integrat în continuare 
în colectivitate, unde se remarcă schimbări majore în 
comportament, în respectarea programului și reguli-
lor, urmând să fi e școlarizat în clasa pregătitoare. 

Recomandări pe termen lung: monitorizarea 
în continuare, în funcție de necesități, cultivarea abi-
lităților deosebite ale copilului (limba engleză), dez-
voltarea imaginației creative, dezvoltarea inteligenței 
emoționale, alegerea unui sistem de învățământ unde 
copilul să poată fi  integrat, înțeles, valorizat și stimu-
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lat. Transformarea obsesiei copilului pentru domeniul 
favorit într-o pasiune și, ulterior, într-o meserie. Acești 
copii pot deveni profesioniști și specialiști foarte buni 
în domeniile care îi atrag. Pasiunea copilului ar putea 
deveni ușor iritantă și enervantă atât pentru părinți, 
cât și pentru cei din jur. Copilul având tendința de a 
vorbi numai despre ceea ce îl pasionează, acest lucru 
ar putea deveni deranjant. De aceea, părinții sunt sfă-
tuiți să îi ducă la cursuri, ateliere sau școli specializate 
în acel domeniu, unde își poate cultiva liber pasiunea. 
Din păcate, la fel ca multe alte tulburări din spectrul 
autist, nu se poate vindeca complet. Părinții pot oferi 
însa copilului sprijinul necesar pentru a-i îmbunătăți 
calitatea vieții și a-l integra mai bine în societate. 
[13,14,15,16]

În loc de concluzii, poemul „Autism is”, din 
volumul „ASPoetry: llustrated Poems from an Aspie 
Life” de Wendy Lawson. „Autism is: being present 
in this world,/But not entirely of it. / I am one step 
removed and curled, / The switch just doesn’t click. / 
I perform the role of my perception,/ And play many 
parts so well./ But minus fi les for my redemption, / 
My part in life I cannot tell. Life is like a video,/ I 
watch but cannot partake./ My uneven skills are but 
an echo,/ Of the frustrations which I hate! /However, 
my focused use of time and space, / I would not give 
away ./ I know that I am especially placed, / For some 
developed career one day!”(Wendy Lawson este psi-
holog, profesor univeritar și după 25 de ani de dia-
gnostic greșit – schizofrenie, în 1994, a fost diagnos-
ticată cu sindrom Asperger, moment în care s-a întors 
la universitate și și-a dedicat cariera studierii acestei 
boli cu accent pe infl uența dezvoltării neurologice in-
dividuale asupra stilurilor de învățare.)

Asociatia Americană de Pediatrie recomandă, 
pe cât posibil, screeningul pentru TSA la toți copiii cu 
vârsta de 18 luni și 24-30 de luni, deoarece diagnosti-
cul și intervenția timpurie sunt foarte importante pen-
tru o evoluție favorabilă a cazului.[1,8]
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Cancerul la copil este considerată o boală rară 
deoarece incidența este sub 5 cazuri/10.000 locuitori 
și reprezintă aproximativ 0,5% din totalul cancerelor. 
Cu toate acestea decesele prin cancer la copil și ado-
lescent reprezintă a doua cauză de deces după acci-
dente, la grupa de vârstă 10-19 ani. În Europa se înre-
gistrează anual 35000 de cazuri noi de cancer la copii 
și tineri, din care 15.000 de cazuri la copiii sub 15 ani 
și 20.000 la tineri cu vârsta de 15-24 de ani. Vestea 
bună este că rata de supraviețuire la 5 ani este de peste 
80%, dar după 5 ani rata de mortalitate este mai ridi-
cată la supraviețuitorii unui cancer decăt la popula-
ția de aceeași vârstă care nu a trecut printr-o astfel de 
experiență. În Europa sunt la ora actuală aproximativ 
300.000 de persoane supraviețuitoare ale unui cancer 
în copilărie și se estimează că în 2020 vor fi  aproxima-
tiv o jumătate de milion. [1,2,3]. 

Cancerul la copil are o rată de supraviețuire 
mai mare decât cea de la adult, dar și formele de can-
cer întâlnite la copii sunt diferite de cele ale adultului. 
Supraviețuirea din cancerele copilului este destul de 
variată, în funcție de tipul de cancer, stadiul de evo-
luție la diagnostic, localizare, factori de risc, patologii 
asociate și desigur răspunsul la tratament. Cancerele 
copilului sunt reprezentate de boli maligne hemato-
logice și tumori solide, clasifi cate în 12 grupe mari și 

47 subgrupe conform ICCC-3, din 2005. (vezi Tabel 
nr.1) [4,5]. Cele mai frecvente forme de cancer întâl-
nite la copil sunt leucemiile, limfoamele și tumorile 
sistemului nervos central (SNC). Cel mai bun pro-
gnostic, cu supraviețuire la 5 ani, de peste 85% este în 
leucemia limfoblastică, limfoame și retinoblastom; o 
rată de supraviețuire la 5 ani sub 50% se întâlnește în 
cazul leucemiile mieloblastice acute, tumorilor SNC 
cu risc crescut(HR), neuroblastomului și sarcoamelor 
osoase sau de părți moi. Din cauza accesului inegal la 
servicii standardizate în diferitle țări europene, aceste 
cifre sunt cu 10-20% mai mici în țările din Europa 
de Est. [3,6] În România, situația este asemănătoare 
cu cea din Europa în privința incidenței cancerelor 
la copil; se înregistrează anual aproximativ 500 de 
cazuri noi pentru grupa de vârstă 0-19 ani, conform 
Globocan incidența este în creștere (11,6/100.000 
locuitori în 2008 pentru grupa de vârstă 0-14 ani și 
13,7/100.000 locuitori în 2012). Din cauza faptului 
că în România nu a existat un Registru Național de 
Cancer la Copil până în 2009, încă nu există date pri-
vind supraviețuirea la 5 ani, dar în 2015 Societatea 
Română de Hematooncologie Pediatrică (SROHP) a 
întocmit un prim raport privind incidența cancerelor 
la copii în România și supraviețuirea la 4 ani. (vezi 
Tabelul nr.2) [7,8].
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Tabelul nr. 1: Clasifi care Internațională a Cancerului la Copil (ICCC-3)[4,5]

1

Leucemii, boli mieloproliferative și boli mielodisplazice

1.1. Leucemia limfoblastică

1.1.1. Cu celule precursoare
1.1.2. Cu celule B mature
1.1.3. Cu celule T mature și NK
1.1.4. Alte leucemii limfoide, NOS
1.1.5. Leucemia limfoida

1.2. Leucemia mieloidă acută
1.3. Boala mieloproliferativă cronică
1.4.  Sindromul mielodisplazc și alte boli mieloprolife-

rative
1.5. Nespecifi cate și alte leucemii specifi cate

2

Limfoame și neoplazii reticuloendoteliale

1.1. Limfom Hodgkin
1.1.1. Limfoame cu celule precursoare
1.1.2. Limfoame cu celule B-mature 
1.1.3. (cu excepția limfomului Burkitt)
1.1.4. Limfoame cu celue T-mature și NK

1.2.  Limfom Non-Hodgkin, NOS (cu excepția limfo-
mului Burkitt)

1.3. Limfom Burkitt
1.4. Alte neoplazii limforeticulare

3 Neoplasme ale sistemului nervos central(SNC) și alte neoplasme intracraniene și intraspinale

3.1. Ependinomul și tumorile plexului coroid 1.1.1. Ependinom
1.1.2. Tumorile plexului coroid

3.2. Astrocitomul

3.3. Tumori embrionale intracraniene și intraspinale 

1.3.1. Meduloblastom
1.3.2. PNET
1.3.3. Meduloepitelom
1.3.4. Tumori teratoide / rabdoide atipice

3.4. Alte glioame
1.4.1. Oligodendrogliom
1.4.2. Glioame mixte și nespecifi cate
1.4.3.  Tumors neuroepiteliale gliale cu origine in-

certă

3.5. Alte neoplazii intracraniene și intraspinale

1.5.1. Adenomul și carcinomul de glandă pituitară
1.5.2. Tumori ale egiunii șelre (craniofaringiom)
1.5.3. Tumori pineale parenchimatoase
1.5.4. Tumorsi neuronale și mixte neuronal-gliale 
1.5.5. Meningiom

3.6.  Neoplazii intracraniene și intraspinale 
nespecifi cate  

4

Neuroblastomul și alte tumori ale ale celulelor nervoase priferice

Neuroblastom și ganglioneuroblastom

Alte tumori ale celulelor nervoase periferice
5 Retinoblastomul

6

Tumori renale
Nefroblastom și alte tumori renale nonepiteliale 
Carcinom renal
Tumori renale maligne nespecfi cate

7

Tumori hepatice
Hepatoblastom
Carcinom hepatic
Tumori maligne hepatice nespecifi cate 
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Progesele înregistrate în terapia oncologică 
complexă a copiilor cu cancer a dus la o creștere a ratei 
de supraviețuire cu aproximativ 3% pe an, în Europa, 

dar și o rată a efectelor secundare la distanță înregis-
trată la aproximativ o treime dintre supraviețuitorii la 
cinci ani. Aceste efecte secundare sunt foarte variate și 

8

Tumori maligne osoase
Osteosarcom
Condrosarcom
Tumora Ewing și alte sarcoame osoase specifi cate
Alte tumori osoase maligne specifi cate
Tumori osoase maligne nespecifi cate

9

Sarcoame ale țesuturilo moi și ate localizări extraosoase
Rabdomiosarcom
Fibrosarcom, Tumorile tecii nervului periferic și alte 
neopasme fi broase
Sarcom Kaposi 
Alte sarcoame ale țesuturilor moi specifi cate
Sarcoame ale țesuturilor moi nespecifi cate 

10

Tumori ale celulelor germinale, tumori trofoblastice și tumori gonadale
Tumori ale celulelor germinale intracraniene și
intraspinale 
Tumori maligne ale celulelor germinale extracraniene și 
extragonadale 
Tumori maligne ale celulelor germinale gonadale 
Carcinom gonadal 
Tumori maligne gonadale, altele și nespecifi cate

11

Alte tumori maligne epiteliale și melanomul malign
Carcinom adrenocortical 
Carcinom tiroidian 
Carcinom nasofaringian
Melanom malign
Carcinom cutanat
Carcinoame, altele și nespecifi cate 

12
Alte neoplazii neclasifi cate
Alte tumori maligne specifi cate
Alte tumori maligne nespecifi cate

Tabel nr.2: Incidența și supraviețuirea la 5 ani pentru cele mai frecvente cancere  la copil și adolescent 
(* supraviețuire la 4 ani) [1-8]

Nr.
crt. TIP DE CANCER SUA

2003 – 2009
EUROPA

2005 – 2007
EUROPA DE EST

2005 – 2007
*ROMÂNIA

2010

1 TOATE CANCERELE
(Incidența medie)(%000)

83%
(18,8 %000)

79,1%
(13,4%000)

70,2%
(12%000)

? *
(11,6 %000)

2 Leucemii 84% 76,0% * 69,2%
3 Limfoame 91% 91,6% * 92,1%
4 Tumori SNC 75% 58,2% 54,5% *57,7%
5 Tumori osoase 73% 61,7% 54,4% *38,%
6 Sarcoame 64% 68,5% 39,3% *53,6%

7 Retinoblastom 99% 97,9% 89,0% *100%
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Tabel nr. 3: Terapii oncologice – CHIMIOTERAPIA – efecte secundare de lungă durată/tardive

 Nr.
crt.

Terapii oncologice 
CHIMIOTERAPIA Tipul de cancer indicat Efecte secundare de lungă 

durată

1 Antimetaboliti 

6-mercaptopurina (6MP)
6-tiogunina (6TG)
Citarabina (ara-C)
Fludarabina
Methotrexat (MTX)
5-Fluorouracil

Leucemii
Limfoame non-Hodgkin
Osteosarcom
Cancere digestive, san, cervi-
cal, carcinom cu celule bazale

Toxicitate renală
Toxicitate hepatică
Defi cit neurocognitiv
Neurotoxicitate 

2 Antibiotice an-
titumorale

Antracicline: 
Daunorubicina
Doxorubicina
Idarubicia 
Epirubicina
Mitoxan

Leucemii
Limfoame Hodgkin 
Limfoame Non-Hodgkin
Neuroblastom
Tumora Wilms
Sarcom

Cardiomiopatie
Aritmii

Bleomicina Limfoame Hodgkin 
Tumori cel germinale Fibroza pulmonară

Actinomicina D  (Dactinomicin) Tumora Wilms
Sarcoame Hepatotoxixitate

3 Epipodofi loto-
xine

Inhibitor topoizomeraza I (Eto-
poside)

Leucemii
Limfoame Non-Hodgkin
Neuroblastom
Sarcom
Tumori cel germinale
Tumori SNC

Scăderea fertilității la femei

Inhibitor topoizomeraza II
(Topotecam)

Neuroblastom
Sarcom
Tumori cerebrale

Hepatotoxicitate
Leucemie secundară

4 Alcaloizi de 
vinca

Vincristin

Leucemii
Limfoame Hodgkin
Limfoame Non-Hodgkin
Tumori SNC
Tumora Wilms
Sarcoame

Neurotoxicitate

Vinblastine
Limfoame Hodgkin
Limfoame anaplastice cu cel 
mari

5 Agenți alkilanți

Ciclofosfamida
Ifosfamida

Leucemii
Limfoame
Neuroblastom
Sarcom
Tumora Wilms – HR
Tumori SNC

Cistopatie
Nefropatie tubulară
Encefalopatie
Infertilitate
Leucemie secundară

Melfalan
Busulfan

Neuroblastom
Sarcom Ewing
Melanom malign

Infertilitate
Fibroză pulmonară

depind de tipul de cancer, gradul de malignitate, stadi-
alizare, localizare și pe cale de consecință, de tipul de 
terapie aplicat. (vezi Tabelele nr. 3, 4, 5) [9-35] Tera-

piile oncologice sunt reprezentate de: chimioterapie, 
radioterapie, chirurgie, transplant medular.
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5 Agenți alkilanți

Clorambucil Limfoame Hodgkin

Cistopatie
Hepatotoxic
Neurotoxic
Fibroză pulmonară
Leucemie secundară
Sindr. mielodisplazic

Lomustin (CCNU)
Carmustin Tumori SNC

Infertilitate
Leucemie secundară
Toxicitate oculara
Fibroză pulmonară

Procarbazine Limfoame
Hepatotoxic
Neurotoxic
Infertilitate

6 Compuși de 
platina

Cisplatin Neuroblastom
Sarcom
Tumori SNC

Nefrotoxicitate
Ototoxicitate
Neurotoxicitate 

Carboplatin
Neuroblastom
Sarcom
Tumori SNC

Nefrotoxicitate
Ototoxicitate
Mielotoxic 

7 Enzime
L-Asparaginaza Leucemie -

Trabectedin Sarcoame de părți moi Nu se cunosc (molecule noi)

8 Alti agenți
Amsacrine (inhibitor de topoizo-
meraza II) Leucemia acută limfoblastică -

Hidroxiureea -

9 Steroizi
Prednison
Prednisolon
Metilprednisolon

Leucemii, limfoame

Osteopenie
Osteoporoză
Osteonecroză
Defi cit hormon de creștere
Hipogonadism
Insufi ciență ovariană
Hipertiroidism

Antraciclinele cresc riscul de insufi ciență car-
diacă, la distanță, fi ind asimptomtică inițial, apoi cu 
insufi ciență diastolică ușoară, urmată de disfuncție 
sistolică și insufi ciență ventriculară stângă, insufi -
ciența cardiacă instalându-se progresiv, la 10-20 de 
ani după tratament; severitatea fenomenelor este de-
pendentă de doza totală cumulativă de antracicline 
administrate, potențată și de asocierea cu ciclofosfa-
mida, transtuzumab, taxani (docetaxel, paclitaxel) și 
iradierea toracică. Riscul scade dacă antraciclinele se 
asociază cu cardioprotectoare de tip dexrazoxane, dar 
acestea cresc riscul patologiei secundare maligne de 
tip leucemie mieloidă, sindrom mielodisplazic și tu-
mori maligne, motiv pentru care în prezent nu se mai 
folosesc în pediatrie.[9-16 ]

 Fibroza pulmonară se asociază mai frecvent cu 
administrarea de carmustine, la doze cumulative de 
700 -1800 mg/m2, sexul feminin având o susceptibili-
tate mai mare.[15,16,26]

 Nefrotoxicitatea ifosfamidei se poate ma-
nifesta ca un sindrom Fanconi-like, riscul este mai 
crescut la pacienții tratați sub vârsta de 5 ani, la doze 
cumulative peste 60 mg/m2, apare după aproximativ 3 
ani de la tratament, este precedat de o tubulopatie și 
persistă aproximativ 10 ani.[1,15,22,26]

 Compușii de platină (Cisplatin, Carboplatin) 
pot induce neuropatie periferică reversibilă, dar la 
20-60% dintre copii aceasta persistă și după termi-
narea tratamentului. Ototoxicitatea cisplatinului se 
manifestă prin pierderea auzului de înaltă-frecvență și 
apare la doze cumulative de peste 400 mg/m2 sau la 
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doze mai mici dacă tratametul se asociază cu Ifosfa-
midă, radioterapie craniană și/sau vârsta mică. Neuro-
toxicitatea, nefrotoxicitate și ototoxicitatea carbopla-
tinului este mai redusă..[1,15,22, 26]

 Riscul de cancer tiroidian postchimioterapie 
crește de 4 ori, atât la băieți cât și la fete, iar iradierea 
favorizează apariția acestuia chiar la 5-10 ani după 
tratament, riscul persistând și după 50 de ani de la ira-
diere, variabilitățile fi ind individuale. [1,14,18,26,34]

 Fertilitatea este păstrată adeseori, dar alteori 
este alterată, în funcție de diagnostic, stadializare și 
schema terapeutică aplicată. Copiii ai căror părinți 
sunt supraviețuitori ai unor cancere în copilărie nu au 
înregistrat o rată crescută a anomaliilor genetice și/
sau malformațiilor congenitale. Adolescenții și tine-
rii diagnosticați cu un cancer cu risc de infertilitate 
posterapeutică trebuie consiliați și discutată alterna-
tiva crioprezervării spermei. Chimioterapia în timpul 
sarcinii, dacă a depășit primul trimestru de sarcină, 
nu este asociată cu un risc crescut de malformații, dar 

este asociată cu un risc crescut de moarte fetală in-
trauterină, încetinirea dezvoltării intauterine și toxici-
tate fetală [17, 27]

 Anomaliile dentare reprezintă alte efecte se-
cundare tardive ale chimioterapiei, dar mai reduse de-
cât cele determinate de radioterapie, fi ind infl uențate 
și de vârsta la care s-a făcut tratamentul. Anomaliile 
dentare induse de terapiile oncologice sunt hipopla-
zia, microdonția, hipodonția, taurodontia, tulburări 
de dezvoltare a rădăcinilor și smalțului dentar, care la 
rândul lor determină malocluzie, afectând dezvoltarea 
feței și calitatea vieții. [1,15,16,19]

 RADIOTERAPIA poate fi : comună, cu izo-
topi I131MIBG, radiochirurgie și este recomandată în 
leucemii, limfoame, tumora Wilms, sarcoame, tumori 
germinale extracraniale, tumori cerebrale, terapii 
paliative (metastaze osoase, compresie medulară). 
Efectele secundare de lungă durată și/sau tardive ale 
radioterapiei sunt prezentate în tabelul nr.4.[1,12, 
14,18,33]

 Tabel nr.4: Terapii oncologice – RADIOTERAPIA – efecte secundare de lungă durată/tardive

Afectează 
creșterea

SNC Ochi Gonade Malignitate
 secundară

Nuclei de creștere
Defi cit de hormon 
de creștere
Necroza osoasă
Fibroza musculară
Anomalii dentare

Somnolență
Efecte pe axul hipotalamopitiutar
Efecte intelectuale (reduce găndirea 
matematică, memoria de scurtă durată 
și atenția concentrată)*
Reduce coordonarea motorie fi nă
Afectează orientarea vizual spațială
Mielită

Cataractă
Retinopatie

Hipogonadism
Infertilitate

Tumori epiteliale
Cancer tiroidian

*efecte tardive, apar la 4-5 ani după radioterapie și sunt mai severe la copiii tratați sub vârsta de 6 ani
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Tabel 5 : Alte terapii oncologice –efecte secundare de lungă durată/tardive [1,2,10,15,16,20,26,33]

Alte terapii oncologice Tipul de cancer indicat Efecte secundare de lungă durată/
tardive

CHIRURGICALE

Intervenții conservative 
la nivelul membrelor Tumori osoase maligne

Pseudartroză
Fracturi în os patologic
Fractură endoprostetică
Osteonecroză
Inegalitatea membrelor 
Mișcare articulară limitată
Necesitatea amputației

Amputații Tumori osoase maligne

Probleme prostetice de bont
Durere cronică de bont
Durere în membrul fantomă
Suprainfecția bontului

Rezecții de organ totale 
sau conservative Rabdomiosarcom Complicații genitourinare

Splenectomia Limfom Hodgkin (rar) Infecții severe, septicemii

Nefrectomia Tumora Wilms HTA ?

TRANSPLANT
de celule stem Leucemii, limfoame

Determinate de chimioterapie
Determinate de radioterapie
Imunosupresie cronică
Sindromul grefă-contra-gazdă (GVHD)
Hepatotoxicitate
Hepatită cronică C
Ciroză hepatică

Transfuziile sanguine repetate în cursul trata-
mentului oncologic cresc riscul pentru hepatitele cro-
nice B și C, ciroza hepatică și carcinom hepatocelular.

Aspecte psihosociale ale supraviețuitorilor: 
17% sunt depresivi cu manifestări somatice sau anxi-
oase, 13% exprimă teama cu privire la experiența te-
rapeutică oncologică anterioară, 10% relatează durere 
moderată sau severă secundare terapiilor oncologice. 
Autoevaluarea stării de sănătate a supraviețuitorior de 
cancer este variabilă și uneori neconcordantă cu starea 
clinică reală, acestea fi ind infl uențate major de sin-
droamele depresive și posttraumatice, motiv pentru 
care evaluarea și consilierea psihologică este deosebit 
de importantă. Aspecte psihoemoționale ale supra-
viețuitorilor unui cancer sunt legate de asemenea de 
teama recăderii, a complicațiilor tardive, de adaptare 
la noua condiție dacă au apărut modifi cări fi zice/este-
tice în urma terapiei, resentimente față de ceilalți co-
pii pentru că ei au avut un cancer, pe când ceilalți nu 
au trecut printr-o astfel de experiență, sunt îngrijorați 
de faptul că ar putea fi  tratați diferit decât colegii lor 

de prieteni, colegi de școală, de serviciu, angajatori, 
etc, că ar putea fi  discriminați, sunt îngrijorați de ase-
menea asupra modului în care vor decurge viitoarele 
relații sentimentale, de posibilitatea întemeierii unei 
familii, dacă vor putea avea sau nu copii și cu ce ris-
curi. [1,2,10,15,16, 21,33]

Copiii care au avut un transplant medular îna-
intea vârstei de 6 ani au un risc mai crescut de a suferi 
un declin cognitiv, astfel încât să fi e nevoie de un plan 
de educațional individualizat și monitorizare a evolu-
tiei neurocognitive pe termen lung, cu impact asupra 
orietării profesioale, găsirii unui loc de muncă și a ca-
lității vieții. [20,21]

Donatorii înrudiți sau cei care au fost testați 
pentru donare ar putea să se simtă vinovați, dacă evo-
luția transplantatului nu este bună, iar cei care nu au 
fost acceptați ca donatori să treacă printr-o perioadă 
de scădere a stimei de sine. [20]

La nivelul cabinetelor medicale școlare și uni-
versitare sunt înregistrați, evaluați și monitorizați pa-
cienții cu boli cronice, inclusiv supraviețuitorii bolilor 
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oncologice, care vin cu o problematică complexă și 
necesită atât supraveghere medicală, cât și psiholo-
gică, în vederea prevenirii recăderilor, a monitorizării 
și depistării precoce a efectelor secundare tardive ale 
terapiilor oncologice și pentru o bună reintegrare a lor 
în colectivitate și reluarea procesului de învățământ.

Complicațiile cele mai frecvente care pot să 
apară, în funcție de diagnosticul oncologic, sunt:

  ALL, AML – defecte neurocognitive, defi -
cit de creștere, cancer secundar (leucemie 
mieloidă acută, tumori cerebrale), cardiomi-
opatie

  Limfom Hodgkin – fi broza pulmonară, car-
diomiopatie, infertilitate, afecțiuni ale tiroi-
dei, cancer secundar, fetele risc de cancer 
mamar

  LMNH – cardiomiopatie, defi ciențe cogni-
tive, infertilitate, densitate osoasă scăzută

  Tumori SNC – tulburări neurologige moto-
rii, epilepsie, tulburări de vedere, endocri-
nologice

  Neuroblastom – cardiomiopatie, infertili-
tate, cancer secundar

  Wilms – cardiomiopatie, fi broza pulmonara, 
nefropatie, fertilitate diminuată, complicații 
ale sarcinii la fetele iradiate, cancer secundar

  Retinoblastom – defi cit de vedere, cancer 
secundar (sarcom osos sau de părți moi, me-
lanom)

  Osteosarcom – cardiomiopatie, nefropatie, 
hipoacuzie, infertilitate, cancer secundar

  Sarcom Ewing – cancer secundar, cardiomi-
opatie, pneumopatie, infertilitate, defi ciențe 
musculoscheletale

 Rabdomiosarcom – depinde de terapie
  Tumori germinale ovariene – nefropatie, hi-

poacuzie

Complexitatea tratamentelor și a efectelor se-
cundare impune o monitorizare atentă și pe termen 
lung atât clinică cât și paraclinică, o muncă de echipă 
medic specialist hemato-oncolog, pediatru, medic de 
familie și medicul din dispensarul școlar, psiholog, 
asistent social.

 Conform ghidurilor de urmărire pe termen 
lung a copiilor și tinerilor supraviețuitori de cancer, 
dotărilor și competențelor, în cabinetele medicale șco-
lare se poate realiza evaluarea medicală (anamnestică 
și clinică) și psihologică, cu referire către medicul 
specialist atunci când se constată anomalii.(vezi Ta-
belul nr.6)

Evaluarea psihosocială se va efectua anual îm-
preună cu psihologul școlar, urmărind: progresul edu-
cațional/vocațional și inserția socială. Reîntoarcerea 
în colectivitate este adeseori difi cilă și necesită suport 
psihoemoțional și uneori sprijinul asistentului social. 
Reluarea procesului de învățământ necesită adeseori 
un program personalizat și sprijin educațional.

Evaluarea psihoemoțională se va efectua de 
asemenea anual, împreună cu psihologul școlar ur-
mărind indicatorii pentru: depresie, anxietate, stres 
posttraumatic, ideație suicidară.
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Tabelnr.6: Monitorizarea efectelor secundare la distanță ale tratamentelor oncologice  
în cabinetul medical școlar

FRECVENȚA
EVALUĂRII EVALUARE MEDICALĂ și PSIHOLOGICĂ

TERAPII
ONCOLOGICE CU RISC CRESCUT 
PENTRU EFECTE SECUNDARE LA 

DISTANȚĂ

ANUALĂ

Evaluare psihologică (depresie, anxietate, stres posttrau-
matic, ideație suicidară.) Indiferent de terapie

Fatigabilitatea (anemie, tulburări de somn, defi ciențe 
nutriționale, endocrinoptii, fi broza pulmonară, cardio-
miopatie)

Indiferent de terapie 

Istoric de gură uscată Indiferent de terapie
Instalarea pubertății, Stadii Tanner, volum testicole, 
funcția sexuală, menstruația, sarcini 

ageți alchilanți, săruri de platină, radiotera-
pie

Tegumente ( paloare, sângerări, peteșii, echimoze, as-
pectul pielii iradiate, tumori)

Timp de 10 ani după:
agenți alchilanți, antracicline săruri de pla-
tină, radioterapie, epipodofi lotoxine

Examen pulmonar și cardiac pentru fi broza pulmonară 
și cardiomiopatie (tuse, wheezing, dispnee, ortopnee, 
sufl uri cardiace, aritmii, durere toracică)

agenți alchilanți, antracicline, antibiotice, 
radioterapie

Examen oftalmologic pentru scăderea acuității vizuale, 
cataractă, diplopie busulfan, corticoterapie, radioterapie 

Istoric urinar: hematuria, tulburări de micțiune, disurie, 
incontinență, etc

agenți alchilanți, 
radioterapie

Tensiunea arterială agenti alchilanti, antimetaboliți, radiotera-
pie

Istoric de difi cultăți de auz, tinitus, vertij săruri de platină,, radioterapie
Examen neurologic pentru neuropatia periferică și defi -
cite motorii, senzoriale, cognitive

săruri de platină, alcaloizi de vinca, antime-
taboliți, radioterapie, chirurgie

Hepato– splenomegalie, icter, ascită antimetaboliți
Greutate, Înălțime, IMC radiotrapie craniană
Examen musculoscheletal pentru osteoporoză, osteone-
croză, limitarea mișcărilor, dureri osoase, scolioză, ci-
foză, lordoză

corticoterapie, radioterapie, chirurgie

Fenomene Raynaud alcaloizi de vinca
Galactoree iradiereea craniană
Examinarea glandei tiroide radioterapie

Ax hipotalamohipofi zar: stoparea creșterii, anorexie, 
deshidratare, letargie, hipotensiune, hipoglicemie radioterapie craniană

la 6 luni
Stomatologică Indiferent de terapie
Examinarea sânilor pentru tumori secundare, de la pu-
bertate până la 25 de ani

radioterapie toracică,
grupe limfatice 
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Cancerul la copil este tot mai frecvent, dar din 
fericire și terapiile oncologice oferă o șansă de supra-
viețuire tot mai bună, nu însă și fără anumite conse-
cințe. Supraviețuitorii unui cancer în copilărie sunt tot 
mai numeroși, dar necesită supraveghere medicală și 
psihologică, având în vedere multiplele efecte secun-
dare tardive și de lungă durată ale terapiilor oncolo-
gice. Foarte utilă ar fi  o fi șă oncologică sintetică la 
terminarea tratamentului, în care să fi e precizate di-
agnosticul complet, tratamentul urmat (protocol on-
cologic cu precizarea citostaticelor și dozelor cumu-
lative admimistrate, radioterapia cu doze cumulative, 
intervențiile chirurgicale, tratamentele în curs). O re-
sursă importantă pentru realizarea monitorizării psi-
homedicale, reintegrarea în colectivitate și continua-
rea școlarizării, orientarea profesională și integrarea 
socială o reprezintă personalul specializat din dispen-
sarele medicale școlare și universitare. În acest sens 
este necesară și o mai bună comunicare între aceste 
servicii, medicii de familie și medicii specialiști he-
matooncologi care conduc tratamentul de specialitate 
și nu în ultimul rând ghiduri de practică.
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REZUMAT

Viciile de postură reprezintă o problemă de să-
nătate întâlnită în rândul școlarilor care poate afecta 
sever sănătatea viitorului adult [1]. Principalele cauze 
identifi cate în literatura de specialitate sunt greuta-
tea pe care elevii o cară [2], timpul petrecut stând pe 
scaun la școală [3], echipamentul și mobilierul școlii 
[4] și utilizarea calculatorului și a televizorului pentru 
un timp îndelungat [5, 6]. În România, viciile de pos-
tură sunt a doua cea mai predominantă boală identifi -
cată în urma screening-ului școlar realizat anual [7]. 
Numărul copiilor cu vicii de postură din categoria de 
vârstă 11 – 15 este aproape dublu față de categoria 
precedentă (7 – 11) [8]. În ultimii ani, rata de răspân-
dire a viciilor de postură raportată în județul Cluj a 

fost semnifi cativ mai mare decât cea din celelalte ju-
dețe [8].

Scopul nostru este de a crea, bazat pe informa-
ția găsită în literature de specialitate, o propunere de 
politică care să diminueze numărul copiiilor care dez-
voltă vicii de postură în perioada ciclului gimnazial 
în Cluj-Napoca. Cea mai fezabilă soluție pentru con-
textul local actual este organizarea unei întâlniri anu-
ale pe tema educației despre sănătate în toate școlile 
gimnaziale, a profesorilor și medicul desemnat școlii.

Ne așteptăm ca implementarea acestui program 
ideologizat să crească numărul de cazuri de vicii de 
postură raportate, diagnosticate și tratate prin inclu-
derea profesorilor în supravegherea procesului de for-
mare corectă a posturii copiilor, alături de părinți.

Cuvinte cheie: Vicii de postură, propunere de 
politică, Cluj-Napoca, școli gimnaziale
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TACKLING FAULTY POSTURE IN CLUJ-NAPOCA 
SECONDARY SCHOOL CHILDREN – 

A LOCAL POLICY PROPOSAL
ABSTRACT

Faulty posture is a major health issue that oc-
curs in school aged children and can severely affect 
the health of the future adult [1]. The main causes 
found in the literature were the load carrying [2], the 
time spent sitting at school [3], school furniture [4] 

and prolonged computer and television use [5,6]. In 
Romania, faulty posture is the second most prevalent 
disease identifi ed during the annual school screenings 
[7]. The number of children with faulty posture has 
almost doubled for the age group 11 – 15, in com-
parison to the previous age group (7 – 11) [8]. In the 
last years, the prevalence rates of faulty posture repor-
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ted in Cluj County were much higher than those from 
other counties [8]. 

Our aim is to make a policy proposal based on 
the literature fi ndings to help decrease the number 
of children developing faulty posture during secon-
dary school in Cluj-Napoca. The most feasible solu-
tion identifi ed for the current local setting is organi-
zing annual health education meetings between the 

professors and the school’s designated physician, in 
every secondary school.

We expect that the implementation of the pro-
gram would increase the number of cases with faulty 
posture reported, diagnosed and treated, by including 
the professors as supervisors of the formation process 
of children’s correct posture, alongside parents.

Keywords: faulty posture, policy proposal, 
Cluj-Napoca, secondary school

Introducere

Postura defectuoasă apare cel mai frecvent în 
rândul adolescenților și a fost raportat ca fi ind cel mai 
important factor de risc pentru durerile de gât, spate și 
ale umerilor. În cazul în care o postură este menținută 
pentru o lungă perioadă de timp, efectele cumulative 
pot începe să apară. Rezultatele studiului realizat de 
Cho (5) au arătat o rată ridicată a posturii caracteri-
zate de gâtul care e aplecat în față (25%), asociată cu 
procentul ridicat de adolescenți (43%) care își petrec 
perioade îndelungate de timp în fața televizorului și a 
calculatorului.

Utilizarea calculatorului în rândul copiilor cu 
vârste cuprinse între 11 și 15 ani a fost asociată cu 
postura defectuoasă și în alte studii; aceste lucrări 
menționează și lipsa de activitate fi zică, depresia si 
stresul ca fi ind cauze în rândul copiilor (6). Vârstă a 
fost raportată ca fi ind un factor de risc pentru crește-
rea durerii de spate, care apare mai ales după vârsta 
de 12 ani (9).

O asociere semnifi cativă a fost găsită între di-
mensiunile mobilierului școlar (scaun/birou) și carac-
teristicile antropometrice ale copiilor școlari (4). Mai 
mult, studiile au arătat o asociere între dureri de spate 
și timpul petrecut stând jos la școală (3). Greutatea pe 
care copiii sunt nevoiți să o care nu trebuie neglijată, 
deoarece s-a dovedit că elevii care au purtat ghioz-
dane cu o greutate mai mare decât 20% din greutatea 
lor corporală au șanse mai mari de a dezvolta dureri 
de spate (2).

La nivel național, postura defectuoasă este o 
problemă majoră de sănătate care apare la copiii de 
vârstă școlară și poate afecta grav starea de sănătate a 
viitorului adult; acest lucru subliniază necesitatea unor 

programe de prevenție în România (1). În unele școli, 
regulile care oferă mobilier școlar în cadrul legislației 
în vigoare nu sunt respectate, ceea ce duce la o creștere 
a apariției cazurilor de postura defi citară (10).

Analiza noastră a trei rapoarte naționale privind 
Evaluarea Morbidității Cronice prin Dispensarizare în 
Colectivitățile de Copii și Tineri a arătat că postura 
greșită este acum a doua cea mai răspândită boală 
cronică observată de către medicii de medicină șco-
lară în timpul examinărilor anuale. Rapoartele au fost 
realizate pentru anii 2010-2011 (11), 2012-2013 (7) 
și 2014-2015 (8). În 2011, postura greșită s-a dove-
dit a fi  a treia cea mai răspândită boală cronică, cu o 
prevalență de 1,49%. În următorii ani, procentele au 
crescut, în 2015 ocupând locul al doilea, cu o rată de 
prevalență de 1,65% (8). Cu toate că cifrele nu s-au 
schimbat mult, ele rămân ridicate și reprezintă o ches-
tiune de interes pentru sănătatea publică.

Mai mult decât atât, se observă că numărul de 
copii cu postura defectuoasă este aproape dublu pen-
tru grupa de vârstă de 11 – 15 ani, în comparație cu 
grupa de vârstă precedentă, 7 – 11 ani, în fi ecare din-
tre cele trei rapoarte studiate. În 2015, rata prevalenței 
a crescut de la 1,23% pentru grupa de vârstă de 7 – 11 
ani, până la 2,27% pentru grupa de vârstă de 11 – 15 
ani și rămâne asemănătoare următoarei grupe de vâr-
stă (15 – 19 ani), cu doar o diferență de 0,01% (8).

Analizând grafi cele care reprezintă prevalența 
raportată a posturilor defectuoase la nivel județean, ju-
dețul Cluj au avut cele mai mari rate raportate (8,69% 
și 5,58%) în 2012-2013, respectiv 2014-2015. Cea de 
a doua cea mai mare rată raportată a avut valori puțin 
mai mici (3,66% și 4,21%), iar rata medie a celorlalte 
județe este de aproximativ 2%. Discrepanța dintre ju-
dețe ar putea fi  din cauza colectării de date inefi ciente 
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în întreaga țară, ceea ce indică faptul că informațiile 
ar putea fi  eronate.

În cazul în care această problemă de sănătate 
nu va fi  abordată, la viitorii adulți, ale căror simp-
tome au apărut în urmă cu 20 de ani, vor crește nu-
mărul concediilor medicale și numărul pensionărilor 
timpurii (12). Durerile de umeri, spate și gât sunt 
printre principalele cauze ale inefi cienței la locul de 
muncă. Aceste dureri apar, de obicei, în adolescență și 
pot reapărea mai târziu în viață (6). Studiile au arătat 
că postura greșită a fost unul dintre factorii importanți 
care au contribuit la apariția durerilor de spate în rân-
dul muncitorilor industriali (13).

Cu toate acestea, dacă problema va fi  abordată 
la nivel local, în cadrul școlar (unde putem ajunge la 
numărul optim de copii), am putea reduce rata du-
rerilor de spate raportate, prin reducerea prevalenței 
posturii defectuoase, prevenind astfel dezvoltarea ul-
terioară a bolilor cronice (8).

Părțile interesate

În scopul de a aborda această problemă la nivel 
local, am intrat în contact cu trei personalități locale 
din diferite domenii de activitate, conectate la pro-
blema noastră care este postura greșită. Prima per-
soană care a dorit să coopereze cu noi a fost directorul 
executiv al Asociației Părinților din Cluj-Napoca. Din 
experiența personală, a recunoscut tema abordată de 
noi ca fi ind o problemă reală și a identifi cat greuta-
tea ghiozdanelor copiilor transporte zilnic în drum 
spre școală și înapoi acasă, ca fi ind o posibilă cauză 
pentru durerile de spate raportate de către copiii din 
Cluj– Napoca. O soluție care a fost deja implemen-
tată în unele școli și s-a dovedit a fi  efi cientă, a fost 
cumpărarea unor dulapuri personale în sălile de clasă 
pentru fi ecare copil. Cu toate acestea, această soluție 
presupune costuri semnifi cative iar reprezentanții șco-
lilor nu ar fi  dispuși să plătească, iar unii părinți nu ar 
fi  capabili să acopere aceste costuri.

A doua persoană de interes contactată a fost o 
asistentă medicală de la o școală locală, care a men-
ționat mai multe cauze posibile pentru ratele ridicate 
de postură defectuoasă raportate la copii. Una dintre 
cauze a fost lipsa de echipamente școlare corespunză-
toare, cauză anterior identifi cată în literatura de speci-
alitate. A doua cauză a fost limitarea activităților me-

dicilor școlari. Cu toate că aceștia efectuează evaluări 
anual pentru copii, în cazul în care este identifi cată o 
problemă de sănătate, ei nu au voie să facă trimitere 
direct medicului specialist, în schimb pot doar să tri-
mită pacienții la medicul de familie, care poate oferi 
apoi trimitere la specialist. Acest pas suplimentar re-
prezintă o barieră în obținerea tratamentul timpuriu al 
pacientului diagnosticat, ceea ce poate duce la agra-
varea problemei de sănătate și poate cauza mai multe 
simptome. Depistarea precoce este așadar inutilă fără 
intervenția timpurie.

Cea de a treia persoană a fost vicepreședintele 
Societății Medicilor din Colectivitățile de Copii și Ti-
neri, care este, de asemenea, și medic școlar. A menți-
onat că lipsa personalului medical în școli și mai ales 
în zonele rurale, difi cultatea de a colabora cu școlile 
(întreruperea cursurilor pentru a efectua examinările) 
și lipsa de timp necesară examinării copiilor în mod 
corect și complet, sunt bariere în buna evaluare a pos-
turilor defectuoase la copiii școlari. Ea a menționat, 
de asemenea, riscul de a avea copiii diagnosticați cu 
poziții greșite rămânând netratați din cauza impedi-
mentului care este sistemul de trimiteri medicale.

Cadrul legal și politicile actuale

Conform Ordinului nr 5298/1668 din 7 sep-
tembrie, 2011 (14), unele dintre îndatoririle cadrelor 
medicale școlare sunt următoarele: managementul și 
identifi carea riscurilor pentru sănătatea din colecti-
vități, funcția de gestionare a circuitelor, verifi carea 
conformității normelor de sănătate publică, verifi -
carea pregătirii și serviciilor alimentare, servicii de 
aprovizionare a medicamentelor, imunizările, triajul 
epidemiologic, evaluarea stării de sănătate, monitori-
zarea copiilor cu boli cronice, eliberarea de rapoarte 
periodice pentru sistemul de sănătate, eliberarea bile-
telor de trimitere, eliberarea de scutiri medicale, oferi-
rea de servicii de prim ajutor și de asemenea, educația 
pentru sănătate.

Ei, alături de directorii școlilor, au datoria de 
a organiza activități de educație pentru sănătate pe 
domenii cum ar fi  nutriția, prevenirea obezității, ac-
tivitatea fi zică, prevenirea fumatului, consumului de 
alcool și droguri, educația de familie și a bolilor cu 
transmitere sexuală, prevenirea accidentelor rutiere, 
pregătirea pentru acțiuni în caz de dezastru și orice 
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alte teme cu privire la un stil de viață sănătos, preve-
nirea posturii defectuoase nefi ind menționată.

De asemenea, ei au datoria de a participa la 
orele de educație pentru sănătate și de a organiza ac-
tivități legate de educația pentru sănătate, întâlniri cu 
părinții pe teme de sănătate, întâlniri cu profesori pe 
teme de sănătate și, de asemenea pentru a consilia 
profesorii cu privire la problemele de sănătate. In-
struirea personalului administrativ în ceea ce privește 
alimentația și igiena sănătății indivizilor și a spațiilor 
din clădire este o altă responsabilitate pe care cadrele 
medicale școlare o au.

Analiza opțiunilor de politică

Unele dintre intervențiile bazate pe date con-
crete, depistate în literatura de specialitate, care ar 
putea fi  implementate într-o școală au fost împărțite 
în patru domenii: intervenții care privesc politica șco-
lii, echipamentul si mobilierul școlar, intervenții in-
dividuale și intervenții în cadrul familiei. În ceea ce 
privește schimbările privind politicile școlare, unele 
soluții viabile sunt legate de postura în bancă (nu-
mărul de ore petrecute de copii stând jos poate fi  dimi-
nuat prin ajustarea duratei orelor de curs), greutatea 
pe care elevii o duc în spate (furnizarea de dulapuri 
ar putea fi  utilă în minimizarea atât a greutății ghi-
ozdanelor cât și a și timpului pe care copiii îl petrec 
transportând ghiozdanele), educația (o politică șco-
lară care include un program de educare în curricu-
lum, incluzând sfaturi de preventive a viciilor de pos-
tură), sprijin social (o politică care prevede un sistem 
de sprijin pentru copiii care raportează simptome, de 
exemplu, o programare la consilierul școlar) (15).

Studiile au arătat că există o relație între echi-
pamentul și mobilierul școlilor și posturile defectu-
oase raportate la copii; prin urmare, școlile ar trebui 
să fi e echipate cu mobilier conceput corespunzător din 
punct de vedere ergonomic (bancă/scaun), care res-
pectă specifi cațiile moderne bazate pe literatura actu-
ală. Un alt echipament util ar fi  dulapul. Elevii ar trebui 
să fi e încurajați să își stocheze obiectele atunci când nu 
le folosesc (15). Cu toate că s-a dovedit a fi  efi cientă, 
introducerea de mobilier nou ergonomic în toate cele 
40 de școli generale din Cluj-Napoca ar fi  costisitoare. 
Adăugarea de dulapuri în sălile de clasă ar avea, pe 
lângă costuri, și alte implicații, cum ar fi  responsabili-

tatea pe care copiii ar avea-o față de cheia dulapului și 
lipsa de spațiu în sălile de clasă, ceea ce face această 
soluție una nefezabilă în contextul local actual.

Abordarea individuală se referă la introducerea 
unui program școlar – educație despre sport (aspecte 
pozitive legate de sport și activitatea fi zică), programe 
de exerciții (de exemplu de întindere), greutatea trans-
portată (cum și cât de mult poți transporta într-un ghi-
ozdan de școală) și postura (15), dar nu este viabilă în 
situația curentă din cauza lipsei personalului medical 
în școli. Medicii școlari deja deservesc mai mult de o 
școală, ceea ce face ca întâlnirile individuale cu peste 
2000 de copii să fi e de nerealizat. 

O bună modalitate de abordare a problemei 
ar putea fi  implicarea părinților în programul de 
conștientizare (furnizarea informațiilor cu privire la 
prevalența și consecințele durerilor de spate în rân-
dul copiilor, factorii de risc și acțiunile care trebuie 
întreprinse pentru a reduce problema). Părinții pot 
fi  incluși în programul de intervenție, oferindu-li-se 
consiliere în ceea ce privește metodele de prevenire și 
de gestionare a durerilor de spate și a posturii greșite 
(15). Supravegherea de către părinți este un element 
cheie în asigurarea faptului că copiii nu sunt în curs 
de dezvoltare a pozițiilor defectuoase, însă nu mulți 
părinți ar dori să participe la astfel de întâlniri școlare 
pentru promovarea sănătății din cauza lipsei de timp.

După ce am luat în considerare toate soluțiile 
identifi cate în literatura de specialitate și cele susți-
nute de către persoanele de interes, concluzia a fost 
aceea că, datorită costurilor implicate de echipamen-
tele noi (birouri, scaune sau dulapuri), lipsa persona-
lului medical, complicațiile de schimbare a curriculu-
mului școlar și difi cultatea de a obține atenția tuturor 
părinților, una dintre soluție viabile pentru reducerea 
ratelor ridicate de postură defectuoasă la copiii cu 
vârsta cuprinsă între 11 și 15 ani, ar fi  ca includerea 
personalul școlii (profesori) într-un program menit să 
îmbunătățească numărul de cazuri de vicii de postură 
diagnosticate în școlile din Cluj-Napoca.

Planul de acțiune pentru punerea în 
aplicare a opțiunii de politică propusă

Intervenția ar consta dintr-o ședință la începu-
tul fi ecărui an școlar, în toate școlile primare din Cluj– 
Napoca, a întregului colectiv profesoral, împreună cu 



35

Articole științifi ce 

medicul desemnat acelei școli. Întâlnirea nu va dura 
mai mult de o oră. Ideea din spatele acestei întâlniri 
era aceea că neglijarea supravegherii adecvate a for-
mării posturii corecte la copii poate reprezenta un 
factor pentru apariția deformărilor reale ale coloanei 
vertebrale (16). În cadrul întâlnirii, rolul medicului 
este de a informa personalul școlar cu privire la simp-
tomele vizibile ale posturii defectuoase, astfel încât 
aceștia să poată raporta medicului școlar în cazul în 
care suspectează un posibil caz, ca acesta, apoi, să îl 
examineze. Mai mult decât atât, profesorii ar fi  încu-
rajați să le atragă atenția copiilor atunci când aceștia 
stau în poziții nepotrivite, astfel încât acest viciu să 
fi e corectat. Aceste informații vor fi  ulterior transmise 
și părinților în cadrul ședințelor cu părinții. Pentru a 
asigura funcționarea preconizată a intervenției, ar fi  
necesare niște memento-uri pentru profesori în tim-
pul anului școlar (de exemplu, afi șarea un poster sau a 
unei notițe în cancelarie care să le amintească).

Evaluarea intervenției ar putea fi  făcută pe ter-
men lung, după un an de activitate, prin compararea 
numărului de copii care merg la medicul școlar cu 
simptome de postură defectuoasă, prin raportarea la 
numărul de copii diagnosticați de către medicul șco-
lar cu postură defectuoasă și ratele de postură greșită 
identifi cate în urma raportului național realizat prin 
screening-ul copiilor din clasa întâi, a patra, a opta și 
a douăsprezecea.

Costurile implicate de acest program sunt 
aproape nule. Singura resursă necesară este timpul 
(al profesorilor și al medicilor școlari). Principala in-
stituție de interes este Inspectoratul Școlar Județean 

Cluj, unde va fi  prezentată ideea de intervenție. După 
primirea aprobării din partea inspectoratului, următo-
rul pas este informarea conducerii tuturor școlilor din 
oraș despre viitoarea întâlnire obligatorie. Pentru a ne 
asigura că întâlnirile au loc, fi ecărei școli i se va cere 
să facă un raport post-întâlnire care va fi  depus la in-
spectoratul local.

Concluzii

Programul nostru este menit să prevină dez-
voltarea posturii defectuoase la copii prin încurajarea 
profesorilor să atenționeze copiii atunci sunt așezați 
într-o poziție incorectă. Totodată, acest program pre-
vede detectarea precoce prin sesizarea cazurilor de 
postură defectuoasă, identifi cate de către profesori, 
și trimiterea lor la medicul școlar pentru o examinare 
detaliată, care este primul pas spre tratarea bolii. Cu 
toate că depistarea precoce este importantă, faptul că 
medicii școlari nu pot trimite direct copiii la un spe-
cialist (cu excepția cazului în care sunt domiciliați 
într-un alt oraș/sat) reprezintă un impediment pentru 
obținerea unui tratament timpuriu. Copiii trebuie să 
fi e trimiși la medicii lor de familie, care, apoi le pot 
da trimitere la un specialist pentru a începe tratamen-
tul. Conform personalul medical școlar intervievat, 
datorită acestui pas suplimentar unii copii rămân ne-
diagnosticați de către un specialist, dar și netratați. O 
cercetare aprofundată cu privire la această problemă 
este necesară pentru a crea o propunere de politică îm-
bunătățită și mai efi cientă cu privire la depistarea pre-
coce a posturii defectuoase în rândul copiilor școlari.

Background

Faulty posture occurs most commonly among 
adolescents and was reported to be the most important 
risk factor for neck, back and shoulder pain. If a pos-
ture is maintained for a long time, cumulative effects 
may appear. Cho’s study results [5] have shown a 
high rate of forward head posture (25%) that has been 
associated with the high percent of adolescents (43%) 
who reported watching television and using the com-
puter for long periods of time.

Computer use among children aged 11 to 15 
was associated with faulty posture in other studies as 

well; the documents also assessed physical inactivity, 
depression and stress as additional causes among chil-
dren [6]. Age was reported as a risk factor for increa-
sing back pain, which occurs especially after the age 
of 12 [9].

A signifi cant mismatch was found between the 
dimensions of school furniture (chair/desk) and the 
anthropometric characteristics of school children [4]. 
Moreover, studies have shown an association between 
back pain and the time spent sitting at school [3]. Load 
carrying should not be neglected, as it has been pro-
ven that children who carried school bags weighing 
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more than 20% of their body weight had higher chan-
ces of developing lower back pain [2].

At national level, faulty posture is a major 
health issue that occurs in school aged children and 
can severely affect the health of the future adult; this 
highlights the need for prevention programs in Ro-
mania [1]. In some schools, the rules, which provide 
school furniture within the legislation in force, are not 
respected, leading to an increase in the occurrence of 
defective posture cases [10].

Our analysis of three National Reports on the 
Evaluation of Chronic Morbidity through Directly 
Observed Therapy of Children and Teenagers has 
shown that faulty posture is now the second most 
prevalent chronic disease, observed by school physi-
cians during the annual screenings. The reports were 
for the 2010-2011 (11), 2012-2013 [7] and 2014-2015 
[8] academic years. In 2011 faulty posture was found 
to be the third most prevalent chronic disease, with a 
prevalence of 1.49%. In the next years the percentages 
increased, in 2015 now occupying the second place 
with a 1.65% prevalence rate [8]. Although the nu-
mbers have not changed much, they still remain high 
and represent a matter of interest to public health.

Moreover, we noticed that the number of chil-
dren with faulty posture is almost double for the age 
group 11 – 15, compared to the previous age group, 7 
– 11, in each of the three reports studied. In 2015, the 
reported prevalence rate has risen from 1.23% for the 
7 – 11 age group to 2.27% for the 11 – 15 age group 
and remains similar to the next age group (15 – 19) 
with only a difference of 0.01% [8].

Looking at the graphs representing the repor-
ted prevalence of faulty postures at county level, Cluj 
County had the highest rates reported (8.69% and 
5.58%) in both 2012-2013 and 2014-2015 academic 
years. The second highest rate reported had slightly 
smaller values (3.66% and 4.21%) and the average 
rate of the other counties is around 2%. The discre-
pancy between the counties might be due to ineffec-
tive data collection throughout the country, which in-
dicates that the information could be biased.

If we do not approach this problem, the later 
adults, whose symptoms will have already emerged 20 
years earlier, will increase the rate of sick leaves and 
early retirements [12]. Back, neck and shoulder pain 
are some of the main causes of ineffi ciency at the work 

place. These pains usually occur in adolescence and 
can reappear later in life [6]. Studies have shown that 
faulty posture was one of the important contributing 
factors of low back pain in industrial workers [13].

However, if we do approach the health issue at 
a local level, in a school setting (where we can reach 
the optimal number of children), we could decrease 
the rate of back pains through minimizing the preva-
lence of faulty posture, preventing the later develop-
ment of chronic diseases [8].

Stakeholders

In order to tackle this issue at a local level, we 
came in contact with three local fi gures from different 
fi elds of work, but altogether connected to the issue 
that is faulty posture. The fi rst person willing to coo-
perate with us was the Executive Director of the Asso-
ciation of Parents in Cluj-Napoca. From her experien-
ced knowledge, she recognized the theme approached 
by us as a real problem and identifi ed the weight of 
the backpacks children are carrying daily on the way 
to school and back home to be a possible cause for the 
reported back pains in children from Cluj-Napoca. A 
solution that has already been implemented in some 
schools and has proven to be effi cient, was purchasing 
personal lockers in the classrooms for each child. Al-
though effi cient, this solution implies signifi cant costs 
that the school representatives would not be willing 
to pay and some parents would not be willing and/or 
able to cover.

The second person of interest contacted was a 
local school nurse, who mentioned multiple possible 
causes for the high rates of faulty posture reported in 
children. One of them was the lack of proper school 
equipment, as previously identifi ed in the literature. 
The second cause was the limitation of school doc-
tors’ duties. Although they carry out the annual scre-
ening for children, if a health problem is identifi ed, 
they are not allowed to refer them to the specialist, 
instead they refer the patients to their general prac-
titioner, who then refers them to the specialist. This 
additional step is a barrier to the early treatment of 
the diagnosed patient, which can lead the problem 
becoming more serious and causing more symptoms. 
Early detection is useless without early intervention.
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The third stakeholder was the president of the 
Society of Doctors from Children and Youth Collec-
tivities, but also a school doctor, who mentioned the 
lack of medical staff in schools and mostly in rural 
areas, the diffi culty of collaborating with the schools 
(interrupting the courses to have the examinations) 
and lack of time required to examine the children 
correctly and completely as some barriers for properly 
evaluating the faulty postures in school children. She 
also mentioned the risk of having children diagnosed 
with faulty postures remain untreated because of the 
impediment that is the reference system.

Legal Framework 
and Current Policies

According to Act No. 5298/1668 of September 
7, 2011 [14], some of the duties of school health pro-
fessionals are the following: the identifi cation and risk 
management for the collectivity health, the functional 
circuits management, checking of the compliance of 
public health norms, checking the food preparation 
and service, drug supply services, immunizations, 
epidemiological triage, the evaluation of the health 
status, monitoring children with chronic diseases, the 
release of periodical reports for the health system, gi-
ving referrals, giving medical reliefs, giving fi rst aid 
service and also doing health education.

They, alongside the directors of the schools, 
have the duty to organize health education activities 
on domains like nutrition and obesity prevention, 
physical activity, the prevention of smoking, alcohol 
and drug consumption, family education and sexual 
transmitted diseases, road accidents prevention, pre-
paration for action in case of disaster, any other the-
mes regarding a healthy life style. The faulty posture 
complications and prevention are not mentioned.

They also have the duty to participate in health 
education lessons or to organize health education rela-
ted activities, parents meeting on health themes, mee-
tings with professors on health themes and to concili-
ate the professors on health issues. The instruction of 
the administrative personnel in what concerns health 
alimentation and hygiene of the individuals and of the 
building is another responsibility they have to take 
into account.

Analysis of Policy Options

Some of the evidence-based interventions 
found in the literature, that could be implemented 
in a school, were divided in four domains: school 
policy, school equipment and furniture, individual 
and family. Regarding the changes that can be done 
within the school policies, some viable solutions are 
related to the sitting posture (the number of hours 
children spend sitting can be diminished by adjusting 
the length of the lessons and the timetable), the load 
carrying (a school policy regarding the provision of 
lockers could be useful in minimizing both the weight 
of the school bags and the time that children spend 
carrying them), education (a school policy that in-
cludes a program of education in the curriculum that 
includes back care advice), social support (a policy 
that provides a support system for children who are 
reporting the symptoms, for example an appointment 
to the school counselor) [15].

Studies have shown that there is a relationship 
between the school equipment and furniture and 
the faulty postures reported in children; therefore, sc-
hools should be equipped with ergonomically desig-
ned furniture (desk/chair) that meets modern specifi -
cations based on the current literature. Another useful 
equipment would be the locker. The students should 
be encouraged to store their items while they are not 
being used [15]. Although proven to be effective, the 
introduction of new ergonomic school furniture in 
all 40 primary schools from Cluj-Napoca would be 
expensive. Adding lockers in classrooms would have 
other implications, besides the costs, such as the res-
ponsibility the children would have over the key of 
their lockers and the lack of space in classrooms, ma-
king this solution not so feasible in the actual local 
context.

The individual approach refers to the inclu-
sion of a school program – education about sports 
(positive aspects of practicing sports and physical 
activity), exercise programs (for example stretching), 
load carrying (how and how much to carry in a school 
bag) and sitting posture [15], but it is not viable in the 
current setting due to the lack of medical staff in scho-
ols. School doctors are already serving more than one 
school at a time, making one-on-one meetings with 
over 2000 school children not doable.
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A good way of tackling the problem could be 
involving the parents in the program (provide infor-
mation regarding the prevalence and consequences of 
back pain among school children, risk factors and the 
actions to be taken to reduce the problem). The pa-
rents can be included in the intervention program by 
providing them with advice regarding exercising for 
adults and children, methods of prevention and ma-
nagement of back pain and faulty posture [15]. The 
supervising of the parents is a key element in ensuring 
that the children are not developing faulty postures in 
time, but not many parents would be able to attend 
school meetings on health promotion due to the lack 
of time.

After considering all the solutions identifi ed 
in the literature and those supported by the local sta-
keholders, the conclusion was that due to the costs 
implied by new equipment (desks, chairs or lockers), 
the lack of medical staff, the complications of chan-
ging school’s curriculum and the diffi culty of getting 
the attention of all the parents, a viable solution for 
reducing the high rates of faulty posture in children 
aged 11 to 15, would be including the school staff 
(teachers) in a program meant to increase the number 
of cases of faulty posture diagnosed in secondary sc-
hools from Cluj-Napoca. 

Action plan for implementing the pro-
posed policy option

The intervention would consist of a meeting at 
the beginning of each academic year in all the primary 
schools from Cluj-Napoca of the entire professors’ 
collective, along with the doctor designated to that 
specifi c school. The meeting would last no more than 
one hour. The idea behind this meeting was that the 
neglect of proper supervision over the formation of 
children’s correct posture can represent a factor for 
the emergence of real alterations of the spine [16]. 
During the meeting, the physician’s role is to inform 
the staff on the visible symptoms of faulty posture so 
that they can report if they suspect a possible case and 
send them to the school doctor to examine them. Mo-
reover, the professors would be encouraged to point 
it out to the children when they’re sitting in improper 
positions so that they would correct it. They would 

also be asked to pass the information gained to the 
parents during the parental meetings. To ensure that 
the intervention is working as intended, several rein-
forcements (reminders for teachers) during the acade-
mic year would be necessary (for example, having a 
poster or a sticky note in the teachers’ room).

The evaluation of the intervention would be 
done on long term, after one year of activity, by com-
paring the number of children going to the school 
doctor reporting symptoms of faulty posture, the nu-
mber of children diagnosed by the school doctor with 
faulty posture and the rates of faulty posture reported 
in the national report done after the screening of chil-
dren from the fi rst, fourth, eighth and twelfth grade.

The costs implied by this program are close to 
none. The only required resource is time (of teachers 
and school physician). The main stakeholder is the 
Cluj County School Inspectorate, to which the inter-
vention will be presented. After receiving the appro-
val from the Inspectorate, the next step is informing 
all the schools in the city of the upcoming mandatory 
meeting. To make sure that the meetings take place, 
each school will be asked to make a post-meeting re-
port and to submit it to the local Inspectorate.

Conclusions

Our program is meant to prevent children from 
developing faulty posture by encouraging the teachers 
to warn children when they are sitting in a bad posi-
tion. Moreover, it provides early detection by referring 
the causes of faulty posture identifi ed by teachers to 
the school doctor for a detailed examination, which 
is the fi rst step towards the treatment of the disease. 
Although early detection is important, the fact that 
school doctors cannot refer the children to a speci-
alist (unless they live in another city/village) repre-
sents a big barrier to getting an early treatment. The 
children have to be referred to their family doctors, 
who will be able to send them to a specialist to start 
the treatment. According to the school medical staff 
interviewed, due to this additional step, some children 
remain unseen by a specialist and untreated. More 
in-depth research on this issue is required to create an 
improved and more effective policy proposal on the 
early detection of faulty posture in school children.



39

Articole științifi ce 

Bibliografy:

1. Ciovică C, Voinea C, Opran T, Săpoi V, Kamal D, 
Trăistaru R. “The importance of evaluating postural alignment at 
scholars”. Journal of School and University Medicine 2016;3(4): 
5-12

2. Mackie H et al. The effect of stimulated school load 
carriage confi gurations of shoulder strap tension forces and shoul-
der interface pressure. Ergonomics 2005:199-206

3. Gimmer K, Williams M. Gender-age environmental 
associates of adolescent LBP. Applied Ergonomics 2000:343-360

4. Legg S, et al. Mismatch between classroom furniture di-
mensions and student anthropometric characteristics in three New 
Zealand secondary schools. Proceedings of the 15th Congresss of 
the International Ergonomics Association, Ergonomics for Chil-
dren in Educational Environments Synopsium 2003:395-397

5. Cho, Chiung-Yu. Survey of faulty postures and asso-
ciated factors. Journal of Manipulative and Physiological Thera-
peutics. 2008

6. Diepenmaat, A.C.M., et al. Neck/Shoulder, Low Back, 
and Arm Pain in Relation to Computer Use, Physical Activity, 
Stress, and Depression Among Dutch Adolescents. Pediatrics. 
2006;117(2)

7. Kassai, V. Evaluarea Morbidităţii Cronice prin Dispen-
sarizare in Colectivităţile de Copii și Tineri. Institutul National de 
Sanatate Publica, 2013

8. —. Evaluarea Morbidităţii Cronice prin Dispensarizare 
în Colectivităţile de Copii și tineri. s.l. : Institutul Național de Să-
nătate Publică, 2015

9. Triyssuerm, B, et al. Back pain in school children – a 
study among 1179 pupils. Scandinavian J. of Rehabilitation Me-
dicine 1994:143-146

10. Rahota D et al. Mobilier scolar adecvat, un moft sau 
cerinta pentru postura. Al XII-lea Congres al Societatii Romane 
de Anatomie 2011: 111-118

11. National Institute of Public Health. Raportul național 
de sănătate a copiilor și tinerilor din România 2011

12. Hakala P, Rimpela A, Saarni L, Salminen J. Frequent 
computer-related activities increase. European Journal of Public 
Health. 2006

13. Larrson L, et al.Benefi ts and liabilities of hypermo-
bility in the back pain disorders of industrial workers. J Int Med. 
1995

14. Ministry of Health. Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Bistriţa-Năsăud. [Online] 2011. http://www.isjbn.ro/upimg/
ORDIN%20Nr%205298-7092011.pdf.

15. Trevelyan F, Legg S. Back pain in school children – 
Where to from here?. Applied Ergonomics 2004:45-46

16. Ciortan I.Depistarea si dispensarizarea copiilor de 
varsta scolara cu deformatii ale cutiei toracice si ale coloanei 
vertebrale. Universitatea de medicina si farmacie “Gr. T. Popa” 
2010:51



40

REZUMAT

Rezilienţa se referă la capacitatea unei per-
soane de a se adapta la stres; este procesul dinamic de 
depăşire a adversităţilor, concomitent cu menţinerea 
funcţionării normale a sistemelor fi zice şi psihologice. 
Cercetări recente au identifi cat mecanismele care stau 
la baza dezvoltării rezilienței, precum şi factorii pre-
dictori ai vulnerabilităţii la stres şi la psihopatologie: 
genetici, epigenetici, mediul de dezvoltare, factori 
psihosociali, neurochimici şi anumite circuite neuro-
logice specifi ce. Anumiţi factori genetici (polimorfi s-
mul genetic) şi epigenetici (modifi cări funcţionale ale 
genomului) sunt corelaţi cu riscul de răspunsuri dis-
funcţionale la stres. Stresul prenatal sau experienţele 
adverse din copilărie (stresul psihologic/social cronic, 
imposibil de controlat, maltratarea din perioada iniţi-
ală a vieţii) pot produce daune pe termen lung. Opti-
mismul, stilul activ de coping, fl exibilitatea cognitivă, 
sistemul de valori, comportamentul prosocial, supor-

tul social sunt câţiva din factorii psihosociali care 
contribuie semnifi cativ la rezilienţă. Neuropeptidul 
Y, axul hipotalamo-hipofi zo-corticosuprarenalian, 
sistemele noradrenergic, dopaminergic şi serotoni-
nergic sunt factorii neurochimici importanţi care se 
infl uenţează reciproc şi reglează adaptarea la stres. 
La aceştia se adaugă anumite circuite neurologice, 
de exemplu circuitul mezolimbic al dopaminei. Inter-
venţii preventive la vârsta copilăriei şi adolescenţei, 
în cadrul şcolii sau în mediul familial pot contribui la 
clădirea rezilienţei de la o vârstă fragedă, pot facilita 
recuperarea după experienţe difi cile sau pot conduce 
la atingerea potenţialului maxim de dezvoltare a per-
soanei. Pentru situaţiile în care sunt necesare inter-
venţii psihoterapeutice, intervenţiile terapeutice de tip 
cognitiv-comportamental sau psihoterapia familială 
favorizează recuperarea mai rapidă după adversităţi şi 
scad riscul apariţiei ulterioare a psihopatologiei.

CUVINTE CHEIE: stres, psihopatologie, re-
zilienţă, intervenţii preventive
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Resilience and its contributing factors. Practical 
implications for childrens, adolescents and adults

ABSTRACT

Resilience is a person’s capacity to adapt to 
stress; it is the dynamic process of overcoming ad-
versity and trauma, while maintaining normal functi-
oning of physical and psychological systems. Recent 

studies have identifi ed the mechanism underlying its 
development and the predictors of vulnerability to 
stress and psychopathology: genetic, epigenetic, de-
velopmental, psychosocial, neurochemical and neu-
ral circuitry. Some genetic (gene polymorphism) and 
epigenetic (functional modifi cations to the genome) 
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factors are correlated with dysfunctional answers to 
stress. Prenatal stress or early adverse childhood expe-
riences can cause long lasting harm. Optimism, active 
coping style, cognitive fl exibility, an internal belief 
system, prosocial behavior, social support are some of 
the psychosocial factors that contribute signifi cantly 
in resilience. Neuropeptide Y, hypothalamic-pitui-
tary-adrenal axis, noradrenergic, dopaminergic and 
serotonergic systems are the important neurochemi-
cals which have been shown to have reciprocal infl u-
ence and to produce regulatory effects on adaptation 
to stress. To these are added neural circuitries, e.g. the 

mesolimbic dopamine pathway. Preventive interven-
tions in childhood and adolescence, in school or fami-
lial settings can contribute to building resilience from 
an early age, can facilitate recovery after diffi cult 
experiences or can lead to achieving the maximum 
potential development of an individual. For situations 
where psychotherapeutic interventions are needed, 
cognitive-behavioral therapy or family psychotherapy 
promotes faster recovery after stress or trauma, and 
decrease the risk of subsequent psychopathology.

KEY WORDS: stress, psychopatology, resili-
ence, preventive interventions

În ultima perioadă se acordă din ce în ce mai 
multă atenţie conceptului de rezilienţă, care are o 
largă aplicabilitate, în domenii extrem de diverse (de 
la ecologie la mecanică sau economie, trecând prin 
domeniul ştiinţelor sociale). Rezilienţa poate fi  de-
fi nită drept capacitatea unui sistem de a face faţă la 
schimbare, de a rezista sau de a-şi reveni după ame-
ninţări semnifi cative la adresa stabilităţii, viabilităţii 
sau a dezvoltării sale [1]. Aplicat însă la domeniul 
sănătăţii psihice şi fi zice, conceptul de rezilienţă se 
referă la faptul că fi inţele umane reuşesc, în ciuda 
expunerii la niveluri de stres uneori extraordinar de 
mari, să menţină o stare de funcţionare fi zică şi psi-
hică normală şi să evite tulburări psihice serioase [2].

Cercetările din ultimele două decenii asupra re-
zilienţei la oameni au demonstrat că departe de a fi  un 
fenomen rar, rezilienţa atât la copii cât şi la adulţi este 
un rezultat obişnuit în urma expunerii la adversităţi, 
reprezentând un proces de adaptare fi nalizat cu suc-
ces. Deşi mai mult de jumătate din oameni trăiesc pe 
parcursul vieţii cel puţin o experienţă a unei traume se-
vere, prevalenţa afecţiunilor psihice se menţine la un 
nivel relativ redus. Copiii şi adolescenţii fac dovada 
unei rezilienţe remarcabile, chiar dacă se confruntă cu 
o gamă largă de stresori negativi [3]. De exemplu, în 
pofi da unor condiţii sociale extrem de solicitante sau 
unor experienţe de viaţă cum ar fi : violenţa, războiul, 
sărăcia, stresul, traumele, exploatarea, persecuţia, pri-
vaţiunile, mulţi copii şi adolescenţi reuşesc să revină 
la nivelul de funcționare de dinaintea apariției trau-
mei, uneori chiar reuşind să depăşească acest nivel. 

Defi nirea conceptului de rezilienţă

Au fost identifi cate trei elemente caracteristice 
ale rezilienţei: 1) existenţa unui risc, a unei ameninţări 
semnifi cative sau a unei adversităţi importante (con-
diţii de viaţă stresante, condiţii sociale extrem de so-
licitante, considerate semnifi cative) 2) prezenţa unor 
factori de protecţie, inclusiv calităţi (însuşiri interne) 
și resurse externe pentru contracararea factorilor de 
risc şi adversităţilor, şi 3) procesul de adaptare pozi-
tivă sau de evitare a unui rezultat negativ [4].

Ţinând cont de aceste aspecte, rezilienţa poate 
fi  defi nită ca procesul de gestionare sau de adaptare 
la surse semnifi cative de stres sau traumă. Calităţile, 
resursele interne ale persoanei, ca şi mediul în care 
aceasta trăieşte facilitează această capacitate de adap-
tare şi de revenire după confruntarea cu adversităţile 
[4]. 

O altă abordare priveşte rezilienţa din trei per-
spective diferite: ca aptitudine, ca proces şi ca rezul-
tat. Rezilienţa ca aptitudine sau competenţă se referă 
la capacitatea unei persoane de a se adapta schimbă-
rilor şi evenimentelor stresante într-un mod sănătos 
[5]. Rezilienţa ca proces este văzută ca o revenire la 
o funcţionare normală cu sprijinul factorilor de pro-
tecţie, după întâlnirea cu un factor generator de stres 
intens. Rezilienţa, ca rezultat, este defi nită ca efectul 
pozitiv şi benefi c ce decurge din trăirea sau parcurge-
rea unor evenimente stresante [6]. 

Asociaţia Americană de Psihologie defi neşte 
rezilienţa ca “procesul de adaptare adecvată la con-
fruntarea cu traume, adversităţi, tragedii, ameninţări 
sau cu alte surse importante de stres, cum ar fi : pro-
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bleme familiale sau de relaţionare, probleme serioase 
de sănătate, factori de stres fi nanciari sau de la locul 
de muncă” [7]. 

Cu alte cuvinte, rezilienţa poate fi  defi nită ca 
procesul de mobilizare efi cientă a resurselor interne 
şi externe pentru adaptare la stres sau gestionarea op-
timă a unor surse semnifi cative de stres sau traumă.

Factori care infl uenţează rezilienţa

Deşi studiul rezilienţei se afl ă încă la începu-
turi, cercetările din ultima perioadă au identifi cat me-
canismele care stau la baza dezvoltării rezilienţei şi 
factorii predictori ai vulnerabilităţii persoanei la stres 
şi la anumite tulburări psihiatrice generate de confrun-
tarea cu stresul si trauma. În dezvoltarea şi modularea 
rezilienţei, factorii care joacă roluri importante sunt 
numeroşi: genetici, epigenetici, mediul de dezvol-
tare, factori psihosociali, neurochimici şi anumite 
circuite neurologice specifi ce. De exemplu, factorii 
genetici şi epigenetici interacţionează între ei şi de-
termină caracteristicile biologice şi procesele de re-
glare la nivelul neurotransmiţătorilor şi a receptorilor. 
Factorii de mediu infl uenţează aceste caracteristici şi 
procesele de reglare prin intermediul interacţiunilor 
dintre gene şi mediu, de-a lungul procesului de dez-
voltare a fi inţei umane. Astfel, aceştia contribuie la 
schimbări adaptative la nivelul genelor, al circuitelor 
neuronale şi la modelarea factorilor psihologici şi a 
rezultatelor la nivel comportamental care stau la baza 
manifestării rezilienţei.

Factori genetici

O dată cu creşterea numărului de studii în do-
meniul geneticii, apar tot mai multe dovezi în legă-
tură cu infl uenţa factorilor genetici asupra rezilienţei. 
O serie de gene corelate cu neuropeptidul Y, cu axul 
hipotalamo-hipofi zo-cortico-suprarenalian, cu siste-
mele noradrenergic, dopaminergic şi serotoninergic 
precum şi cu polimorfi smul genetic contribuie semni-
fi cativ la răspunsurile la traumă şi stres. 

Gene corelate cu Neuropeptidul Y (NPY): 
Anumite variaţii genetice ale NPY contribuie la sus-
ceptibilitatea individuală la tulburări de anxietate 
după experienţe adverse în copilărie [8]. (Neuropepti-
dul Y are efecte anxiolitice şi promovează răspunsuri 
protective în faţa stresului).

Gene care reglează axul hipotalamo-hipofi -
zo-cortico-suprarenalian: modifi cări ale unor gene 
care reglează funcţionarea acestui ax joacă un rol im-
portant în modelarea rezilienţei [9]. 

Gene cu implicare în funcţionarea sisteme-
lor noradrenergic şi dopaminergic

Polimorfi smul câtorva gene care intervin în sis-
temul noradrenergic şi dopaminergic a fost de aseme-
nea asociat cu vulnerabilitatea faţă de depresie şi stres 
posttraumatic după un istoric de abuzuri în copilărie 
[10]. 

Gene care intervin în reglarea 
sistemului serotoninergic

Anumite gene care intervin în reglarea func-
ţionării sistemului serotoninergic la interacţiunea cu 
mediul, pot prezice susceptibilitatea la depresie şi 
mediază activarea axului hipotalamo-hipofi zo-corti-
co-suprarenalian şi răspunsul emoţional la stres [11].

Factori epigenetici 

Factorii epigenetici se referă la modifi cări 
funcţionale ale genomului, fără schimbări în secvenţa 
ADN. Astfel de modifi cări servesc la reglarea expre-
siei genice şi a fenotipului, de exemplu prin meca-
nisme de tipul metilării ADN. Diferenţele epigenetice 
pot fi  o consecinţă a expunerii la factori corelaţi cu 
stresul, în timpul unor perioade critice ale dezvoltă-
rii, şi de aceea contribuie la susceptibilitatea faţă de 
anumite tulburări psihiatrice (de exemplu depresia, 
dependenţa de droguri şi schizofrenia) [12]. Studii 
recente au arătat asocieri între anumite schimbări epi-
genetice şi riscul de răspunsuri maladaptative la stres 
sau de tulburări mintale [13].

Factori corelaţi cu procesul 
de dezvoltare

Mediul în care se dezvoltă o fi inţă este un alt 
factor care infl uenţează rezilienţa. Stresul prenatal 
sau experienţele adverse din copilărie pot afecta ne-
gativ dezvoltarea sistemelor de răspuns la stres, în 
unele cazuri producând daune pe termen lung, atât 
la animale cât şi la oameni (de exemplu, hiperactiva-
rea cronică a axului hipotalamo-hipofi zo-corticosu-
prarenalian, este asociat cu riscul hipercortizolemiei 
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cronice, mai târziu pe parcursul vieţii [14] sau cu o 
reducere a volumului hipocampului, frecvent întâlnit 
la pacienţii cu tulburări de dispoziţie). Stresul psiho-
logic şi social cronic, imposibil de controlat precum şi 
maltratarea din perioada iniţială a vieţii sunt corelate 
cu riscul crescut de apariţie a unor afecţiuni somatice 
precum cancerul, diabetul, boli cardiovasculare, şi 
a unor afecţiuni psihiatrice, în mod special depresie 
[15]. Un criteriu relevant care infl uenţează măsura în 
care o persoană este afectată de evenimentul stresant 
este gradul de control pe care persoana îl are asupra 
stresorului. Altfel spus, în cazul unui eveniment trau-
matizant din copilărie, o persoană se va adapta mai re-
pede dacă aceasta percepe că deţine un anumit control 
asupra stresorului [16]. Episoade precoce de stres in-
controlabil pot duce la ”neajutorare învăţată”, un tipar 
mental şi comportamental descris de Seligman, care 
apare atunci când o persoană ajunge să fi e convinsă că 
nu poate să schimbe circumstanţele situaţiei în care se 
afl ă. În schimb, dacă persoana este în măsură să deţină 
controlul asupra stresorului, ea pare să fi e rezilientă la 
diverşi stresori ulteriori [17]. Un alt aspect important 
rezultat din cercetări este faptul că circuitele neuro-
nale implicate în rezilienţă pot fi  modifi cate mult timp 
după momentul producerii adversităţilor. De exem-
plu, adolescenţi a căror dezvoltare a fost inhibată în 
copilărie din cauza traumelor, au fost capabili să se 
recupereze după ce au fost relocaţi în medii suportive 
şi afectuoase [18]. 

Factori psihosociali 
care contribuie la rezilienţă

Printre factorii psihosociali care au fost studi-
aţi şi care contribuie la consolidarea rezilienţei s-au 
identifi cat unele caracteristici şi comportamente indi-
viduale, anumite procese cognitive, trăsături de perso-
nalitate şi mecanisme active de coping (de adaptare). 
Printre acestea se numără optimismul, capacitatea de 
restructurare cognitivă, comportamentele prosociale, 
dar şi umorul, suportul social, exerciţiile fi zice, exis-
tenţa unui sistem de valori personale şi altele. Pentru 
dezvoltarea rezilienţei sunt din ce în ce mai recunos-
cute ca metode efi ciente de intervenţie tehnicile psi-
hologice cognitiv-comportamentale care presupun 
atât dezvoltarea mecanismelor funcţionale de coping 
şi gestionarea gândurilor şi emoţiilor disfuncţionale, 

cât şi învăţarea de tehnici de relaxare pentru reducerea 
sau depăşirea stresului.

Optimismul
Optimismul poate fi  defi nit ca emoţie pozitivă, 

ca aşteptare a unor rezultate bune sau ca atitudine ori-
entată înspre a privi viaţa, viitorul sau realitatea cu 
încredere. Este asociat cu reducerea intensităţii răs-
punsului sistemului nervos autonom la stres; în plus, 
este corelat în mod consecvent cu utilizarea de strate-
gii pozitive de coping, cu starea subiectivă de bine, cu 
o stare de sănătate fi zică bună şi cu relaţii sociale mai 
satisfăcătoare. Emoţiile pozitive sunt corelate cu un 
timp mai scurt de recuperare după îmbolnăvire şi cu o 
stare de sănătate fi zică mai bună [19].

Umorul 

Umorul a fost identifi cat ca o formă de coping 
activ care contribuie la rezilienţă nu doar datorită 
capacităţii de atenuare a tensiunii ci şi aceleia de a 
atrage suportul social, având efect protector împotriva 
stresului şi de „amortizor” în situaţii de risc [20].

Stilul activ de coping 

Literatura de specialitate face diferenţa între 
copingul activ (care implică adoptarea unor strategii 
comportamentale şi/sau psihologice pentru a găsi so-
luţii în gestionarea stresorului sau a modifi ca maniera 
în care acesta este perceput) şi copingul evitant sau 
pasiv, cum ar fi  negarea, care implică activităţi şi pro-
cese mentale de evitare a confl ictelor, de suprimare a 
emoţiilor sau altele [21]. Aceste mecanisme de coping 
pasiv sunt folosite cu preferinţă în loc de confruntarea 
directă cu factorul declanşator al stresului. Retragerea 
emoţională sau comportamentală, consumul de alcool 
sau alte substanţe psihoactive sunt exemple clasice de 
coping evitant [22]. Copingul activ a fost asociat cu 
adaptabilitatea şi rezilienţa psihologică, în timp ce co-
pingul evitant este dezadaptativ în special pe termen 
lung, acesta producând o anumită rezilienţă la stresor 
doar pe termen scurt [23].

Flexibilitatea cognitivă 

Această strategie de reglare emoţională care 
presupune capacitatea de monitorizare şi evaluare a 
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gândurilor negative şi înlocuirea lor cu unele pozitive 
este în strânsă asociere cu rezilienţa [24]. Cunoscută 
şi sub numele de capacitate de restructurare cognitivă, 
aceasta implică schimbări în modul în care o persoană 
vede o anumită situaţie sau un anumit eveniment. 

Starea ”Mindfulness”

Defi nită ca o stare mentală sau o trăsătură dis-
poziţională obţinută prin concentrarea asupra conşti-
entizării momentului prezent, cu recunoaşterea calmă 
şi acceptarea propriilor emoţii, gânduri şi senzaţii cor-
porale, ”mindfulness” este tot mai frecvent utilizată 
ca tehnică terapeutică. Studiile arată că abilităţile de 
tip ”mindfulness” ajută la prevenirea apariţiei gându-
rilor repetitive depresogene, acţionând astfel împo-
triva instalării depresiei şi a simptomelor tulburării de 
stres post traumatic după evenimentul generator [25] 
contribuind astfel la rezilienţă [26].

Sistemul intern de convingeri şi valori 

Existenţa unui sistem intern de convingeri şi 
valori ca şi a unui scop în viaţă [27] este de asemenea 
un aspect foarte frecvent întâlnit printre persoanele 
reziliente [28], iar un nivel redus de spiritualitate, pre-
cum şi absenţa unui scop în viaţă au fost identifi caţi 
ca predictori pentru rezilienţa scăzută la pacienţi dia-
gnosticaţi cu depresie şi/sau anxietate [29]. 

Comportamentul prosocial

Studiile arată că altruismul este asociat cu rezi-
lienţa, atât la adulţi cât şi la copii [28]. De asemenea, 
studiile au semnalat infl uenţele facilitatoare ale ”al-
truismului născut din suferinţă”, în sensul că suferinţa 
dă naştere la comportamente prosociale şi contribuie 
în acelaşi timp la propria recuperare din traumă şi im-
plicit, la rezilienţă [30].

Suportul social

Prezenţa suportului social şi comportamentul 
de căutare a suportului social au fost asociate cu o ca-
racteristică numită robusteţe psihologică şi contribuie 
la reziliență; în schimb, suportul social defi citar a fost 
corelat cu tulburări psihiatrice, de exemplu cu tulbu-
rarea de stres post-traumatic [31]. Pe lângă reţeaua de 

suport social, modelele de rol şi mentorii sunt semni-
fi cativi în dezvoltarea rezilienţei. Observarea compor-
tamentului unui model de rol rezilient poate contribui 
la dobândirea unei atitudini şi a unor abilităţi utile 
pentru adaptare – de exemplu copingul activ, regla-
rea emoţiilor sau găsirea de semnifi caţii în adversităţi 
[32]. Psihoterapeuţii pot fi  modele de rol pozitive, iar 
o alianţă terapeutică sănătoasă poate fi  un plus impor-
tant la reţeaua de suport personală [33].

Exerciţiile fi zice 

Exerciţiile fi zice au efect pozitiv asupra stării 
de bine psihologic infl uenţând printre altele dispozi-
ţia, stima de sine şi anumite funcţii cognitive. Studiile 
au arătat infl uenţa pozitivă a exerciţiilor fi zice asupra 
factorilor neurobiologici ai rezilienţei atât la animale 
cât şi la oameni [34], iar un studiu desfăşurat pe du-
rata a 10 ani a dovedit că activitatea fi zică a fost invers 
corelată cu depresia subiecţilor [35].

Factori neurochimici care intervin 
în rezilienţă

Aceşti factori interacţionează şi se infl uenţează 
reciproc, producând efecte de reglare a procesului de 
adaptare pe termen scurt şi lung la stres.

Neuropeptidul Y (NPY) are o largă răspândire 
în creier, iar cercetări recente au confi rmat rolul său 
benefi c în medierea procesului de rezilienţă [36], su-
gerând un posibil potenţial farmacoterapeutic al aces-
tei substanţe. 

Axul hipotalamo-hipofi zo-cortico-suprare-
nalian printr-un set complex de interacţiuni de tip fe-
edback între CRH, ACTH, cortizol şi DHEA, este un 
alt factor deosebit de important în reglarea răspunsu-
rilor comportamentale la stres (2). Numeroase studii 
arată implicarea acestor hormoni în rezilienţa faţă de 
psihopatologia asociată cu stresul, de pildă nivelurile 
mari de cortizol întâlnite la pacienţi cu depresie [37].

Sistemele noradrenergic şi dopaminergic 

Activarea de către stres a sistemului noradre-
nergic, având ca şi consecinţă eliberarea crescută de 
noradrenalină în sistemul LC-NE (locus caeruleus 
– norepinefrinic), duce la generarea şi transmiterea 
de amintiri cu încărcătură emoţională negativă [38]. 
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Cercetări recente aduc tot mai multe clarifi cări asupra 
rolului diverşilor receceptori şi transportori ai acestor 
neurotransmiţători în mecanismele de reglare a răs-
punsurilor la stres, atât la persoane reziliente, cât şi 
la persoane care prezintă psihopatologie corelată cu 
stresul.

Sistemul serotoninergic 

Serotonina este unul din cei mai studiaţi neuro-
transmiţători, ce infl uenţează reglarea răspunsului la 
stres prin receptorii 5-HT din diverse regiuni ale cre-
ierului. Studii de neuroimagistică au arătat diferenţe 
în modul de funcţionare a acestor receptori la pacienţi 
cu anxietate, comparativ cu persoanele din lotul mar-
tor [39].

Circuitele neuronale implicate în rezilienţă

În dezvoltarea rezilienţei ca trăsătură, circu-
itul recompensei şi cel al fricii, au roluri deosebite, 
iar apariţia de disfuncţionalităţi în cadrul lor sau în 
interacţiunile dintre aceste circuite pot conduce la 
rezilienţă scăzută [40]. De exemplu, disfuncţionali-
tăţile în circuitul mezolimbic al dopaminei (corelat 
cu răspunsurile comportamentale la recompense) pot 
genera simptome importante de depresie, cum ar fi  
anhedonia, nivelul redus de energie şi nivelul redus 
al motivaţiei [41], iar ameliorarea funcţionării circu-
itului recompensei contribuie la rezilienţa la stres şi 
traumă. Rezilienţa la stresul extrem implică, printre 
altele, şi abilitatea de a subactiva amintirile legate de 
temeri. Alte circuite neuronale care promovează rezi-
lienţa sunt cele care determină caracteristici psiholo-
gice în legătură cu comportamentul prosocial şi care 
includ reglarea emoţiilor, empatia şi altruismul [38]. 

Implicaţii practice – intervenţii 
preventive şi terapeutice

Modul în care vor fi  aplicate descoperirile din 
domeniile multiple care studiază rezilienţa este un as-
pect foarte important pentru promovarea acesteia cu 
aport semnifi cativ în prevenirea şi tratamentul tulbu-
rărilor psihiatrice şi somatice corelate cu stresul. Stu-
diile şi cercetările care au ca scop identifi carea facto-
rilor de risc şi de protecţie şi a interacţiunilor dintre 
aceştia facilitează implementarea ulterioară a unor 

intervenţii care sunt bazate astfel pe dovezi ştiinţifi ce. 
De exemplu, intervenţiile de tip farmacologic vizând 
factorii neurochimici implicaţi în rezilienţă sunt luate 
în considerare ca posibile tratamente în viitor pentru 
afecţiunile generate de stres [42].

Intervenţii preventive cum ar fi  introducerea 
în cadrul şcolii a unor programe educaţionale care să 
dezvolte rezilienţa la copii şi adolescenţi pot fi  deose-
bit de benefi ce, aceştia devenind mai capabili să ges-
tioneze optim provocările vieţii. Programele şcolare 
pentru copii care au ca obiective dezvoltarea compor-
tamentelor prosociale, dezvoltarea autoefi cacităţii, a 
stimei de sine şi a abilităţilor de coping activ, către 
dezvoltarea şi menţinerea unor reţele sociale de su-
port, pot contribui la clădirea rezilienţei de la o vârstă 
fragedă [43].

În ceea ce priveşte adolescenţii, programe si-
milare de cultivare a rezilienţei pot contribui la o tran-
ziţie mai bună către maturitate. Aceste programe pot 
facilita recuperarea după experienţe difi cile sau pot 
contribui la atingerea potenţialului maxim de dezvol-
tare al persoanei, prin promovarea fl exibilităţii cog-
nitive, a dezvoltării sistemului propriu de convingeri 
şi valori şi a unor strategii adaptative (capacitatea de 
planifi care, autodisciplină, etc) [44].

Pe parcursul dezvoltării lor, copiii şi adolescen-
ţii se confruntă inevitabil cu schimbări sau cu eveni-
mente stresante de viaţă. Cu toate acestea, un mediu 
familial sănătos, suportiv, cu afecţiune şi cu limite 
ferme pe parcursul creşterii, prin evitarea expunerii 
repetate la nivele de stres difi cil sau imposibil de ges-
tionat, precum şi prin oferirea de ocazii de depăşire 
cu succes a unor provocări zilnice, le poate dezvolta 
acestora capacitatea de a face faţă evenimentelor vi-
itoare, posibil generatoare de stres. Elemente cheie, 
precum funcţionarea familială pozitivă, relaţiile pozi-
tive cu egalii, relaţiile sociale cu adulţi suportivi şi cu 
parteneri prosociali, ar putea fi  dezvoltate prin inter-
venţii structurate care să fi e implementate sistematic 
[42,43]. De exemplu, educaţia parentală poate contri-
bui la dezvoltarea psihică şi fi zică adecvată a copiilor 
şi la scăderea riscului de apariţie a răspunsurilor dis-
funcţionale la stres, care pot fi  transmise chiar şi trans-
generaţional. Chiar şi în cazul copiilor afl aţi în situaţii 
cu risc crescut (de exemplu copii instituţionalizaţi), 
intervenţiile pot infl uenţa pozitiv calitatea relaţiilor de 
ataşament prin dezvoltarea rezilienţei [45].
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Pentru situaţiile în care intervenţiile preventive 
nu mai au relevanţă, există intervenţii psihoterapeu-
tice care s-au dovedit a favoriza recuperarea mai ra-
pidă după adversităţi şi scad riscul apariţiei psihopa-
tologiei, cum ar fi  intervenţiile terapeutice de tip cog-
nitiv-comportamental [46], psihoterapia familială sau 
de cuplu, grupurile de suport şi altele.
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REZUMAT

În rezultatul evaluării experienței generale în 
literatura de specialitate, s-a constatat o evidențiere 
clară a infl uenței negative a obiceiurilor alimentare 
nesănătoase (consumul redus de fructe, legume, cere-
ale integrale, etc.; consumul sporit de dulciuri, băuturi 
nealcoolice îndulcite, etc.) asupra stării de sănătate a 

tinerei generații. Astfel, o direcție importantă orien-
tată către un comportament alimentar rațional în rân-
dul copiilor și adolescenților este reprezentată de ela-
borarea și implementarea programelor școlare bazate 
pe promovarea obiceiurilor alimentare sănătoase de la 
o vârstă fragedă.
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ABSTRACT

In result of evaluating the overall experience in 
literature, there was a clear highlight of the 

negative impact of unhealthy eating habits (low 
consumption of fruits, vegetables, whole grains, etc 
.; increased consumption of sweets, sweetened soft 
drinks, etc.) on the health status of the young genera-

tion. Thus, an important direction towards a healthy 
eating behavior among children and adolescents is 
the development and implementation of school-based 
programs based on promotion of healthy eating beha-
vior from an early age.

Key-words: healthy eating behavior, pro-
grams, school

Orientations for healthy eating behavior 
among children and adolescents

Rezultate

Alimentația reprezintă o parte esențială a vieții 
umane. Conform psihologului din cadrul Universității 
din Pennsylvania, Paul Rozin „mâncarea progresează 
de la a fi  o sursă de nutriţie, o plăcere senzorială la a fi  
un marker social, o experienţă estetică, o sursă de sem-
nifi caţie şi metaforă şi, deseori, o entitate morală”. Nu-

meroase dovezi științifi ce internaționale și naționale 
demonstrează că un comportament alimentar echilibrat 
și rațional, în special în rândul copiilor și adolescenți-
lor a devenit una din cele mai mari provocări ale tim-
purilor noastre. Potrivit lui Davis și Carpenter (2009) 
elevii instituțiilor de învățământ în cantinele cărora se 
realizau produse de tip fast-food consumau o cantitate 
redusă de fructe și legume și o cantitate sporită de bă-
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uturi nealcoolice îndulcite ceea ce a condus la apariția 
supraponderabilității și a obezității. [1]

Rezultatele studiilor desfășurate în România 
au arătat următoarele. Proporţia adolescenților care 
iau micul dejun regulat variază între 35% și 68%, re-
spectiv un procent mediu de 53% nu servesc zilnic 
micul dejun. Se remarcă o tendinţă semnifi cativă de 
scădere a luării micului dejun de la vârsta de 11 ani 
la cea de 13 ani. La sfârşit de săptămână, procentul 
copiilor care servesc micul dejun crește faţă de zilele 
de şcoală. Procentul adolescenților care nu iau nici-
odată micul dejun este alarmant şi variază între 20% 
(băieţi, 11 ani) şi 32% (fete, 15 ani). Consumul zilnic 
de fructe scade semnifi cativ cu vîrsta, de la 11 ani la 
15 ani, atât pentru băieţi, cât şi pentru fete, iar băieţii 
consumă semnifi cativ mai puține fructe decât fetele 
la vârsta de 15 ani. În jur de 1/3 dintre elevi consumă 
cel puțin odată pe zi legume, excepţie făcând grupul 
de băieţi de 15 ani, unde consumul este și mai redus. 
De asemenea, s-a constatat că aproximativ 50% din ti-
neri cunsumă în exces sucuri cu adaos de zahăr. Acest 
consum este prevalent în rândul copiilor (atât fete cît 
şi băieţi) proveniţi din familii afl uente socio-econo-
mic. Elevii din Bucuresti, zona de Sud şi Sud-Vest 
declară un consum mai frecvent al băuturilor carbo-
gazoase. Consumul zilnic de cartofi  prăjiţi şi cipsuri 
este prezent în aproximativ 20% la copiii de 11 și 13 
ani (fete şi băieţi) şi 10% la cei cu vârsta de 15 ani. [2]

Studiul MAMM (Măsurarea Aportului de Ma-
cro– și Micronutrienți) desfășurat pe o perioadă de 2 
ani (2005-2007) pe un eșantion de 394 de copii cu 
vârste între 3 și 6 ani înscriși în instituțiile educative 
(creșă, grădiniță) a constatat că peste 90% dintre co-
piii preșcolari din România au carențe de calciu. Circa 
99.7% dintre copii au defi ciențe de vitamina D, iar 
45% dintre ei preferă dulciurile în loc de legume, 
fructe și lactate. Peste 70% dintre copiii cu vârste 
între trei și șase ani consumă legume și fructe doar 
de două-trei ori pe săptămână. Doar 27% consumă 
zilnic lapte și iaurt. Potrivit părinților, copiii resping 
produsele lactate proaspete deoarece: – “nu îi place 
copilului” (77%) – “produsele lactate nu sunt sănă-
toase” (25%), ceea ce arată o informare insufi cientă 
și ignoranța părinților. De asemenea, datele au stabilit 
că 75% dintre copii au cinci mese pe zi, dar peste wee-
kend mănâncă mai mult decât în timpul săptămânii. 
Mai mult de 50% dintre copii depășesc rația calorică 

standard recomandată echivalentă cu 1800 de kiloca-
lorii pe zi. [3]

Datele studiului desfășurat în 20 de școli din 
Cluj-Napoca, pe un eșantion de 7904 copii din clasele 
I-XII, în anul 2008, a arătat o prevalenţă a suprapon-
derabilității de 12.8%, iar a obezităţii de 8.2%. Cea 
mai mare prevalenţă s-a înregistrat la grupa de vâr-
stă 6-10 ani atât pentru supraponderabilitate (15.9%), 
cât şi pentru obezitate (13.3%), iar cea mai mică la 
adolescenţi (7.6% pentru supraponderabilitate şi 3.8% 
pentru obezitate). [4]

În Republica Moldova, rezultatele studiului de 
Indicatori Multipli în Cuiburi (MICS, 2012) arată că 
în rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani, șase 
procente au retard statural (înălţime mică pentru vâr-
stă), două procente au retard ponderal (greutate mică 
pentru înălţime) şi doi la sută sunt subponderali (gre-
utate mică pentru vârstă). De asemenea, circa cinci la 
sută dintre copii sunt supraponderali (greutate mare 
pentru înălţime). A cincea parte dintre copii suferă de 
anemie (21%). Şaptezeci şi nouă la sută dintre copiii 
cu anemie prezintă o formă lejeră, 70% – o formă mo-
derată şi 5 % – o formă severă. Prevalenţa anemiei 
descreşte consecvent odată cu vârsta de la patruzeci şi 
unu la sută la copiii din grupul de vârstă 6-9 luni până 
la paisprezece la sută – la copiii cu vârsta de 48-59 de 
luni. Cei mai defavorizaţi sunt copiii din aria rurală, 
din regiunile Sud şi Centru, cei din a patra naștere, 
din gospodăriile cele mai sărace şi cu nivelul de studii 
medii a mamei. Anemia este mai frecventă la copiii 
născuţi la intervalele mai mici de 24 luni şi 24-47 luni 
între naşteri. [5]

Studiul “Sănătatea adolescenților, factorii de-
terminanți comportamentali și sociali” (HBSC, 2014) 
desfășurat în Republica Moldova, a constatat că fi e-
care al 8-lea adolescent are exces de masă corporală, 
iar la fi ecare al 5-lea se evidențiază un defi cit de masă 
corporală. Totuși, odată cu avansarea în vârstă s-a ob-
servat o tendință de normalizare a Indicelui de Masă 
Corporală de la 57.8% la 11 ani până la 75% la 17 
ani. Ratele supraponderabilității și obezității în rândul 
băieților sunt mai mari comparativ cu cele ale fetelor 
în toate categoriile de vârstă. Cea mai mare rată fi ind 
la băieții de 11 ani (19.3%), care scade până la 12.2% 
la 17 ani. În rândul fetelor, rata supraponderalității 
atinge maximum la 13 ani (13.5%). Procentul aces-
tora se micșorează mai mult decât de două ori către 
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vârsta de 17 ani (5.6%). De asemenea, doar 6 din 10 
adolescenți au indicat că iau micul dejun în săptămâna 
de lucru, iar fi ecare al 10-lea – nu consumă micul de-
jun, unde fetele mai des decât băieții (în 13.1% și 
8.4% respectiv). Numai 1/3 din respondenți au indi-
cat că ar consuma fructe zilnic, iar 20.9 % consumă 
fructe săptămânal sau mai rar. Doar 4 din 10 respon-
denți consumă legume, iar circa 1/5 consumă legume 
săptămânal sau chiar mai rar. Important de menționat 
că, 30.1% din adolescenți consumă produse alimen-
tare cu conținut sporit de zahăr (bomboane, ciocolată, 
etc.), iar 10 % din aceștia consumă băuturi nealcoo-
lice îndulcite o dată pe zi sau chiar mai des, fără dife-
rențe importante de gen sau vârstă. [6]

Conform raportului elaborat de către American 
Dietetic Association, direcțiile de orientare către un 
comportament alimentar rațional în rândul copiilor 
și adolescenților se bazează pe implicarea părinților 
în educația nutrițională precum și elaborarea și im-
plementarea programelor de instruire, consiliere și 
asistență privind promovarea obiceiurilor alimentare 
sănătoase în instituțiile de învățământ general (școli, 
grădinițe). În acest context, se creează un mediu pro-
pice pentru prevenirea bolilor netransmisibile legate 
de dietă, subnutriție și defi ciențele nutriționale în rân-
dul copiilor și adolescenților. [7, 8]

Cercetările internaționale subliniază diferite 
grade de efi cacitate a programelor școlare bazate pe 
promovarea obiceiurilor alimentare sănătoase precum 
și practicarea regulată a activității fi zice. [9-11]

Mai puțin se știe despre motivul pentru care 
anumite programe implementate în școli sunt mai 
efi cace decât altele în sporirea nivelului cunoștințe-
lor privind benefi ciile alimentației echilibrate și a 
activității fi zice asupra stării de sănătate a copiilor și 
adolescenților. De obicei, curricula din unele instituții 
școlare reprezintă un adjuvant al programelor națio-
nale de stat. [12]

Cu toate acestea, potrivit lui Montgomery și 
Willis, analiza cost-benefi ciu a programului școlar 
EFNEP (Expanded Food and Nutrition Education 
Program) a demonstrat că pentru fi ecare dolar cheltuit 
pentru instruire, s-a economisit o sumă echivalentă în-
tre 3.63-10.64 $ pentru asistența medicală. [13]

Potrivit datelor reviului literaturii privind efi ca-
citatea programelor școlare în domeniul nutriției și ac-
tivității fi zice, s-a constatat că în SUA sunt implemen-

tate programe efi ciente conduse de către Cooperative 
Extension Family și Consumer Scientists. Din acestea 
fac parte următoarele: „Kids for Health” în Arkan-
sas; „Fun 5 to Rescue” în Hawaii; „Power Panther” 
în Kansas; „Fitness Rocks” în Kentucky; „Fit Kids” 
în Tennessee; „Jump into” în Texas, etc. Rezultatele 
acestor programe se bazează pe cunoștințe, abilități și 
atitudini care favorizează schimbarea comportamen-
tului alimentar în rândul copiilor și adolescenților. Pe 
termen lung, programele menționale pun accentul pe 
dezvoltarea personală, alimentație echilibrată în fami-
lie, siguranța alimentară, etc. [14-17]

Într-un studiu din Marea Britanie bazat pe sta-
bilirea efi cacității programului școlar în domeniul 
promovării obiceiurilor alimentare sănătoase în rân-
dul a 636 de copii, cu vârsta medie de 8.4 ani, s-a 
constatat o sporire a consumului de legume în grupul 
de intervenție. [18]

Un alt studiu desfășurat printre 1434 de elevi 
din California a demonstrat efi cacitatea programu-
lui școlar prin sporirea activității fi zice și scăderea 
IMC-ului printre băieți, dar nu și fete. [19]

Pentru ca un program școlar orientat spre pro-
movarea unui comportament alimentar rațional în 
rândul copiilor și adolescenților să fi e efi cient este ne-
cesară abordarea următoarelor aspecte. 

Programul școlar trebuie elaborat în baza re-
zultatelor estimării situației curente privind compor-
tamentul alimentar în rândul copiilor și adolescenți-
lor. Acesta va fi  orientat spre aplicarea unor măsuri 
sistemice ce ar contribui la adoptarea unor obiceiuri 
alimentare sănătoase, reducerea semnifi cativă a pove-
rii bolilor netransmisibile legate de dietă, subnutriție 
și defi ciențele nutriționale precum și îmbunătățirea 
calității vieții tinerei generații. De asemenea, în pro-
cesul de elaborare, programul școlar, trebuie consultat 
cu participanții (copii, părinți, profesori, medici, etc.), 
autoritățile publice, societatea civilă, etc. în scopul 
consolidării parteneriatului intersectorial precum și 
fortifi cării capacităților de intervenție preventivă în 
domeniul nutriției în cadrul instituțiilor de învățământ 
general. Activitățile din cadrul programului școlar vor 
fi  orientate spre rezultate concrete, clare și documen-
tate, iar resursele fi nanciare, materiale, umane și de 
timp trebuie să fi e argumentate corespunzător. [20-22]

O altă particularitate importantă pentru spori-
rea efi cienței programului școlar în domeniul nutriției 
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constă în abordarea unei curricule funcționale în de-
pendență de vârstă, diversitate (tip consumator – ve-
getarian, lacto-vegetarian, etc.) și nivelul abilităților 
copiilor și adolescenților. Programul trebuie să fi e ba-
zat pe implicarea familiei (părinți, bunei, etc.) în pro-
cesul de instruire, consiliere și asistență nutrițională. 
[7, 21]

Pentru asigurarea efi cienței programului școlar 
în domeniul nutriției, toate măsurile trebuie monitori-
zate și evaluate în mod continuu și pe toată perioada 
de implementare. Activitatea de monitorizare a ac-
tivităților programului școlar va include colectarea, 
prelucrarea și analiza datelor, identifi carea efectelor 
neprevăzute în baza setului de indicatori care vor per-
mite urmărirea și evaluarea în dinamică a realizării 
obiectivelor programului elaborat. Activitatea de eva-
luare va include elaborarea în baza indicatorilor de 
monitorizare a rapoartelor anuale de evaluare care vor 
servi drept bază pentru adoptarea deciziilor și formu-
larea propunerilor de îmbunătățire a măsurilor plani-
fi cate în procesul de instruire, consiliere și asistență 
nutrițională în instituțiile de învățământ. [23-26]

Concluzii

1. Dovezile internaționale și naționale demon-
strează că un comportament alimentar rațional, în spe-
cial în rândul copiilor și adolescenților, reprezintă una 
din cele mai mari provocări ale timpurilor noastre.

2. Direcțiile de orientare către un comportament 
alimentar rațional în rândul copiilor și adolescenților 
se bazează pe elaborarea și implementarea programe-
lor de instruire, consiliere și asistență privind promo-
varea obiceiurilor alimentare sănătoase în instituțiile 
de învățământ general (școli, grădinițe) cu implicarea 
părinților în educația nutrițională.
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REZUMAT

Tulburările de auz și de vedere afectează dez-
voltarea personală, educațională și socială a unui co-
pil. Depistarea și tratamentul precoce al ambliopiei 
(prevalență de aproximativ 3,5%) previn instalarea 
permanentă a unei vederi scăzute. Depistarea pre-
coce şi tratamentul tulburarilor de auz (prevalența 
0,15-0,3% la naştere) previn întârzierea de vorbire 
și dezvoltare. Directiva UE16620/11 invită statele 
membre să prioritizeze screening-ul pentru tulburări 
de vedere şi de auz la copii.

În rândul ţărilor europene există o lipsă de uni-
formitate a metodelor de asigurare şi desfăşurare a 
programelor de screening al tulburarilor de vedere şi 
auz la copii (PSTVA). Toate țările cu venituri mari au 
astfel de programme de screening, dar acestea variază 
în ceea ce privește vârsta și frecvența testării, testele 
utilizate, asimilarea, profesiile implicate, procedura 
de raportare și de fi nanțare, variaţii care rezultă din 
diversitatea regională a asistenței medicale și a con-
textului politico-economic. Acest lucru face difi cil în 
a decide ce PSTVA să se implementeze în țările cu 
venituri mici şi medii, unde în prezent nu există astfel 
de programe.

În acest studiu se va structura un model de scre-
ening bazat pe raportul cost-efi cienţă, care va utiliza 
atât datele referitoare la PSTVA existente în ţările cu 
venituri ridicate cât și datele privind contextul social, 
fi nanciar, politico-economic şi al sistemului de sănă-
tate pentru a dezvolta PSTVA specifi ce fi ecărei țări, 
avantajoase din punct de vedere fi nanciar, bazate pe 
dovezi, care vor fi  puse în aplicare în două ţări cu ve-
nituri mici şi mijlocii. Modelul de PSTVA dezvoltat 
va fi  testat în studiile de impementare pe scară largă 
în județul Cluj din România pentru screening-ul acu-
ităţii vizuale, și în trei județe din Albania pentru scre-
ening-ul auzului.

Cadrul de modelare analitic și strategia de pu-
nere în aplicare vor fi  structurate într-un “toolkit” (set 
de instrumente) transferabil, care va asista furnizorii 
de asistență medicală din UE și factorii de decizie 
politică în deciziile de introducere sau modifi care a 
PSTVA. Setul de instrumente va include module pri-
vind pregătirea personalului, înregistrarea datelor, 
precum și dezvoltarea bazei de date pentru rezultatele 
standardizate ce pot fi  auditate. Acest lucru va spori 
durabilitatea asistenței medicale prin îmbunătățirea 
sensibilităţii, efi cacităţii, efi cienței și echităţii între 
statele membre din cadrul UE și în afara acesteia.

Justifi carea necesității proiectului:

Proiectul îşi propune depistarea precoce a am-
bliopiei la copii, şi tratamentul corect al acestei afec-
ţiuni, deoarece ambliopia este de multe ori reversibilă 
cu tratament adecvat, însă numai dacă copilul este 
consultat şi tratat sub vârsta de 6-7 ani.

Proiectul intenţionează desfăşurarea scree-
ning-ului copiilor de 4 şi 5 ani din mediul urban din 
Judeţul Cluj prin intermediul medicilor şcolari şi a 
asistentelor medicale din grădiniţe, iar a copiilor din 
mediul rural prin intermediul medicilor de familie şi 
a asistentelor medicale din rural. Proiectul prevede 
într-o primă fază cursuri şi demonstraţii practice adre-
sate personalului medico-sanitar în vederea creşterii 
competenţelor acestuia în depistarea corectă a viciilor 
de refracţie şi a tulburărilor de vedere.

Ulterior se va efectua evaluarea acuităţii vi-
zuale a copiilor, iar după prelucrarea datelor, copiii 
care prezinta modifi cări ale acuităţii vizuale vor fi  
îndrumaţi pentru un consult oftalmologic la Clinica 
de Oftalmologie din Cluj-Napoca. Rezultatele vor fi  
folosite în campanii de conştientizare a populaţiei cu 
privire la importanţa depistării şi tratării precoce a tul-
burărilor de vedere.

EUSCREEN. Proiect european de depistare precoce 
a tulburărilor de vedere și auditive la copii

Prof. Dr. Cristina Vlăduțiu, Dr. Simona Căinap, Dr. Simona Sevan,
Dr. Daniela Rajka, Dr. Mihai Mara
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Activităţi PRINCIPALE: 

 Dezvoltarea unui program regional de creş-
tere a capacităţii de depistare precoce a ambliopiei 
la copiii din grupul ţintă.

 Creşterea competenţelor asistentelor şi me-
dicilor din grădiniţe şi a medicilor de familie şi a 

asistentelor medicale din mediul rural în screenin-
gul vizual.

 Implementarea acţiunilor de depistare pre-
coce a ambliopiei la copii

 Evaluarea rezultatelor screening-ului.

 Diseminarea rezultatelor studiului.
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Începând cu luna octombrie 2016 au apărut o 
serie de acte normative cu impact important asupra 
activităţii medicale:

În urma HG Nr. 34 din 21 ianuarie 2015 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind modalita-
tea de utilizare şi completare a dosarului electronic 
de sănătate al pacientului a apărut şi Ordinul co-
mun al Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate Nr. 1123/849/2016 din 12 
octombrie 2016 pentru aprobarea datelor, informaţi-
ilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi 
funcţionării dosarului electronic de sănătate (DES) 
al pacientului. După cum a apărut în mass-media, 
acest ordin a fost cel care a atras atenţia Avocatului 
Poporului, asupra articolelor generatoare din Legea 
nr. 95/2006 şi asupra cărora a s-a ridicat excepţia de 
neconstituţionalitate, fapt care s-a tradus prin sesiza-
rea Curţii Constituţionale a României (http://avp.ro/
exceptii/2016/exceptie_4_2016.pdf ). Conform. Ord. 
nr. 1123/849/2016 : “Art. 2. — Furnizorii de servicii 
medicale care se afl ă în relaţii contractuale cu casele 
de asigurări de sănătate utilizează sistemul DES şi 
sunt înrolaţi în platforma informatică din asigurările 
de sănătate.

Art. 3. — (1) Furnizorii de servicii medicale 
care nu se afl ă în relaţii contractuale cu casele de asi-
gurări de sănătate, precum şi medicii care îşi desfă-
şoară activitatea într-o formă legală la aceştia, în ve-
derea utilizării sistemului DES, au obligaţia înrolării 
în platforma informatică din asigurările de sănătate.”. 

Comentariul nostru: pentru medicii care îşi 
desfăşoară activitatea în dispensarele medicale şi de 
medicină dentară din unităţile de învăţământ acest or-
din presupune înregistrarea angajatorilor ca şi furni-
zori autorizaţi de servicii medicale, obţinerea semnă-
turilor electronice, a infrastructurii necesare accesării 
portalului DES, apoi accesarea în formă autorizată a 
portalului.

Ordinul MS nr. 1410/ 2016 privind aproba-
rea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pa-
cientului nr. 46/2003, prin apariţia căruia se abrogă 
Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 386/2004 privind 
aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor 
pacientului nr. 46/2003.

Comentariul nostru: pentru medicii care îşi 
desfăşoară activitatea în dispensarele medicale şi de 
medicină dentară din unităţile de învăţământ acest 
ordin presupune înregistrarea angajatorilor ca şi fur-
nizori autorizaţi de servicii medicale, elaborarea re-
gulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, a 
unor protocoale administrativ-juridice pentru pre-
zentarea serviciilor şi personalului, a unor protocoale 
care să asigure furnizarea de servicii medicale de cea 
mai înaltă calitate, proceduri pentru obţinerea acor-
dului pacienţilor / reprezentanţilor legali ai acestora, 
pentru eliberarea cópiilor documentelor medicale ale 
pacienţilor.

Ordinul MS nr. 1411/ 2016 privind modifi ca-
rea şi completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii 
Publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a titlului XV “Răspunde-
rea civilă a personalului medical şi a furnizorului 
de produse şi servicii medicale, sanitare şi farma-
ceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, în care, ca noutate, se specifi că 
:” Art. 51.Unităţile sanitare publice sau private, în ca-
litate de furnizori de servicii medicale, răspund civil, 
potrivit dreptului comun, pentru prejudiciile produse 
în activitatea de prevenţie, diagnostic sau tratament, în 
situaţiile prevăzute la art. 655 din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modifi cările şi completările ulterioare, în solidar cu 
personalul medical angajat, pentru prejudiciile pro-
duse de acesta.”, şi, de asemenea, se stabileşte un 
format unic pentru acordul informat al pacientului, 
precum şi un format unic pentru raportul privind asis-
tenţa medicală acordată în situaţii de urgenţă.

ACTUALITĂȚI LEGISLATIVE 2016 – 2017
Dr. Moldovan Kristina, Dispensar medical școlar, Cluj-Napoca,

 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
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Comentariul nostru: pentru medicii care îşi 
desfăşoară activitatea în dispensarele medicale şi de 
medicină dentară din unităţile de învăţământ acest 
ordin presupune înregistrarea angajatorilor ca furni-
zori autorizaţi de servicii medicale, elaborarea regula-
mentelor proprii de organizare şi funcţionare, a unor 
protocoale administrativ-juridice pentru prezentarea 
serviciilor şi personalului, a unor protocoale care să 
asigure furnizarea de servicii medicale de cea mai 
înaltă calitate, proceduri pentru obţinerea acordului 
pacienţilor / reprezentanţilor legali ai acestora în for-
matul unic prevăzut de lege, şi formatul unic pentru 
raportul în situaţiile de urgenţă. 

Urgenţele medico-chirurgicale în etapa pre-
spitalicească au fost defi nite în Hotărârea de Guvern 
nr.1.186 din 28 noiembrie 2000 pentru aprobarea lis-
tei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum 
şi bolile infecto-contagioase din grupa A, pentru care 

asiguraţii benefi ciază de indemnizaţie pentru incapa-
citate temporară de muncă, fără condiţii de stagiu de 
cotizare, şi publicate în Monitorul Ofi cial al Româ-
niei, Partea I, nr. 631/5 decembrie 2000.

De la 01.01.2017 a intrat în vigoare Ordinul 
Comun nr. 1306/2016 al Ministerului Sănătăţii şi 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice pentru aprobarea criteriilor 
bio-psiho-sociale de încadrare a copiilor cu dizabili-
tăţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare 
a acestora.

– începând cu 06.01.2017 intră în vigoare şi 
noul STATUT AL COLEGIULUI MEDICILOR 
DIN ROMÂNIA şi noul COD DE DEONTOLO-
GIE MEDICALĂ, documente care au deosebită im-
portanţă în practica medicală.
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Revista de medicină şcolară şi universitară 
este o revistă cu acces liber, oferind acces liber ime-
diat la conţinutul ei, contribuind astfel la libera circu-
laţie a informaţiei ştiinţifi ce.

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

Articolele vor fi  trimise (sub formă de docu-
mente ataşate) pe adresa de mail: redactiarmsu@
gmail.com

Recomandări pentru autori

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

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

Prima pagină va cuprinde titlul articolului (în 
limba română şi limba engleză), numele şi prenumele 
autorilor, locul de muncă al acestora, precizarea auto-
rului cu care se va purta corespondenţa şi adresa pen-
tru corespondenţă;

Rezumatul va fi  redactat în limba română şi în 
limba engleză şi nu va depăşi pentru fi ecare din forme 
250 de cuvinte (NU este necesar la punctele de ve-
dere). Pentru articolele originale este necesar un re-
zumat structurat (Premize – Background, Obiective 
– Aims, Metode – Methods, Rezultate – Results, Con-
cluzii – Conclusions).

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

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

Figurile 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 evidence-based practice. 
Research in Autism Spectrum Disorders 2012; 6: 931-938

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

3. Riley-Tillman T C, & Burns M K. Evaluating educati-
onal 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.

Procesul de recenzare (peer-review)

GENERALITĂŢI DESPRE REVISTĂ 
ŞI RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI
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Într-o primă etapă toate materialele sunt remise 
redactorilor-şefi  adjuncţi, pentru ca textele să cores-
pundă ca fond şi formă de prezentare cerinţelor revistei. 

După această etapă, materialele vor fi  expediate 
către 2 referenţi, din corpul de referenţi ştiinţifi ci ai 
revistei. Aceştia evaluează articolul conform proce-
durii de evaluare şi acordă un punctaj fi ecărui articol, 
conform grilei unice de evaluare.

În urma observaţiilor primite din partea refe-
renţilor, redacţia comunică observaţiile autorilor în 
vederea corectării acestora şi încadrării în cerinţele de 
publicare impuse de revistă. Acest proces (de la pri-
mirea articolului până la transmiterea observaţiilor) 
durează aproximativ 3 săptămâni. Cu această ocazie 
se comunică autorului dacă articolul a fost acceptat 
spre publicare în forma iniţiala, dacă sunt necesare 
modifi cări sau dacă articolul a fost respins. 

Lucrările care întrunesc punctajul pentru publi-
care vor apărea în revistă în ordinea înscrierii pe lista 
de publicare.

Lucrările care întrunesc un punctaj mai mic şi 
pot fi  publicate doar după efectuarea unor modifi cări 
de către autori sunt returnate autorilor însoţite de re-
comandările referenţilor ştiinţifi ci şi vor fi  reevaluate 
după efectuarea modifi cărilor. 

Lucrările care nu întrunesc criteriile ştiinţifi ce 
minime vor fi  respinse.

Creditare

Autorii de articole ştiinţifi ce publicate în re-
viste care apar on-line (aşa cum este Revista de Medi-
cină Şcolară şi Universitară) sunt creditaţi de Colegiul 
Medicilor din România cu 20 puncte EMC. 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 RO85 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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