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Rezumat

PREMIZE: Evaluarea și compararea riscului 
pentru boli cardio-vasculare și metabolice la studenții 
cu activitate fi zică moderată vs. studenții sportivi.

OBIECTIVE: identifi carea principalilor factori 
de risc pentru BCV și de metabolism la studenți (fu-
mat, IMC, modifi cari biochimice si EKG); evaluarea 
comparativă a riscului probabil pentru BCV si de me-
tabolism la studenți în general vs. studenții sportivi.

MATERIAL SI METODA: Perioada desfășură-
rii studiului: 25-28 martie 2014. Culegerea datelor s-a 
efectuat cu ajutorul fi șei individuale cu date anamne-
stice, clinice, paraclinice. Studiul analizează două lo-
turi de studenți: 218 cu activitate fi zică moderată și 17 
studenți cu activitate fi zică crescută (studenți sportivi).

REZULTATE: Factorii de risc prezenți în cele 
două loturi au fost: fumători 16%, supraponderali și 

obezi 9%, hipertensiune arterială și borderline 7%, 
valori modifi cate ale glicemiei (3%), colesterolului 
(15 %), trigliceridelor (10%), acid uric (3%). 

Fără risc individual au fost 27% dintre studenți, 
restul prezentând fi e risc ereditar, fi e risc individual 
clinic.

Comparând cele două loturi de studenți (spor-
tivi vs ceilalti) s-a evidentiat prezența într-un procent 
mai mic la sportivi a fumătorilor (5% vs. 20 %) re-
spectiv a categoriilor supraponderali și obezi (0 vs. 
10%) și un procent mai mare la sportivi a hipertrigli-
ceridemiilor, hiperuricemiilor și modifi cari ale EKG. 

CONCLUZII: Studiul a identifi cat atât riscul 
ereditar cât și riscul probabil pentru bolile cardiovas-
culare și metabolice. Sportivii prezintă risc mai mic 
pentru aceste afecțiuni (33% vs. 52%). 

CUVINTE CHEIE: risc cardiac, risc metabo-
lic, studenți sportivi
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STUDIU COMPARATIV ASUPRA RISCULUI 
CARDIOVASCULAR ȘI METABOLIC 
LA STUDENȚII SPORTIVI VERSUS 

POPULAȚIA GENERALĂ DE STUDENȚI

Ancuța Pintea, Dispensar studențesc 7B, Cluj-Napoca

A comparative study upon the cardiovascular 
and metabolic risk, in student athletes 
versus general population of students

Abstract 

BACKGROUND: Evaluation and comparison 
of risk for cardiovascular and metabolic disease in the 
population of students with moderate phisical activi-
ties vs. sports students

AIMS: identifi cation of the main risk factors 
for BCV and metabolic diseases in students (heredity, 

smoking, BMI, abdominal perimeter, biochemical 
and ECG modifi cations); comparative evaluation of 
probable risk for BCV and metabolic diseases in ge-
neral population of students vs. sports students.

METHODS: The study was implemented be-
tween 25 and 28 of March, 2014. Data collection was 
based upon individual fi les containing anamnesti, cli-



6

Revista de medicină școlară și universitară

nical and paraclinical information. The study analyse 
two samples of students, with moderate physical acti-
vities (N=218) and students with high physical activi-
ties (sports students, N=17).

RESULTS: The risk factors identifi ed in the 
two samples were: smoking 16%, overweight and 
obese 9%, abdominal perimeter exceeding normal li-
mits (female 15% and males 11%), hipertension and 
borderline 7%, modifi ed values for glycemia (3%), 
colesterol (15%), triglyceride (10%), uric acid (3%).

From the total sample, 27% presented no risk, 
the rest of the cases presenting hereditary or clinical 
individual risks.

The comparison of the two samples (sports 
students vs. others) revealed for the sports students a 
lower procentage of smokers (5% vs. 20%), a lower 
procentage of overweight and obese individuals (0% 
vs 10%) and also a higher procentage of hypertrigly-
ceridemia, hyperuricemia and ECG modifi cations.

CONCLUSIONS: The study identifi ed both 
hereditary and probable risks for cardiovascular and 
metabolic diseases, revealing a lower risk for sports 
students than for general population students (33% vs. 
52%).

KEY WORDS: cardiovascular risk , metabo-
lic risk, students

INTRODUCERE

Studiul de față urmărește comparativ factorii de 
risc întâlniți la studenții sportivi care fac efort fi zic 
mediu și mare și factorii de risc prezenți la studenții 
altor facultăți . Totodată se evaluează riscul metabolic 
și riscul cardiovascular comparat pe categorii (spor-
tivi versus ceilați studenți).

Riscul reprezintă probabilitatea ca o persoană 
să fi e afectată de o anumită patologie, într-un anumit 
interval de timp, mai lung sau mai scurt (individua-
lizarea gradului de risc reprezintă prima etapă a unei 
profi laxii primare efi ciente).

Un nivel ridicat al riscului relativ la un individ 
tânăr are semnifi cație de risc absolut înalt pe termen 
lung, ceea ce impune o intervenție fermă în ceea ce 
privește corectarea factorilor de risc prezenți. Este in-
teresant de studiat diferența în ceea ce privește riscul 
de îmbolnăvire și infl uența sedentarismului asupra 
acestuia. 

MATERIAL ȘI METODĂ

Studiul de față s-a desfășurat la Dispensarele 
studențești Cluj-Napoca pe două loturi de studenți: 
studenții Facultății de Educație Fizică și Sport și stu-
denții altor facultăți (UBB, UMF, USAMV, UTCN 
din Cluj-Napoca). Culegerea datelor s-a efectuat cu 
ajutorul chestionarului standardizat. Primul lot a avut 
17 subiecți, cel de-al doilea 218.

Obiectivele studiului au fost identifi carea prin-
cipalilor factori de risc pentru BCV (boli cardiovascu-

lare) și de metabolism; ereditate, fumat, circumferința 
abdominală, indicele de masă corporală, modifi cări 
biochimice, EKG, precum și evaluarea comparativă a 
riscului probabil pentru BCV și boli de metabolism la 
studenții sportivi versus ceilalți studenți.

Evaluarea riscului cardiovascular și metabolic 
s-a făcut prin coroborarea datelor anamnestice, exa-
men clinic obiectiv (tensiunea arterială, indicele de 
masă corporală, circumferința abdominală), inves-
tigații biochimice (glicemie, colesterol, trigliceride, 
acid uric), explorări funcționale (electrocardiograma 
de repaus). 

Reamintim faptul că factorii de risc sunt de trei 
tipuri: cauzali (aici se numără fumatul, hipertensiunea 
arterială, hipercolesterolemia, hiperglicemia), condi-
ționali (hipertrigliceridemia, concentrații crescute a 
unor factori ai coagulării, tratamentul hormonal de 
substituție, contraceptivele orale, hipokaliemia) și 
factori de risc predispozanți (obezitatea, ereditatea, 
sedentarismul, alcoolismul, sexul masculin, stressul 
psihic prelungit, rezistența crescută la insulină).

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Riscul individual clinic la subiecții studiului 
nostru l-am cuantifi cat luând în calcul factorii de risc 
prezenți: fumat, activitate fi zică zilnică, IMC (indi-
cele de masă corporală), circumferința abdominală, 
contracepția orală, valorile tensiunii arteriale, corobo-
rați cu determinarea glicemiei a jeun, colesterolemia, 
trigliceridemia, acidul uric. 
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Studiul individualizat al prezenței și intensității 
tuturor categoriilor de risc permite aprecierea gradului 
de risc cardiovascular și metabolic. Desigur, gradul de 
risc crește proporțional la cei care prezintă agregarea 
mai multor factori, din diverse categorii. 

Fumatul 

Fumatul reprezintă un factor de risc major de-
monstrat în apariția bolilor cardiovasculare. Cu toate 
că rata morbidității BCV este în scădere în majoritatea 
țărilor europene unde fumatul este interzis prin lege, 

fumatul este încă frecvent în unele regiuni. Există do-
vezi importante și asupra efectelor cardiovasculare 
ale fumatului pasiv [1].

Ca factor de risc, fumatul s-a identifi cat la 
19,31% din totalul studenților (în cele două loturi).

Comparativ pe loturi, s-au evidențiat 5,9% fu-
mători sportivi și 20,6% fumători nesportivi. Apli-
când testele statistice p și chi pătrat nu s-au evidențiat 
diferențe sau asocieri semnifi cative (p=0,141, chi squ-
are=2,16) (tabelul nr. 1), dar se remarcă o pondere mai 
mică a fumatului în grupul sportivilor. 

IMC

Pe baza criteriilor OMS (Organizația Mondială 
a Sănătății) sunt considerate normoponderale persoa-
nele cu IMC între 18.5 și 24.9 kg/m²), supraponderale 
cele cu IMC între 25 și 29.9 kg/m² și obeze cele cu un 

IMC peste 30kg/m². Este arhicunoscut deja riscul car-
diovascular și metabolic al obezității și circumferinței 
abdominale [2].

În studiul nostru, din totalul subiecților s-au 
identifi cat: 67,43% normoponderali, 23,9% subpon-
derali, 6,42% supraponderali, 2,75% obezitate.

Tabelul nr. 1. Fumatul ca factor de risc prezent la studenții spor  vi versus nonspor  vi.

Tabelul nr. 2. Categoriile IMC în cele două loturi: studenți spor  vi versus studenți nespor  vi

Fumător
Total

Nu Da

IEFS versus 
alții

Alte facultăți    Număr
                         % sportivi versus nonsportivi 170

79,4%
44

20,6%
214

100,0%

IEFS                 Număr
                         % sportivi versus nonsportivi

16
94,1%

1
5,9%

17
100,0%

                                                 Număr
Total                                        % sportivi versus nonsportivi

186
80,5%

45
19,5%

231
100,0%

categorie IMC 
Totalsubpon-

derali
normopon-

derali
supra-

ponderali
obezi-
tate

IEFS versus 
alții

Alte facultăți  Număr
                       % sportivi versus nonsportivi

49
24,3%

134
66,3%

14
6,9%

5
2,5%

202
100,0%

IEFS               Număr
                       % sportivi versus nonsportivi

2
13,3%

13
86,7%

0
0%

0
0%

15
100,0%

                                              Număr
Total                                     % sportivi versus nonsportivi

51
23,5%

147
67,7%

14
6,5%

5
2,3%

217
100,0%

 Distribuția IMC în cele două loturi (studenți 
sportivi-studenți nesportivi) s-a făcut după cum ur-
mează: normoponderali 86,7% versus 66,3%; sub-
ponderali 13,3% versus 24,3%; supraponderali și 
obezi 0% versus 9,4%. 

Se observă diferența clară în ceea ce privește 
sedentarismul ca factor de risc cardiovascular și me-
tabolic, sportivii avand un avantaj mare al activității 
fi zice zilnice: nu s-a identifi cat nici un student sportiv 
supraponderal sau obez. (tabelul nr.2) .
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Tensiunea arterială 

Există puține date în literatură despre această 
grupă de vârstă. Un studiu observațional important s-a 
efectuat pe 1,2 milioane de bărbați în Suedia, evalu-
ați inițial la o vârstă medie de 18,4 ani , la înrolarea 
în serviciu militar obligatoriu și care au fost urmăriți 
apoi pe o perioadă de 24 de ani [3]. 

Acest studiu a urmărit relația dintre TAS (tensi-
unea arterială sistolică) și mortalitatea totală și relația 
dintre TAS și mortalitatea cardiovasculară . Relația 
TAS și mortalitatea totală a fost sub formă de “U“ în 
timp ce relația cu mortalitatea cardiovasculară a avut 
o creștere constantă (cu un prag la 130mm Hg). La 
acești bărbați tineri, relația dintre TAD (tensiunea ar-
terială diastolică ) și mortalitatea cardiovasculară a 
fost strânsă, având un prag la valoarea de 90mm Hg 
( aproximativ 20 % din mortalitatea totală s-a datorat 
TAD).

În studiul nostru, tensiunea arterială urmărită 
comparativ în cele două loturi a înregistrat valori 
borderline (125/85 mm Hg) într-un procent de 7,4% 
în lotul studenților non-sportivi, pe când la studenții 
Facultății de Educație Fizică și Sport a fost de 5,9%.

Hipotensiunea arterială a fost măsurată la 
19,9% în lotul studenților altor facultăți, în timp ce la 
sportivi a fost într-un procent de 29,4%. 

Valori de hipertensiune arterială (peste 135/90 
mm Hg) au fost întâlnite la 9% în rândul nesportivi-
lor, pe când la sportivi nu s-a înregistrat nici o valoare 
mare a tensiunii. 

Observăm că normotensivii și hipotensivii se 
întâlnesc într-un procent mai mare în rândul sporti-
vilor, cee a ce denotă infl uența pozitivă a efortului 
fi zic asupra tensiunii arteriale, determinând în acest 
fel modifi cări adaptative ale organismului. Nu au fost 
diferențe semnifi cative statistic între cele două loturi 
(p=0,89), dar se observă o tendință evidentă de nor-
malizare, chiar o scădere a valorilor tensiunii arteriale 
la sportive [4].

Contracepția orală

Contracepția orală combinată ca factor de risc 
pentru hipercolesterolemie și evenimente cardio-
vasculare s-a identifi cat la 11,9% dintre studentele 
nesportive și la 10% la sportive. Procentele sunt ase-

mănătoare în ceea ce reprezintă recunoașterea consu-
mului de COC în cele două loturi. 

Analizând corelația COC-colesterolemie, în 
studiul de față s-au remarcat diferențe înalt semnifi ca-
tive statistic între studentele care folosesc contracep-
ția orală combinată și hipercolesterolemie (p=chi squ-
are=20,01) comparativ cu studentele care nu apelează 
la acest tip de contracepție. Aceste rezultate concordă 
cu datele din literatura de specialitate conform cărora 
contraceptivele orale combinate cresc concentrația se-
rică a colestrolului liber și esterifi cat.

Am acordat o atenție deosebită acestui factor 
de risc (condițional) știind faptul că hormonii sexu-
ali feminini secretați în mod natural oferă o anumită 
protecție endoteliului vascular, dar estrogenii admi-
nistrați ca tratament de substituție la ovarectomizate 
dublează riscul aterogen [6].

Folosirea contraceptivelor este asociată cu o 
creștere ușoară, dar semnifi cativă, a tensiunii arteriale 
și cu apariția hipertensiunii arteriale într-o proporție 
de 5 % la femeile care apelează la acest tip de con-
tracepție [7]. Studiile prospective mai vechi au iden-
tifi cat un risc crescut de infarct miocardic în rândul 
celor care foloseau contraceptive, în special în rândul 
celor care erau și fumătoare sau foste fumătoare. Trei 
metaanalize bazate pe 30 de ani de studii au demon-
strate că femeile care urmează tratament contraceptiv 
prezintă un risc de AVC de două ori mai mare decât 
cele care nu folosesc contraceptive [8].

Glicemia urmărită decalat pe cele două loturi a 
înregistrat valori borderline într-un procent de 2,8% în 
grupul studenților nesportivi și 11,8% la cei sportivi.

Hiperglicemia este remarcată la 2,3% dintre 
studenții altor facultăți și într-un procent mai mare 
(5,9%) la sportivi. S-au identifi cat diferențe sem-
nifi cative între cele două loturi (p=0,007, chi squ-
are=12,143). Această diferență ar putea fi  interpretată 
ca adaptarea organismului la efort, prin creșterea me-
tabolismului bazal [9,10].

Colesterolul a avut valori borderline (în tabel 
BL) la 7% din studenții lotului nesportiv, iar hiper-
colesterolemia (în tabel HC) a fost întâlnită într-un 
procent de 8,9% versus 7,1% la sportivi (tabelul nr. 
3).Valorile normale ale colesterolului (în tabel N) se 
regăsesc într-un procent cu ceva mai mare la studenții 
sportivi (92,9% versus 84%).Din nou nu se eviden-
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țiază o asociere semnifi cativă statistic (p=0,562, chi 
square=1,154).

Trigliceridele au înregistrat valori la limita de 
sus admisă într-un procent de 3,3% la studenții altor 
facultăți și de 11,8% la sportivi.

Hipertrigliceridemia a fost prezentă la 10,6% 
dintre subiecții nesportivi și nu s-a întregistrat nici un 
caz la sportivi.

Acidul uric monitorizat a înregistrat valori 
mai mari (hiperuricemie) într-un procent mai mare 
la sportive (5,9%) versus ceilalți subiecți (2,3%). La 
analiza statistică nu au fost identifi cate diferențe sem-
nifi cative (p= 0,062, chi square= 7,33), dar se observă 
o predominanță a hiperuricemiei și a valorilor la li-
mita de sus admisă la sportivi.

Tabelul nr. 3. Valorile colesterolului compara  ve pe cele două loturi

Acidul uric este un bi-produs al metabolismu-
lui bazelor purinice (componenta acizilor nucleici) 
şi un important antioxidant cu greutate moleculară 
mică din lichidele biologice. La pH fi ziologic normal 
pH=7.38-7.42 aproape tot acidul uric este convertit în 
uraţi. Ca antioxidanti, derivaţii acidului uric sunt în 
măsură să protejeze structurile biologice de acțiunea 
radicalilor liberi, în calitate de donori de electroni [11]. 

Impactul efortului fi zic cronic asupra nivelului 
de uraţi din mușchiul scheletic rămâne încă necunos-
cut, dar se pare totuşi ca uraţii se alătură sistemului 
antioxidant în muşchii scheletici în timpul efortului 
fi zic de anduranţă [12].

Pe de altă parte, aportul cunoscut și recunoscut 
de proteine în alimentația sportivilor precum și supli-
mentarea calitativă cu aminoacizi esențiali în special 
în perioadele de intensitate mare fi zică a sportivilor ar 
fi  una din cauzele creșterii valorilor acidului uric spre 
sau peste limita superioara admisă [13].

Electrocardiografi ile efectuate la subiecții 
studiului nostru au descris la sportivi modifi cări adap-
tative de tipul bradicardiei sinusale, repolarizării pre-
coce, hipertrofi ei ventriculare stângi într-un procent 
de 4% [14].

Amintim aici aspectul morții subite de etiologie 
cardiogenă la sportivii tineri, principalele modifi cări 
responsabile de apariția acesteia (descrise în literatura 

de specialitate): cardiomiopatia hipertrofi că, anomali-
ile congenitale cardiace, sindromul QT prelungit, sin-
dromul QT scurt, sindromul Wolff-Parkinson-White, 
displazia aritmogenă de ventricul drept [15,16].

La ceilalți studenți s-au înregistrat modifi cări 
de tipul BRD (bloc de ramură dreaptă) minor, aritmii 
sinusale respiratorii, extrasistolie (supraventriculară), 
alte tulburări de conducere (căi accesorii), axul inimii 
deviat la stânga la obezi, cord verticalizat (longilini, 
subponderali), unde T ample (vegetative, anxietate, hi-
pocalcemii). Evaluarea riscului în studiul nostru a fost 
interpretat pe baza prezenței factorilor de risc descriși 
mai sus. S-a considerat ca fi ind risc probabil sau mo-
derat cazul în care cel puțin un factor de risc individual 
sau/și o valoare biochimică modifi cată sunt prezente. 

În tabelul numarul 4 este prezentat comparativ 
riscul apariției unor boli cardiovasculare sau de me-
tabolism. Observăm faptul că nu întâlnim nici un fac-
tor de risc (fără risc: FR) într-un procent mai mare la 
sportivi (40% versus 27,3%), pe când riscul mediu sau 
probabil este prezent într-un procent mai mare la stu-
denții altor facultăți (52,6% versus 33,3% la sportivi).

Diferențele nu sunt semnifi cative statistic (p= 
0,347, chi square=2,11) dar se observă o tendință 
favorabilă sportivilor în ceea ce privește starea mai 
bună de sănătate și a riscului probabil cardiovascular.

Colesterol 
Total

N BL HC

IEFS versus alții

Alte facultăți         Număr
                              % sportivi versus nonsportivi 179

84,0%
15

7,0%
19

8,9%
213

100,0%

IEFS                      Număr
                              % sportivi versus nonsportivi

13
92,9%

0
0%

1
7,1%

14
100,0%

                                                              Număr
Total                                                      % sportivi versus nonsportivi

192
84,6%

15
6,6%

20
8,8%

227
100,0%
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Tabelul nr. 4. Riscul cardiovascular și metabolic probabil compara  v pe loturi

CONCLUZII

Comparând cele două loturi de subiecți: stu-
denți sportivi (ai Facultății de Educație Fizică și 
Sport) versus ceilalți studenți, s-a evidențiat prezența 
într-un procent mai mic a fumatului ca factor de risc 
(5% versus 20%), respectiv a categoriilor suprapon-
derali și obezi (0% versus 10%) și un procent mai 
mare în rândul sportivilor a hipertrigliceridemiei, aci-
dului uric și modifi cări ale traseului EKG (modifi cări 
adaptative la efort de tipul bradicardiei sinusale, repo-
larizare precoce, hipertrofi e de ventricul stâng), fără a 
fi  însă diferențe semnifi cative statistic.Valorile glice-
miei au fost mai mari la sportivi, confi rmate statistic 
(5,9% versus 2,3%).

În ceea ce privește riscul probabil de a dezvolta 
o afecțiune cardiovasculară sau o boală metabolică, 
deși nu sunt diferențe semnifi cative, se observă o ten-
dință a lotului sportivilor pentru un risc mai mic pen-
tru aceste patologii (33% versus 52%).
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Risc
Total

FR RE RM

IEFS versus alții

Alte facultăți        Număr
                             % sportivi versus nonsportivi 57

27,3%
42

20,1%
110

52,6%
209

100,0%

IEFS                    Număr
                            % sportivi versus nonsportivi

6
40,0%

4
26,7%

5
33,3%

15
100,0%

                                                           Număr
Total                                                  % sportivi versus nonsportivi

63
28,1%

46
20,5%

115
51,3%

224
100,0%
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Rezumat

PREMIZE: Copiii petrec o mare parte a timpu-
lui în unitățile de învățământ, timp în care pot apărea 
atât acutizări ale eventualelor boli cronice, cât și alte 
urgențe medico-chirurgicale. Cabinetul medical șco-
lar are un rol important în acordarea primului-ajutor 
în aceste urgențe.

OBIECTIVE: evaluarea asistenței medicale de 
primă urgență asigurate prin cabinetul medical școlar.

PACIENȚI ȘI METODE: studiul s-a desfășurat 
în 11 orașe din țară și a constat în completarea de către 
medicul/asistenta medicală din unitatea de învățământ 
a unui chestionar referitor la asigurarea asistenței me-
dicale de primă urgență în cabinetul medical școlar, în 
anul școlar 2014/2015. 

REZULTATE: În studiu au intrat 90 cabinete 
medicale școlare, care asigură asistența medicală 
a 74.112 preșcolari și elevi, din 112 unități de învă-
țământ. Dintre elevii care au intrat în studiu, 3479 
(4,69%) sunt în evidența cabinetelor medicale șco-
lare cu o boală cronică. În anul școlar 2014/2015 s-a 

acordat primul ajutor în cabinetul medical școlar unui 
număr de 11.198 traumatisme și 164 cazuri de pier-
dere a cunoștinței. S-au emis 992 bilete de trimitere 
la specialist pentru urgențe medico-chirurgicale și s-a 
apelat serviciul 112 în 184 cazuri.

Dotarea cabinetelor medicale școlare pentru 
acordarea primului ajutor în urgențe este defi citară. 
Dacă adrenalina și ventolinul există în aparatul de ur-
gență al 95% dintre cabinetele medicale școlare luate 
în studiu, desitinul se găsește în 80% din cabinete, 
atelele în 44%, iar gulerele cervicale în 32%. În ni-
ciun cabinet luat în studiu nu există oxigen, și nici 
glucagon.

CONCLUZII: Rolul cabinetelor medicale șco-
lare în acordarea primului-ajutor în urgențele care 
apar în unitățile de învățământ este foarte important. 
Dotarea cabinetelor medicale școlare pentru asigura-
rea unei asistențe medicale optime în urgențe poate fi  
mult îmbunătățită.

CUVINTE CHEIE: cabinet medical școlar, 
urgențe, copii
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Assisting emergencies in school’s medical cabinet
Abstract

PREMISES: Children spend a lot of time in sc-
hools where can appear both exacerbations of chronic 
diseases, and other surgical emergencies. School cabi-
net has an important role in providing fi rst aid in such 
emergencies.

OBJECTIVES: to evaluate the emergency me-
dical assistance provided by the school doctor.

PATIENTS AND METHODS: the study was 
conducted in 11 cities, the school doctors / nurses 
completed a questionnaire about providing primary 
healthcare in the school’s medical cabinet in the sc-
hool year 2014/2015.

RESULTS: In the study participated 90 medi-
cal schools, wich provide health care to 74 112 pre-
schoolers and students in 112 schools. 3479 (4.69%) 
of the students who entered the study are registered 
at school medical cabinets with a chronic illness. In 
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the school year 2014/2015 was given fi rst aid at the 
school doctor’s cabinet to a number of 11 198 injuries 
and 164 cases of blackouts. There were issued 992 tic-
kets for referral to specialist for medical and surgical 
emergency and was called 112 in 184 cases.

Facilities for fi rst aid in emergencies at the sc-
hool doctor’s cabinet is poor. If adrenaline and Ven-
tolin device for emergency exists in 95% of schools 
studied, Desitin is found at 80%, splints in 44% and 

cervical collars in 32% of the cabinets studied. Oxy-
gen, or glucagon is found in no of the cabinets studied.

CONCLUSIONS: The role of school medical 
cabinets in providing fi rst aid in emergencies that 
occur in schools is very important. School’s cabinet 
facilities to ensure optimal emergency medical treat-
ment can be much enhanced.

KEY WORDS: school’s medical cabinet, 
emergencies, children

Premize

În timpul pe care copiii îl petrec în unitatea de 
învățământ, pot apărea diferite urgențe medicale sau 
chirurgicale.

În același timp, un număr tot mai mare de copii 
cu boli cronice sau cu nevoi speciale sunt înscriși în 
școlile de masă, iar supravegherea lor din punct de 
vedere medical poate pune probleme deosebite.

Acordarea primului ajutor în urgențele apărute 
în școală este o provocare permanentă pentru cabinetul 
medical școlar, având în vedere că în țara noastră: nu 
există ghiduri și proceduri pentru diferitele tipuri de 
urgențe care apar în unitățile de învățământ, personalul 
medico-sanitar din cabinetele medicale din școli este 
insufi cient, iar dotarea acestor cabinete este minimă. 

Academia Americană de Pediatrie [1] și Aso-
ciația Americană de Cardiologie [2] au lansat în 2005 
ghidurile necesare asigurării urgențelor în școli, con-
siderând foarte importante: comunicarea între unită-
țile de învățământ și sistemul de urgență pediatric; 
stabilirea în fi ecare unitate de învățământ a unei pro-
ceduri de răspuns în urgențe, în care să fi e identifi -
cate rolurile medicilor școlari, ale asistentelor medi-
cale școlare, ale conducerii unităților de învățământ, 
cadrelor didactice și părinților; identifi carea elevilor 
cu boli cronice și stabilirea unui plan individual de 
acțiune în acutizări; educația elevilor pentru sănătate 
și pentru acordarea primului ajutor în urgențe; dota-
rea cabinetelor medicale școlare cu medicamente și 
echipamente care să le permită intervenția efi cientă 
în cazurile de urgență; implementarea programului de 
asigurare a defi brilatoarelor externe automate.

Traumatismele sunt pe primul loc al cauzelor 
de dizabilitate și deces la copii în SUA, iar la copiii de 
vârstă școlară (5-19 ani), accidentele determină 70% 
din decese [3]. Se estimează că, în SUA, 10-25% din 

accidentele copiilor au loc la școală [4]. În afara trau-
matismelor, moartea subită cardiacă, coma diabetică/
hipoglicemică, convulsiile, criza de astm și alte ur-
gențe medicale pot avea loc la școală [5].

Se consideră că stopul cardiac are o incidență 
între 0,7-1 la 1000 de locuitori și este responsabil de 
mai mult de 50% din decesele din SUA [6-9]. Stopul 
cardiac apărut la elevi, în timpul orelor petrecute la 
școală reprezintă o realitate și în România. În absența 
defi brilatoarelor automate externe din școli, șansa su-
praviețuirii scade extrem de mult [10,11], iar inițierea 
rapidă a resuscitării este esențială. 

Obiectivul studiului a fost evaluarea capaci-
tății cabinetelor medicale școlare din mai multe orașe 
din țară în acordarea primului ajutor în urgențele me-
dico-chirurgicale survenite în unitățile de învățământ. 
S-a efectuat un studiu multicentric, deschis și retros-
pectiv.

Pacienți și metodă: Medicii din cabinetele 
medicale școlare din țară au primit pentru completare 
un chestionar în care trebuia să precizeze, pentru anul 
școlar 2014/2015: 

–  numărul de elevi cărora le asigură asistența 
medicală, 

–  numărul elevilor afl ați în evidența specială a 
cabinetului medical școlar

–  numărul de traumatisme pentru care s-a acor-
dat primul ajutor

–  numărul biletelor de trimitere către specialist, 
în cazuri de urgențe

–  numărul apelurilor la 112
–  dotarea cabinetului medical școlar cu medi-

camente și aparatură medicală necesară asi-
gurării primului ajutor în urgențe

Am trimis chestionarele medicilor coordonatori 
din 14 județe. Participarea la studiu a fost voluntară.
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Tabelul nr. 1. Structura cabinetelor medicale școlare cuprinse în studiu

elevi și prescolari unități de învățământ medici asistente medicale
Sibiu 6781 13 4 7

Craiova 3970 6 3 5
București 2595 4 1 3
Brașov 9322 12 5 13
Arad 2979 2 1 2

Băilești 1338 5 1 1
Luduș 2353 2 1 1

Tg Mureș 3480 6 2 5
Baia Mare 7717 8 4 4

Piatra Neamț 16989 30 6 27
Cluj-Napoca 16588 24 10 22

74112 112 38 90

Rezultate 

Am primit 38 chestionare completate, de la 
medici școlari din 11 orașe ale țării, capitala, 8 orașe 

reședință de județ și 2 orașe mici. (Tabelul nr. 1). Din 
celelalte județe ale țării nu am primit chestionare 
completate.

Copiii cu boli cronice
În cabinetele medicale școlare participante 
la studiul nostru au fost în evidență specială 

în anul școlar 2014/2015, 4,69% dintre elevi 
(Tabelul nr. 2).

Tabelul nr. 2. Boli cronice, în evidența specială a cabinetelor medicale școlare

diabet
zaharat epilepsie boli neurolo-

gice
astm 

bronsic
boli

cardio-vasc HTA boli de 
sânge

boli 
renale

boli di-
gestive

TOTAL
boli

cronice %

Sibiu 3 24 30 62 46 18 13 21 19 236 3,48

Craiova 0 11 21 12 5 1 4 1 55 1,38

Bucuresti 6 9 17 42 73 2 16 18 11 194 7,47

Brașov 16 34 47 107 59 29 33 52 43 420 4,50

Arad 2 1 48 6 4 2 10 4 77 2,58

Bailesti 1 3 4 6 4 8 2 2 3 33 2,46

Ludus 0 8 1 7 2 2 0 3 1 24 1,01

Tg Mures 10 22 22 64 30 11 15 27 24 225 6,46

Baia Mare 8 8 3 127 11 17 7 8 45 234 3,03

Piatra 
Neamt 23 31 48 166 106 8 17 17 79 495 2,91

Cluj-Napoca 29 44 131 654 292 112 60 45 119 1486 8,95

TOTAL 98 194 325 1295 634 211 166 207 349 3479 4,69
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Copiii cu boli cronice, sau nevoi speciale, sunt 
mai susceptibili de a suferi o urgență la școală, prin 
acutizarea bolii [5]. Pentru o intervenție efi cientă, 
cabinetul medical școlar trebuie să dețină informații 
despre: diagnostic, tratament, evoluție, toleranța la 
efort, regim alimentar, iar pentru fi ecare copil cu ne-
voi speciale de sănătate trebuie întocmit un plan indi-
vidual de supraveghere.

În practică apar, însă, numeroase probleme, 
legate de faptul că în multe cazuri părinții nu infor-
mează cabinetul medical școlar despre prezența bo-
lii cronice la copii, există o comunicare difi cilă între 
medic școlar – medic de familie – medic specialist, 
astfel încât este greu de realizat un plan de urmărire 
din punct de vedere medical a copilului, nu există ghi-
duri clinice adaptate cabinetelor medicale școlare, nu 
există medicație de urgență pentru unele boli, iar di-
agnosticul rapid al urgențelor (diabet zaharat) este de 
cele mai multe ori difi cil.

Traumatismele sunt cele mai frecvente urgențe 
întâlnite în cabinetul medical școlar. Cele mai frec-
vente sunt traumatismele minore, plăgile superfi ciale, 
care nu pun probleme deosebite de abordare și trata-
ment.

Totuși, excluderea unei fracturi în traumatisme 
este uneori difi cilă, iar protocoalele trebuie să includă 
algoritmi pentru determinarea gradului urgenței, trau-
matismele minore trebuie diferențiate de urgențele 
care presupun apelarea sistemului de urgență [5]. O 
atenție deosebită trebuie acordată traumatismelor cra-
niene, traumatismelor oculare, traumatismelor den-
tare, celor auriculare și abdominale.

În Tabelul nr. 3 se observă că la cei 74.112 elevi 
din școlile luate în studiu au avut loc 11.198 trauma-
tisme în cursul anului școlar 2014/2015, unul din 7 
copii apelând la serviciile cabinetului medical școlar 
pentru acest motiv. 

Tabelul nr. 3. Trauma  sme

TOTAL
traumatisme craniene oculare toracice abdominale membre

superioare
membre

 inferioare
Sibiu 1121 125 53 50 31 482 380

Craiova 1015 189 39 54 62 384 287
București 197 43 5 3 96 50
Brașov 1097 96 41 52 55 428 425
Arad 2048 130 10 3 5 900 1000

Băilești 46 3 2 1 1 22 17
Luduș 74 4 4 2 1 41 22

Tg. Mureș 449 30 2 2 2 188 225
Baia Mare 707 82 23 32 12 319 239
P. Neamț 1414 196 44 51 45 625 453

Cluj-Napoca 3030 432 167 41 65 1345 980
TOTAL 11198 1330 390 291 279 4830 4078

Lipotimiile sunt cele mai de temut urgențe 
întâlnite în școală. În lipsa oricăror mijloace de dia-
gnostic rapid, apelarea serviciului 112, sau eliberarea 
biletului de trimitere către medicul specialist devin 
obligatorii. În studiul nostru 0,22% dintre elevi au 
suferit un episod de lipotimie la școală, în decursul 
anului școlar studiat.

Serviciul 112 a fost apelat de către personalul 
medical din cabinetele școlare pentru 184 de urgențe, 
astfel: 56 lipotimii, 55 traumatisme, 35 abdomene du-
reroase, 12 cazuri de convulsii, 12 cazuri de aritmii 
cardiace, 10 crize hipertensive, 5 cazuri consum etno-
botanice, 2 hipoglicemii.

În același timp, medicii din cabinetele școlare 
au efectuat alte 922 bilete de trimitere către medicii 
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specialiști, în cazuri de urgență: 542 pentru trauma-
tisme, 171 abdomene dureroase, 108 lipotimii, 40 
spasmofi lii, 27 HTA, 27 colici renale, 4 hipoglicemii 
și 3 sarcini.

Tabelul nr. 4. Lipo  mii

lipotimii
Sibiu 19

Craiova 30
București 0
Brașov 19
Arad 0

Băilești 2
Luduș 0

Tg. Mureș 11
Baia Mare 3
P. Neamț 16

Cluj-Napoca 64
TOTAL 164

S-a evaluat în studiu (Tabelul nr. 5) și capa-
citatea de răspuns efi cient în urgențele din școli, în 
legătură cu dotarea cabinetele medicale școlare cu 
medicamente indispensabile în urgențe:

- Oxigen
- Adrenalină
- Desitin
- Glucagon
- Ventolin
cu dispozitive medicale necesare diagnosticu-

lui rapid:
- Glucometru
- Peakfl owmetru
cu dispozitive medicale necesare primului-aju-

tor în traumatisme:
- Guler cervical
- Atele

Tabelul nr. 5. Dotarea cabinetelor medicale școlare

Adrenalină 95%
Ventolin 95%
Desitin 80%

Glucagon 0
Oxigen 0

Glucometru 23%
Peakfl owmetru 0
Guler cervical 32%

Atele 44%

Trebuie menționat că achiziționarea Diazepa-
mului cu administrare intrarectală nu se mai poate 
face de către primării, datorită regimului special de 
prescriere, iar pentru glucometre s-a semnalat absența 
testere-lor în cele mai multe cabinete. PEN-urile cu 
Adrenalină, ca și Glucagonul cu administrare im lip-
sesc în totalitate.

Discuții

Răspunsul optim în urgențe medicale repre-
zintă, de fapt, obiectivul principal și, în același timp, 
provocarea la care cabinetul medical școlar și școala 
în ansamblu trebuie să răspundă efi cient.

Medicul școlar și asistenta medicală școlară 
trebuie să sprijine școlile în asigurarea condițiilor spe-
ciale copiilor cu boli cronice, să coordoneze răspunsul 
în urgențe medicale, și să managerieze sănătatea și si-
guranța mediului școlar [12-16]. 

Departamentul de Sănătate al SUA, citat de 
Consiliul pentru Sănătate în școală [5], estimează că, 
din cele 72,3 milioane de copii cu vârsta sub 18 ani, 
din SUA, 18 milioane au nevoi speciale de sănătate, 
sau boli cronice.În cabinetele medicale școlare parti-
cipante la studiul nostru au fost în evidență specială 
în anul școlar 2014/2015, 4,69% dintre elevi, cu dife-
rențe între orașele luate în studiu, legate de posibilita-
tea emiterii biletelor de trimitere pentru dispensarizare 
și de particularitățile acordării asistenței medicale din 
fi ecare localitate.

O problemă practică deosebită o reprezintă 
competițiile sportive școlare, datorită atribuțiilor pe 
care medicul școlar le are în acordarea avizului Apt în 
competiție, elevilor care participă la aceste competi-
ții sportive școlare în urma unui consult clinic sumar, 
fără a avea întotdeauna antecedentele persoanle ale 
copilului și fără a avea posibilitatea de a-l trimite la 
control la medicul specialist (legat de relația cu Casa 
de asigurări de Sănătate). Iar asigurarea asistenței me-
dicale propriu-zise, în competițiile sportive școlare 
fără trusă de urgență corespunzătoare și în condiții 
improprii actului medical, poate genera probeme le-
gate de malpraxis

Datele dintr-un studiu efectuat în SUA [17], 
referitor la dotarea cabinetelelor medicale din școli, 
arată prezența oxigenului în 13% din școli, a Albu-
terolului inhalator în 78% din școli, a epinefrinei au-
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toinjectoare în 73%, a glucozei/glucagonului în 92%, 
a gulerelor cervicale în 13% și a atelelor în 76% din 
școli. În 32% din școlile din SUA luate în acel studiu 
există defi brilatoare automate externe.

Un alt studiu, desfășurat în mediul rural în sta-
tul New Mexico, arată că Oxigenul este disponibil în 
20% din școlile studiate, gulerele cervicale – în 22%, 
iar atelele, în 69% din școli [4].

Deși s-ar părea că dotarea cabinetelor medi-
cale școlare din România este net superioară celei din 
SUA, trebuie ținut cont de faptul că studiul nostru s-a 
desfășurat în marea majoritate a cazurilor în orașe re-
ședință de județ, în timp ce studiile din Statele Unite 
au cuprins și regiunile rurale ale țării.

În fi ecare școală ar trebui să existe protocoale 
clare de răspuns în urgențe medicale, protocoale care 
trebuie să precizeze persoanele care acționează în 
urgențe, sarcinile fi ecăreia, inclusiv anunțarea apar-
ținătorilor copilului, condițiile de transport la unita-
tea spitalicească și persoana care însoțește copilul pe 
perioada transportului [1]. Studii efectuate în SUA, 
citate de Olympia [17], au arătat că 86% dintre școli 
au un plan medical de răspuns în urgențe, dar că ab-
sența personalului medical din școli se corelează sem-
nifi cativ cu absența procedurilor de acțiune în urgențe 
medicale și cu lipsa unei persoane autorizate care să 
ia decizii în urgențe medicale, cu toate că 75% dintre 
profesori și personalul administrativ au declarat că au 
efectuat cursuri de CRP. Și în țara nostră unitățile de 
învățământ au protocoale de răspuns în urgențe, dar 
de cele mai multe ori acestea nu răspund nevoilor 
reale, rămânând în discuție elaborarea de protocoale 
specifi ce, cu precizări clare de atribuții.

Prezența medicului școlar și a asistentei medi-
cale școlare în fi ecare școală este foarte importantă 
[18], deoarece acestea sunt persoanele care pun în 
aplicare protocolul de urgență, fi ind persoanele cele 
mai familiarizate cu starea de sănătate a copilului. 
În absența personalului medical, școala trebuie să 
desemneze o persoană califi cată care să ia decizii în 
urgențe [5]. 

O barieră importantă în pregătirea optimă a 
școlilor pentru a răspunde în urgențele care pun în pe-
ricol viața copiilor este considerată, în SUA, prezența 
personalului medical în școli o perioadă limitată de 
timp [19]. Departamentul SUA pentru servicii umane 
și de sănătate recomandă în obiectivele sale din 2010 

existența a cel puțin o asistentă medicală la 750 elevi 
[20]. În România, normarea personalului medical din 
cabinetele din unitățile de învățământ este reglemen-
tată prin Ordinul 5928/1668 din 2011, însă aceste pre-
vederi nu sunt respectate, astfel încât în multe orașe 
există un defi cit grav de personal medical în școli, iar 
în mediul rural acesta lipsește în totalitate. Conform 
studiului nostru, 38 de medici școlari și 90 de asis-
tente medicale asigură asistența medicală în 112 uni-
tăți de învățământ, defi citul de personal fi ind evident.

Concluzii

Este necesară existența ghidurilor de practică în 
urgențe și a protocoalele de acțiune în urgențe, speci-
fi ce unităților de învățământ, cu stabilirea clară a res-
ponsabilităților 

Comunicarea cabinet medical școlar – medic 
de familie – medic specialist trebuie îmbunătățită

Rezolvarea defi citului de personal din cabine-
tele medicale școlare și dotarea cabinetului medical 
școlar pentru un răspuns efi cient în urgențe ar trebui 
să fi e o prioritate pentru autorități

Este extrem de importantă pregătirea profesi-
onală continuă, specifi că primului–ajutor în urgențe 
majore, a personalului medico-sanitar din cabinetele 
medicale școlare 
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Rezumat

Creşterea staturală este un proces multifactorial 
determinat de o combinaţie complexă de factori ge-
netici, hormonali şi de mediu, care intervin din viaţa 
intrauterină pâna la maturitate.

Deoarece nanismele hormonale sunt corecta-
bile prin tratament endocrin specifi c, este necesară ur-

mărirea riguroasă a indicilor somatometrici la copil, 
în vederea diagnosticării cât mai precoce a bolii. În 
cazul nanismelor secundare, talia defi nitivă se poate 
normaliza prin tratament etiologic, de aceea este 
foarte importantă stabilirea etiologiei nanismului.

Cuvinte cheie: hipostatură, evaluare, copil.

HIPOSTATURA – O CONTINUĂ PROVOCARE 
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Abstract

Height gain is a multifactorial process determi-
ned by a complex combination of genetic, hormonal 
and environmental factors involved in intrauterine life 
until adulthood.

Since endocrine short stature is correctable by 
specifi c hormonal therapy, it is required rigorous trac-

king of somatic indices in children, in order to dia-
gnose the disease as early as possible. In secondary 
dwarfi sm, fi nal height can be normalized with etiolo-
gical treatment, so it is very important to establish the 
etiology of dwarfi sm.

Keywords: dwarfi sm, evaluation, children.
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Short stature – a continuous challenge 
in pediatric practice

Creşterea este un parametru obiectiv important 
al stării generale de sănătate a unui copil. Hipostatura 
este o problemă comună, frecvent întâlnită în practica 
pediatrică şi este prezentă la aproximativ 3% din po-
pulație [1]. Ea rezultă dintr-un proces complex, care 
implică integrarea potențialului genetic, sistemul en-
docrin, starea de nutriție, efectele bolilor cronice, pre-
cum și nivelul de activitate fi zică. Perturbarea aces-
tora poate afecta creșterea, determinând hipostatura 
(defi cit statural, retard de creştere) [2]. 

Defi citul statural este defi nit ca fi ind o înălțime 
mai mică decât percentila 3 sau cu 2 deviaţii standard 
(DS) sub valoarea medie pentru vârstă și sex, la per-
soanele careaparţin la același grup etnic. 

Nu există o predilecție rasială cunoscută pen-
tru defi citul de creștere, de asemenea, copiii de orice 
vârstă pot fi  afectati. Studiile arată că băieții sunt mai 
afectați decât fetele, aceștia fi ind diagnosticați cel mai 
frecvent cu hipostatură idiopatică sau întârziere con-
stituțională a creșterii și dezvoltării, iar distribuția co-
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piilor tratați cu hormon de creștere se pare că este in 
favoarea sexului masculin [3,4].

Evaluarea exactă este esențială pentru diferen-
țierea între creșterea normală și anormală şi implică 
măsurarea şi calcularea unor parametri care se rapor-
teaza la valori de referinţă şi care sunt reprezentati 
de: talie, greutate, viteza de creştere (cm/an sau cm/6 
luni), vârsta staturală, indice de masă corporală (kg/
m2) [5]. Dacă parametrii auxologici evoluează în cu-
loarul +2 şi -2 deviaţii standard sau între percentila 3 
şi 95, creşterea este considerată normala [6].

Parametrii evaluaţi:
–  talia – în clinostatism până la vârsta de 3 ani 
şi în ortostatism peste vârsta de 3 ani;

– greutatea – copilul va fi  cântărit dezbrăcat;
–  perimetrul cranian – reprezentat de perime-

trul cefalic maxim;
–  anvergura – la subiectul în ortostatism, cu 

mâinile întinse, se va măsura distanţa de la un 
medius la altul;

–  segmentul superior, care reprezintă trunchiul, 
gâtul și capul;

–  segmentul inferior – este calculat ca fi ind di-
ferenţa dintre talie şi segmentul superior.

– viteza de creştere: cm/an sau cm/6 luni;
–  indicele de masă corporală (kg/m2) = greu-

tate/talie [5].
Pentru urmărirea creşterii se evaluează şi vâr-

sta cronologică, vârsta taliei (vârsta care corespunde 
taliei reale a copilului la momentul evaluării conform 
tabelelor şi grafi celor), vârsta osoasă (radiografi e ra-
dio-carpiană).

Măsurătorile taliei repetate în timp, permit cal-
cularea unei rate de creștere (sau viteza de creștere). 
Analiza vitezei de creștere oferă un parametru supe-
rior comparativ cu masurarea unică, deoarece modifi -
cările în înălțime reale devin evidente numai după ce 
ratele de creștere modifi cate au fost confi rmate dupa o 
perioadă de timp. Evaluarea vitezei de creștere la fi e-
care vizită medicala facilitează identifi carea precoce a 
problemelor de creștere (Fig. 1) [7].

Fig. 1 – Ritmul creșterii postnatale până la pubertate – regula mul  plilor de 5 (cm) 

Vârsta Naştere 1 an 4 ani 8 ani 12 ani
Lungime (cm) 50 75 100 125 150

Ritmul de creştere (cm/an) 25 8 – 10 6 6

Creşterea staturală este un proces multifactorial 
determinat de o combinaţie complexă de factori ge-
netici, hormonali şi de mediu, care intervin din viaţa 
intrauterină pâna la maturitate. În practică, se consi-
deră că rolul dominant pentru creşterea din perioada 
postnatală îl au factorii nutriţionali, pentru perioada 
copilăriei hormonii de creştere (GH, IGF-1), iar pen-
tru perioada pubertară hormonii sexuali. Preocuparea 
pentru stabilirea cauzei unei întârzieri în creştere în-
cepe de la un defi cit statural de 2 DS sau dacă viteza 
de creştere semestrială este foarte lentă. Orice copil 
cu talia < -2DS sau sub percentila 3 trebuie investiga.

Etiologia hipostaturii

După primul an de viață, cele mai frecvente 
cauze de hipostatură sunt cele familiale (genetice) 
cu statură mică, cât și întârzierea creșterii în înălţime 
(constituțională), acestea fi ind variante non-patolo-
gice de creștere (Fig. 2). Scopul evaluării unui copil 
cu statura mică este de a identifi ca subgrupul copiilor 

care prezintă cauze patologice de hipostatură. Nanis-
mele pot fi  proporţionate sau disproporţionate [8].

Toți copiii cu hipostatură trebuie evaluați după 
înălţimea medie parentală. Există o corelaţie pozi-
tivă între media înălţimii părinţilor şi înălţimea co-
pilului [9].

Talia fi nală predictivă (talia ţintă) a copilu-
lui corespunde mediei taliei părinţilor +/– factor de 
corecţie: pentru băieţi = (Talia mamei + Talia tatălui 
+ 13)/2; pentru fete = (Talia mamei + Talia tatălui – 
13)/2. 

Dacă înălțimea lor este în limite normale faţă 
de înălţimea părinților și vor crește cu o rată normală 
în timp, vor fi  consideraţi normali indiferent de stan-
dardele populației. 

Disponibilitatea biosintezei hormonului de 
creștere a declanşat interes sporit în utilizarea acestei 
substanțe pentru tratamentul copiilor foarte scunzi, 
însă statura fi nală nu va fi  modifi cată semnifi cativ [10].
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Statura mică familială (genetică):

- pacienţii sunt născuţi potriviţi pentru vârsta 
gestaţională;

- reducerea vitezei de creştere între 6 şi 18 luni, 
urmată de o creştere constantă sub percentila 5 pana 
la atingerea taliei fi nale care este potrivita taliei tinta 
(apreciată în funcţie de talia părinţilor);

- pubertatea şi vârsta osoasă nu sunt întârziate 
iar pacienţii au o dezvoltare proporţionată;

- STH în dinamică şi IGF-1 normale;
- talia fi nală este de obicei la limita inferioară a 

normalului sau sub aceasta.

Întârzierea constituţională a creşterii:

- frânarea creşterii în timpul primilor 2 ani de 
viaţă, urmată de o viteză de creştere normală, cu o 
accelerare tardivă în perioada adolescenţei, ducând la 
o talie fi nală apropiată de talia ţintă;

- este mai frecventă la băieţi şi e posibil ca şi 
părinţii să fi  avut o creştere întârziată;

- pacienţii au o pubertate întârziată si o vârstă 
osoasă întârziată;

- este necesară excluderea defi cienţei de STH, 
alte boli cronice şi hipogonadismul.

- pattern-ul de creştere, examenul fi zic normal, 
testele de laborator normale şi vârsta osoasă întârziată 
ajuta la stabilirea diagnosticului.

Studii recente au stabilit că întârzierea constitu-
ţională a creşterii a fost cea mai frecventă cauză de hi-
postatură la copii, aproximativ 15%. Cu toate acestea, 
mulţi ajung la medic la pubertate, atunci când lipsa 
de dezvoltare sexuală devine o preocupare și în mo-
mentul în care apare o discrepanță de înălțime faţă de 
colegii de aceeaşi vârstă [11].

Statura mică idiopatică:

- este defi nită ca hipostatură fara cauze organice;
- include copiii sănătoşi care au talia cu mai 

mult de 2 SD sub media pentru vârstă şi sex (include 
şi o parte din pacienţii cu statură mică familială şi sta-
tură mică constitutională).

Hipostatura de cauză idiopatică este proporţi-
onată şi se defi neşte prin înălțime inferioară faţă de 
media vârstei, în absența oricărei tulburări endocrine, 
organice, metabolice, fără probleme psihosociale, cu 
aport corespunzător de principii nutritive. Aceasta re-
prezintă de fapt, un diagnostic de excludere [12].

Displaziile scheletice. Majoritatea displaziilor 
scheletice (osteogenesis imperfecta, acondroplazia, 
pseudohipoparatiroidismul) determină hipostatură 
disproporționată.

Retardul de creştere intrauterină:

- talie/înălţime la naştere cu 2 sau mai multe 
deviaţii standard (DS) sub media de vârsta şi sex;

Fig. 2 – Cauzele hipostaturii

– Malnutriție; 
– Boli cronice; 

– Boli endocrine; 
– Tratamente agresive; 
– Facturi psihosociali.

– Retardul de creștere in-
trauterină (IUGR); 

– Sindroame dismorfi ce; 
– Boli cromozomiale.

Disproporționată

Cu debut prenatal Cu debut postnatal

Proporționată
– Hipostatura familială 

– Întârzierea constituțională 
a creșterii

– Displazii scheletice 
– Boli metabolice osoase

Variante normale 
<-2DS

Variante patologice 
>-3DS

HIPOSTATURA
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- orice nou născut la termen cu G < 2500g pentru 
băieti sau <2000g pentru fete poate fi  considerat SGA.

Cauzele întârzierii creșterii intrauterine sunt 
multiple și implică o interacțiune complexă între fac-
torii materni, placentari și fetali. Până la 30% din co-
piii cu retard de creștere intrauterină pot rămâne cu o 
statură mai mică, prematurii putând recupera defi citu-
lui statural până la vârsta de 2 ani [13].

Cu cât este mai sever retardul de crestere, cu 
atât probabilitatea de recuperare după naștere este mai 
mică. Aproximativ 10% dintre dismaturi au înălţime 
mică în timpul copilariei, care se va menţine şi în 
adolescenţă şi la vârsta adultă. Recuperarea cresterii 
apare în general pana la vârsta de 2–3 ani, cu un ma-
ximum în primele 6 luni. Aproximativ 14–22% din 
adultii cu înăltimea sub –2 SD au fost născuti SGA.

Bolile genetice. Numeroase tulburări genetice 
au efecte importante asupra creșterii iar hipostatura 
proporționată poate fi  manifestarea clinică inițială, asa 
cum se întâlneşte în sindromele: Turner, Patau, Down, 
Prader-Willi, Noonan sau mucopolizaharidozele [14].

Factorii endocrini au rol important în creştere 
încă din perioada vieţii intrauterine, activitatea lor 
fi ind coordonată de sistemul hipotalamo-hipofi zar. 
Principalele tulburări hormonale ce provoacă retardul 
statural la copii sunt defi citul de hormon de creştere, 
hipotiroidismul, hipercorticismul, excesul de steroizi 
[15]. Retardul de cauză endocrină este marcat de vi-
teza de creştere foarte încetinită, cu vârsta osoasă in-
ferioară vârstei cronologice, dar egală vârstei staturale 
[16,17].

Majoritatea bolilor cronice pot determina în co-
pilărie retard de creştere, cauzele nefi ind întotdeauna 
clare. Uneori tratamentul unei afecţiuni este cel care 
interferează cu creșterea normală. Astfel, terapia pe 
termen lung cu prednison și alți steroizi utilizaţi pen-
tru a controla mai multe boli infl amatorii cronice, pot 
duce la tulburări de creștere [7,16]. Malnutriția repre-
zintă dezechilibrul nutriţional dat de o defi cienţă în 
cel puţin un macronutrient sau micronutrient cu reper-
cusiuni asupra dezvoltării copilului. Defi citul statural 
apare ca urmare a unei malnutriţii cronice, secundară 
unei alimentaţii defi citare sau rezultatul sărăciei şi ca-
lităţii scăzute a vieţii [7].

Nanismul psihosocial se datorează lipsei de eli-
berare a hormonului de creştere de la nivelul hipofi zei, 
secundară lipsei de stimulare de la nivelul sistemului 

nervos central. Cauzele sunt reprezentate de depriva-
rea psihoafectivă, mediul familial dezorganizat, tul-
burările de somn şi carenţele nutriţionale. Nanismul 
prin deprivare afectivă şi psihosocială se aseamănă 
mult cu nanismul hipofi zar. Specifi cul nanismului 
prin deprivare afectivă constă în reversibilitatea sa 
după remedierea factorului psihoafectiv, uneori fi ind 
prezent chiar fenomenul creşterii compensatorii [2].

Evaluarea iniţială a unui copil cu retard de creş-
tere trebuie să includă istoricul pacientului, istoricul 
familial, un examen fi zic complet, maturarea osoasă 
(vârsta osoasă), analiza modelului de creștere raportat 
la părinți. Cu aceste date, ar trebui să putem conclu-
ziona dacă pacientul are hipostatură, dacă este pro-
porționată sau disproporționată și dacă este de cauză 
prenatală și/sau postnatală. Studii complementare ul-
terioare trebuie făcute pentru a stabili un diagnostic 
specifi c și pentru a determina o posibilă terapie [18].

Când hipostatura este disproporționată se im-
pune evaluarea scheletică precum şi studii moleculare.

În cazul în care hipostatura este proporționată 
și de origine prenatală, cromozomopatiile și sindroa-
mele dismorfi ce trebuie analizate. Un cariotip este 
indicat în cazul bolilor cromozomiale. Pentru suspi-
ciunea unui sindrom cu un defect molecular cunoscut, 
sunt necesare studii moleculare, inclusiv ale genomu-
lui [19]. 

Hipostatura proporționată, de origine postna-
tală, nu foarte severă (între -2 și -3 DS), în cele mai 
multe cazuri, va fi  o variantă normală sau idiopatică. 
Dacă aceasta este mai severă (> -3 DS), se impune 
explorarea altor diagnostice, aşa cum sunt defi citul de 
hormon de creştere, boala celiacă, boala Crohn, insu-
fi ciență renală, tulburări renale tubulare și hipotiroi-
dismul. De asemenea, în diagnosticul și managemen-
tul defi citului de hormon de creştere se recomandă 
reevaluarea precoce a copiilor care răspund slab la 
tratament [20]. 

Concluzii

Monitorizarea tulburărilor de creştere este im-
portantă în practica pediatrică, pentru identifi carea 
condiţiilor care ar pune în pericol dezvoltarea ulte-
rioară a copiilor. Pentru stabilirea hipostaturii anor-
male sunt necesare măsurători precise ale înălțimii în 
timp și calcularea vitezei de creștere. Recunoașterea 
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promptă a cauzei hipostaturii prin măsurarea timpurie 
şi frecventă a copiilor, oferă condiţiile unei bune dez-
voltări, precum şi potențialul de a ajunge la o înălțime 
de adult în limitele normale. Hipostatura trebuie iden-
tifi cată, diagnosticată și tratată în mod corespunzător 
și fără întârziere. 
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Rezumat

Diabetul zaharat (DZ) de tip 2 este o boală cro-
nică caracteristică adultului, cu o prevalență în creș-
tere. În ultimii ani, DZ tip 2 apare și la adolescenți, 
vârsta medie de debut fi ind 13 ani. Incidența DZ tip 2 
la adolescenți crește în paralel cu creșterea numărului 
cazurilor de obezitate. Etiologia este multifactorială: 
factori genetici, factori de risc ca originea etnică, fac-
tori de mediu (vârsta, sexul, istoricul familial de DZ, 
stilul de viață – alimentația dezechilibrată, sedentaris-
mul, obezitatea, expunerea la toxice, sindromul de 
ovar polichistic – SOP, acantosis nigricans, greutatea 
mică/mare la naștere, stresul, depresia, tulburările de 
somn, nivelul de educație, condițiile socioeconomice 
precare) și bolile preexistente. Factorii de protecție 
sunt alimentația echilibrată, activitatea fi zică mode-
rată, menținerea greutății corporale normale, screenin-
gul diabetului gestațional, screeningul și prevenirea 
depresiei, motivarea adolescenților, prevenirea com-
portamentelor de risc. Medicina şcolară reprezintă o 
resursă importantă a prevenţiei primare şi depistării 
precoce a îmbolnăvirilor care în prezent este inefi ci-

ent folosită prin lipsa unei legislaţii coerente, sube-
valuarea competenţelor personalului din acest sector 
de activitate, lipsa contractelor cu CNAS în vederea 
fi nalizării diagnosticelor la depistarea precoce, su-
pranormare prin defi cit de personal, dotarea necores-
punzătoare a cabinetelor medicale şcolare. Programe 
naţionale coerente, pe termen lung, specifi ce pentru 
copii şi adolescenţi în vederea promovării comporta-
mentelor sanogene şi combaterii comportamentelor 
de risc, educaţie pentru sănătatea sexuală şi a familiei, 
educaţia nutriţională şi formarea deprinderilor/obice-
iurilor alimentare sănătoase de la vârste mici, educaţie 
pentru mişcare sunt necesare și dovedite ca efi ciente 
în prevenția primară a multor boli cronice. Este nece-
sară pregătirea personalului din şcoli ca echipă: medic 
– asistent medical – nutriţionist – psiholog – cadru 
didactic – asistent social – familie, pentru un mana-
gement corect al comportamentelor cu risc la adoles-
cenţi. Prevenția primară începută precoce și educația 
sunt investițiile cele mai efi ciente pentru a avea adulți 
sănătoși fi zic, psihic, mental și social.

CUVINTE CHEIE: diabet zaharat tip 2, ado-
lescent, medicina școlară
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Abstract

Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a chronic 
disease characteristic of the adult, with increasing 
prevalence. In recent years, T2DM also occurs in 
adolescence, the mean age of onset is 13 years. The 
incidence of T2DM in adolescence increases in pa-
rallel with an increase in the number of obesity cases. 
Etiology is multifactorial: genetic factors, risk factors 
as ethnic origin, environmental factors (age, gender, 
family history of DM, lifestyle – unbalanced eating, 
sedentary, obesity, toxic exposure, polycystic ovary 
syndrome, acantosis nigricans, low/high birth weight, 
stress, depression, sleep disturbance, education, poor 
socio-economic conditions) and pre-existing disea-
ses. Protective factors are balanced nutrition, mode-
rate physical activity, normal body weight, screening 
of gestational diabetes, screening and prevention of 
depression, adolescent motivation, prevention of risk 
behaviors. School medicine is an important resource 
of primary prevention and early detection of illnesses 

that are currently ineffectively used due to lack of 
coherent legislation, underestimation of the skills of 
the professionals in this sector of activity, lack of con-
tracts with CNAS in order to fi nalize early detection 
diagnostics, staff overwork norm, inappropriate en-
dowment of school medical offi ces. Long-term cohe-
rent national programs for children and adolescents 
to promote sanogenic behaviors and combating risk 
behaviors, education for sexual and family health, nu-
trition education and healthy lifestyle habits training, 
education for movement are necessary and proven to 
be effective in the primary prevention of many chro-
nic diseases. It is necessary to prepare the staff in the 
schools as a team: physician – nurse – nutritionist – 
psychologist – teacher – social worker – family, for a 
correct management of risk behaviors in adolescents. 
Early childhood primary prevention and education are 
the most effective investments for physically, psychi-
cally, mentally and socially healthy adults.

KEY WORDS: type 2 diabetes mellitus, ado-
lescent, school medicine

Type 2 diabetes mellitus in adolescence – risk factors 
and protective factors – from the perspective 

of the school medicine

Diabetul zaharat (DZ) tip 2 este o boală cro-
nică ce se caracterizează prin rezistență la insulină cu 
sau fără defi cit relativ al secreţei de insulină; oricare 
dintre aceste două caracteristici poate să fi e predomi-
nantă, în proporţii variabile.

DZ tip 2 poate să apară la orice vârstă, repre-
zentând 90 – 92% din totalul cazurilor de DZ la adulți. 
Prevalenţa globală la adulţi este în creștere de la 4,5% 
în 1980 la 8,5% în 2014. În România în 2015 preva-
lența era de 5% (4,5% în 2014), aproape 1 milion de 
cazuri fi ind înregistrate la cabinetele de diabetologie, 
iar la grupa de vârstă 20-79 de ani, în 2015 prevalența 
era de 7,9%. În Franţa prevalența DZ tip 2 era de 4,7% 
în anul 2013; un studiu din 2006 estimează că la grupa 
de vârstă 18-74 de ani, o persoană din 5 cu DZ tip 2 
nu este diagnosticată, diagnosticul fi ind pus adesesea 
după 5 -10 ani de evoluţie, fi e când apar complicaţiile, 
fi e întâmplător, cu ocazia unor examene de laborator 
de rutină. 

Prevalenţa globală a DZ tip 2 la copii și ado-
lescenţi este necunoscută, fi ind mult mai rar decât la 
aduţi și se întâlnește mai frecvent la adolescenţi de-
cât la copii. Prevalența DZ tip 2 în Statele Unite ale 
Americii (SUA) este de 2/100 000 locuitori, în Eu-
ropa de 2,5/100 000 locuitori, în Austria 0,6/100 000 
locuitori, iar în România nu există date în acest sens. 
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

Vârsta medie a diagnosticului DZ tip 2 la copii 
şi tineri este 13 ani. Creşte frecvenţa cazurilor în pa-
ralel cu creşterea numărului cazurilor de obezitate. În 
SUA, de exemplu, se apreciază că 45% din cazurile 
noi de DZ tip 2 sunt diagnosticate la copii.

Etiologia DZ tip 2 este multifactorială, fi ind in-
criminați atât factori genetici cât și alți factori de risc:

1. Factori genetici
2. Factori de risc

2.1. Originea etnică
2.2. Factori de mediu

2.2.1. Vârsta
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2.2.2. Sexul
2.2.3. Istoricul familial de DZ
2.2.4. Stilul de viață

2.3. Boli preexistente

1. Factori genetici 

Fiecare individ cu predispoziţie genetică la DZ 
tip 2 are un profi l genetic specifi c, care interacţionează 
în mod particular cu factorii de mediu, în timpul ges-
taţiei sau ulterior în cursul vieţii – determinare polige-
nică. Există o serie de gene de susceptibilitate (MT-
NR1B, KCNQ1 şi TCF7L2), care infl uenţează secreţia 
de insulină crescând riscul de DZ tip 2 de 1,7 – 2 ori. 
Studiul SIGMA (Slim Initiative in Genomic Medicine 
for the Americas), realizat pe 8 000 de persoane de 
origine latino-americană, a arătat că persoanele care 
deţin o copie a variantei genei 17p13.1– SLC16A11 – 

prezintă un risc cu 25% mai mare de a face DZ tip 2, 
comparativ cu persoanele care nu au această variantă, 
iar persoanele care deţin 2 copii ale variantei acestei 
gene, moştenite de la ambii părinţi – prezintă un risc 
cu 50% mai mare. SLC16A11 poate infl uenţa riscul 
de DZ tip 2 prin efectele asupra metabolismului lipi-
delor în fi cat; SLC16A11 este prezentă la 50% dintre 
popoarele native americane (indienii americani), 20% 
dintre mexicani şi latino-americani, 10% est-asiatici, 
fi ind rară în Europa și Africa.[1,11,12,13]

2. Factori de risc

2.1. Originea etnică, prin prezenţa variantei 
genetice SLC16A11, poate reprezenta un factor de 
risc pentru persoanele asiatice de sud-est, afro–ameri-
cani, afro – caraibieni, insularii din Pacifi c, mexicanii 
americani, nativii americani (vezi tabel nr.1) 

Tabel nr.1: Originea etnică ca factor de risc în DZ  p 2 (după Thomas Reinehr)[11]

ORIGINEA ETNICĂ CAUCAZIENI NON-CAUCAZIENI

VÂRSTA MEDIE LA DEBUT 14 ani 12 ani

SEXUL F> M F > M
MANIFESTĂRI CLINICE
CETOACIDOZA 4% 33% asimptomatici

OBEZITATEA 90% 90%

ACANTOSIS NIGRICANS 50% 90%

RUDE grd.I si II cu DZ tip 2 83% 74-100%

Figura nr.1: Factori de risc în DZ  p 2 – factori de mediu
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2.2. Factori de mediu 

2.2.1. Vârsta – peste 12 ani, odată cu instalarea 
pubertăţii, vârta medie la debut este de 13 ani.

2.2.2. Sexul feminin este mai predispus decât 
sexul masculin

2.2.3. Istoric familial de DZ. Riscul pentru DZ 
tip 2 este 5-10% în populaţia generală. Riscul pen-
tru DZ tip 2 creşte la 40% dacă un părinte are diabet, 
la 70% dacă ambii părinţi au diabet, la 15% în cazul 
rudelor de gradul I ale bolnavilor de DZ sau la per-
soanele care au în familie cel puţin 2 rude afectate, in-
diferent de statusul parental. La gemenii monozigoţi, 
dacă unul dintre ei are DZ tip 2, riscul crește la 90%. 
Un risc mai mare este de asemenea pentru femeile cu 
diabet gestaţional, persoanele cu greutatea mică petru 
vârstă la naştere sau greutate mare la naştere (macro-
somi).[1,11,12,14,15]

2.2.4. Stilul de viață (vezi Figura nr.1):
2.2.4.1. Alimentația dezechilibrată. Alimen-

taţia defi citară în vitamina B12 din cursul sarcinii a 
fost asociată cu adipozitatea şi rezistenţa la insulină. 
Aportul energetic carenţial sau excesiv, la vârsta de 
sugar, conduce la malnutriţie sau obezitate și este im-
plicat în apariţia unor boli cronice la vârsta adultă, 
crescând incidenţa: bolilor cardiovasculare (greutatea 
mică la 1 an), HTA (creşterea ponderală excesivă/de-
fi citară în perioada de sugar), hipostatura ca refl ecţie 
a malnutriţiei severe se asociază cu un risc crescut de 
boli cardiovasculare, accidente vasculare cerebrale 
şi diabet zaharat. Alimentaţia hipercalorică la sugar 
stimulează lipidogeneza, determinând hipertrofi a şi 
hiperplazia celulelor adipoase şi va avea ca rezultat 
obezitatea precoce. Un rol important în apariţia obe-
zităţii îl are tipul alimentaţiei în cursul perioadei de 
sugar, alimentaţia naturală având efect protector. Con-
sumul crescut de sucuri acidulate, bogate în zaharuri 
(conţinutul glucidic al raţiei) favorizează lipogeneza. 
Dulciurie concentrate favorizează apariţia obezităţii 
la copii. Actualele medii alimentare sunt obezigene, 
fi ind bogate în zaharuri şi grăsimi și sărace în fi bre 
alimentare. Conform Institutului Naționl de Sănătate 
Publică (INSP), raportul pentru anul 2015 arată că 
44% dintre supraponderali, 61% dintre obezi şi doar 
21% dintre normoponderali consumă alimente (dul-
ciuri, sucuri acidulate, mâncare tip fast-food, legume 
şi fructe) în timpul emisiunilor TV, a jocului la PC/

taletă, doar 45% dinte copii iau micul dejun zilnic, 
dar 34-40% consumă zilnic fructe și 25% băuturi car-
bogazoase. O analiză a meniurilor din grădinițele cu 
program prelungit din Tîrgu Mureș efectuată în 2016 
(Hadmaș & Neghirlă) ne arată de asemenea un aport 
crescut de carbohidraţi (făinoase, zaharuri) și gră-
simi animale, dar un aport scăzut de fructe şi legume.
[1,11,16,17,18,19,20]

2.2.4.2. Sedentarismul. Același „Raport de să-
nătate a copiilor şi tinerilor“ (INSP, 2015) ne arată 
că un număr mic de copii fac activitate fi zică susţi-
nută (fete 16%, băieți: 29%), în schimb majoritatea 
petrec mai mult de 2 ore/zi în weekend la televizor/
video (fete 65%, băieți 69%). Studii efectuate de noi 
în școli și licee (lot 402 adolescenți), din Tîrgu Mureş, 
în 2012 (Negirlă A. & Rus I.C – studiu comunicat, 
nepublicat), 82% dintre adolescenți petrec în medie 
4 ore/zi la computer, excluzând perioada de pregătire 
a temelor și 84%, câte 3 ore/zi la televizor, în tim-
pul săptămânii; 77 % fac efort fi zic sușinut cel puțin 
odată/săptămână 60 de minute şi/sau participă la orele 
de educație fi zică, 29% nu au participat niciodată la 
jocuri de echipă în ultimele 12 luni și doar 30% de 
minim 3 ori, doar 11% fi ind scutiți medical ; dintre 
aceștia sunt supraponderali sau obezi 26 % la grupa 
de vârstă 11 – 14 ani și 14 % la grupa de vârstă 15 – 
18 ani, subponderali sau denutriţi 18 % (11 – 14 ani), 
16 % (15 – 18 ani). [18,21,22]

2.2.4.3. Obezitatea. Țesutul adipos este sursa 
primară de mediatori ai insulinorezisteţei. Adipoki-
nele, secretate de adipocite, sunt responsabile de insu-
linorezistenţă la nivelul ţesutului muscular şi adipos. 
Adiponectina este secretată exclusiv de adipocite și de 
placentă și are rol în scăderea gluconeogenezei, creș-
terea absorbției de glucoză, în catabolismul lipidelor, 
sensibilitatea la insulină, rol de protecție împotriva 
disfuncțiilor endoteliale, în scăderea în greutate, con-
trolul metabolismului energetic, reducerea TNF-alfa. 
Scăderea nivelului de adiponectină, este asociată cu 
obezitatea, sindromul metabolic, insulinorezistența și 
DZ tip 2. Leptina acționează la nivelul hipotalamu-
sului lateral inhibând senzația de foame (inhibă ne-
uropeptidul Y, anandamida și AgRP – agouti-related 
peptide), la nivelul hipotalamusului medial stimulând 
senzația de sațietate (stimulează secreția de α-MSH 
– α-melanocyte-stimulating hormone) și la nivelul hi-
potalamusului mediobazal controlând aportul alimen-



31

Articole științifi ce 

tar, mai ales al alimentelor bogate în calorii. Deregla-
rea secreţiei de leptină favorizează creşterea acizilor 
grași liberi, scade sensibilitatea muşchilor scheletici 
la insulină şi scade utilizarea glucozei în muşchi şi 
ţesutul adipos (lipotoxicitate). TNF– alfa, produs de 
adipocitele hipertrofi ate şi macrofagele atrase în ţe-
sutul adipos, blochează PPAR-gamma (peroxisome 
proliferator-activated receptor) cu rol de reducere a 
insulinorezistenței. Conform Eurostat, în România, în 
perioada 2008-2012, la copii cu vârsta de 6-10 ani pre-
valența supraponderii a fost 16,8% la băieți, 16,3% la 
fete, iar a obezității neendocrine 7,8% la băieți, 6,4% 
la fete. Conform raportului INSP 2015, prevalența su-
praponderii și obezității la adolescenți este în creștere 
ușoară la fete, de la 8,3% (2006) la 9,3% (2014) și în 
creștere importantă la băieți, de la 15,2% (2006) la 
20,8% (2014). Se observă de asemenea o asociere po-
zitivă semnifi cativă între consumul de suplimente ali-
mentare şi starea de suprapondere/obezitate (p=0,001) 
într-un studiu efectuat în anul 2015, în județul Mureș, 
pe 161 copii cu vârsta 1– 4 ani (Hadmaș RM & Olariu 
SM).[1,2,3,16,17,19,20,22,23,24,25]

2.2.4.4. Toxice. Tutunul este cunoscut ca fac-
tor de risc pentru numeroase boli, inclusiv DZ tip 2 
şi complicaţiile acestuia. Mecanismul este dublu, atât 
prin efectele simpatomimetice ale nicotinei cât și prin 
efectele oxidării substanțelor chimice din fum, este 
favorizată obezitatea centrală, dislipidemia, rezistenţa 
la insulină și afectarea celulelor beta-pancreatice. O 
țigară crește cu 1,6% riscul de DZ prin insulinorezis-
tență. Alcoolul consumat în doze moderate poate fi  
un factor de protecție, dar în doze mari crește riscul 
de DZ. Canabisul crește apetitul, stimulează consu-
mul de dulciuri/grăsimi, reduce toleranța la glucoză. 
Raportul INSP 2015 arată că adolescenții fumează în 
proporție de 8,9% fetele și 10,8% băieții, consumă 
alcool cel puțin odată pe săptămână 8,7% dintre fete 
și 20,9% dintre băieți, consumă canabis 5,5% fete, 
8,8%.băieți.

Poluanţi ai mediului înconjurător lipofi lici şi 
hidrofi lici compușii estrogenici, organofosforatele, 
compușii organici persistenți și nonpersistenți (diben-
zo-p-dioxine policlorurate – PCDD şi dibenzofurani 
policloruraţi – PCDFs, bifenili policlorurați – PCB, 
pesticide organoclorinate – DDT, DDE, oxychlor-
dane, trans-nonachlor, hexaclorobenzene, hexaclo-
rocyclohexane), metalele grele (plumb, cadmiu, ar-

sen) se pot găsi în apă și alimente determinând insu-
linorezistență.

Unele medicamente pot induce de asemenea 
diabet zaharat secundar (glucocorticoizii, hormonii 
tiroidieni, pyrinuron, pentamidina, acidul nicotinic, 
tiazidele, dilantinul, betaadrenergicele, alfa-interfero-
nul și altele.[26,27,28,29,30]

2.2.4.5. Sindromul de ovar polichistic (SOP) 
este cea mai frecventă tulburare hormonală la femei 
în  perioada reproductivă, fi ind afectate 1 din 10 fe-
mei, iar dintre acestea 14% folosesc medicamente 
contraceptive. 50% dintre femeile cu SOP sunt nedia-
gnosticate. 65% din femeile cu SOP au risc de avort, 
spontan, față de 12% dintre femeile fără SOP, iar la 
femeile afectate, riscul de cancer endometrial crește 
de trei ori. Riscul crescut de SOP este la fetițele cu 
pubertate precoce și apariția părului pubian înain-
tea vârstei de 8 ani. Tablou clinic este reprezenat de 
menstruații neregulate/ absente o perioadă, creşterea 
în greutate cu depunere în jurul taliei, păr facial în 
exces, părul capilar cu fi r subțire, alopecie difuză, 
acnee, intensifi carea culorii pielii, fi broame moi la 
nivelul gâtului, sânilor, axilelor, dureri abdominale, 
anxietate/depresie, avorturi spontane, infertilitate. 
Există mai multe forme clinice de SOP, tabloul clinic 
fi ind ușor diferit de la o persoana la alta. Clasifi carea 
Rotterdam identifi că 4 tipuri de SOP, ținând cont de 
prezența semnelor de hiperandrogenism (hirsutism, 
acnee, alopecie), a ciclurilor anovulatorii și ovarelor 
polichistice (ecografi c). Diagnosticul pozitiv se pune 
pe prezența a 2 din 3 criterii, valabile la doi ani după 
menarhă. (vezi Tabelul nr.2). Cel mai frecvent întâlnit 
este tipul 1 la 60% din cazuri și tipul 2 la 8,5% din 
cazuri. Complicațiile SOP sunt obezitatea, insulino-
rezistența, DZ tip 2, care la rândul lor vor întreține 
cercul vicios. (vezi Figura nr.2)

Tabel nr. 2 : Clasifi carea Ro  erdam a SOP 

SOP Tip 
1

Tip
2

Tip
3

Tip 
4

Hiper–androgenism* + + - -

Cicluri anovulatorii + + - +

Ovare Polichistice + - + +

*Hiperandrogenism: hirsutism, acnee, alopecie
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Figura nr. 2: Complicațiile SOP

Tratamentul SOP este în primul rând igieno-
dietetic, cu schimbarea stilului de viaţă, care include 
dieta (reducerea carbohidraților), controlul greutății 
corporale (IMC sub percentila 85), exerciţii fi zice, dar 
și medicamentos la recomandarea medicului gineco-
log în colaborare cu endocrinologul. Normalizarea 
greutăţii corporale reduce nivelul hormonilor mascu-
lini și uneori chiar revenirea naturală a ovulaţiei.[1,2,
3,11,31,32,33,34,35,36,37,38]

2.2.4.6. Acantosis nigricans nu este o boală în 
sine, este tipică persoanelor cu obezitate şi DZ tip 2. 
Copiii cu acanthosis nigricans au un risc cresut de a 
dezvolta DZ tip 2. Acantosis nigricans este asociată 
cu insulinorezistenţa și obezitatea, cu DZ tip 2, de-
zechilibrele hormonale (SOP, hipofuncţie tiroidiană, 
hipofuncție corticosuprarenală), cu unele medica-
mente (contraceptive, doze mari de niacină, corticote-
rapie), cancere (limfoame, cancere de organ – gastric, 
hepatic). Factorii de risc sunt: obezitatea, etnia (nati-
vii americani) și predispoziţia genetică.[1,2,3,11]

2.2.4.7. Greutatea mică/MARE la naştere. Nou 
născuţii cu greutate mică la naştere şi macrosomii au 
un risc crescut de obezitate în copilărie sau la vârsta 
adultă de 50%. Greutatea mică la naștere și suscepti-
bilitatea genetică pentru obezitate acționează ca fac-
tori sinergici în declanșarea DZ tip 2 la vârsta adultă, 
cu o semnifi cație mai importantă decât asocierea din-
tre susceptibilitatea genetică pentru DZ tip 2 și greu-
tatea mică la naștere. Într-un studiu din 2016 (Wang, 
T., Huang, T., Li, Y. et al.) se arată că fi ecare creștere 
cu un punct scorului genetic de risc (GRS) se asociază 
cu o creștere de 6% a riscului de DZ tip 2. Factorii 
de risc care acționează în perioada de dezvoltare in-
trauterină determinând greutatea mică la naștere sunt 

genetici și de mediu (malnutriția, anemia, infecțiile și 
insufi ciența placentară). Un studiu efectuat în 2015, în 
județul Mureş pe 105 femei însărcinte cu vârsta 15-35 
ani, arată că 50,47% aveau o alimentaţie echilibrată, 
53% făceau activitate fi zică cel puţin 30 de minute/
zi. Prin creştere anormală în greutate a gravidei riscul 
celor expuşi este 69,23%, riscul celor neexpuşi este 
16,98%, riscul relativ (RR) este 4,07, iar riscul de a 
avea un copil cu o greutate mică/mare la naştere, în 
cazul femeilor cu o creştere anormală în greutate este 
de 57,77% (p=0.0001) (Hadmaș RM, Tarcea M. & 
Ruța F.).[1,2,3,11,15,19,22,39,40,42]

2.2.4.8. Tulburările de somn. Deprivarea de 
somn (<6h) duce la dezechilibrarea mecanismelor re-
glatoare dintre aportul şi consumul energetic. Somnul 
prelungit (>9h) poate fi  asociat cu un risc crescut de 
DZ tip 2, dar poate fi  și un semn al unor tulburări de 
somn de tipul apneei de somn, asociată cu obezitatea 
sau un semn de depresie, care și ele la rândul lor sunt 
factori favorixanți ai DZ.

2.2.4.9. Stressul şi depresia. Stresul de lungă 
durată determină eliberarea hormonilor de stres ceea 
ce duce la niveluri ridicate ale glicemiei. Stresul men-
tal favorizează DZ tip 2, stresul fi zic modifi că gli-
cemia atât la persoanele cu DZ tip 1 cât şi la cele cu 
DZ tip 2. Shields et al.(2016) asociază stresul deter-
minat de abuzul fi zic și sexual, timpuriu, în copilarie 
cu o creștere a riscului de a dezvolta DZ tip 2 în viața 
de adult, astfel abuzul fi zic repetat de intensitate me-
die și mare crește riscul cu 26%, respectiv 54%, iar 
abuzul sexual unic sau repetat cresc riscul de DZ tip 2 
cu 34%, respectiv 69%. Depresia creşte riscul pentru 
obezitate şi DZ tip 2. Depresia crește riscul de DZ cu 
41% și cu 32% riscul pentru DZ tip 2 (Yu, Min et al., 
2015), mecanismele nefi ind total elucidate.[1,2,3,11,1
4,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51] 

2.2.4.10. Nivelul de educaţie infl uențează indi-
rect riscul de DZ tip 2, s-a observat că la femeile peste 
18 ani și cu un nivel educațional superior se înregis-
trează o rată mai mică a obezității și supraponderii 
decât la cele cu un nivel educațional mai scăzut. La 
bărbați nivelul de educație se relaționează invers de-
cât la femei cu supraponderea, care are o prevalență 
mai crescută la cei cu studii superioare, obezitatea ne-
înregistrând modifi cări semnifi cative. [24]
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2.2.4.11.Condiţiile socioeconomice precare 
predispun la DZ tip 2 prin alimentația dezechilibrată, o 
mai mare rată a sedentarismului, a expunerii mai mari 
la toxice, mediu cu o violență crescută, abuz, depresie 
și stress. La copiii cu vârsta de 6-10 ani din România, 
prevalența supraponderii crește semnifi cativ la cei cu 
un nivel socioeconomic ridicat, dar rata obezității nu 
înregistrează diferențe importante.[4,5,6,8,9,24]

2.3. Boli preexistente: Sindrom Klinefelter, 
sindrom Turner, Sindrom Bardet Biedl, Sindrom Pra-
der Willi, Sindrom Alström, sindrm Laurence – Moon 
Biedl, sindrom Down, ataxia Friedreich, distrofi a mi-
otonică, porfi ria, și altele. 

Cuantifi carea factorilor de risc pentru DZ tip 2 
într-un scor (vezi Tabelul nr.3 și 4) este valabilă la 
adulți; acest scor este amplifi cat de o glicemie à jeune 
alterată = 110 – 126mg/dl (IFG) sau de testul de tole-
ranţă la glucoză modifi cat (IGT). Nu există scale de 
risc specifi ce pentru adolescenți.

Tabel nr.3: Scor factori de risc DZ  p 2 la adulți

Factori de risc Punc-
taj

Eredi-
tate 

Rude de grd. I cu DZ 3

Rude de gradul 2 cu DZ 2
O singură rudă de gradul 2 cu DZ tip 1 2

Vârsta
> 55 ani 2
45 – 55 ani 1

Sex Masculin 2

Antece-
dente

Diabet gestaţional 2
Naştere feţi macrosomi (> 4000g) 2

Talie
> 102 cm la bărbaţi – DZ, durată 10 ani 1

> 88 cm la femei – DZ, durată 10 ani 1

IMC
> 30 2
26-30 1

HTA > 140/90 1
Dislipi-
demie 

Trigliceride > 150 mg/dl sau HDL 
colesterol < 40 1

Tabel nr. 4: Interpretare Scor factori de risc 
DZ  p 2 la adult

SCOR Risc DZ tip 2 la adulți
> 9 Foarte mare

6 – 9 Mare
2 – 5 Mediu
0 – 2 Mic

FACTORI DE PROTECȚIE [1-53]

1. Educația pentru sănătate are un loc deosebit 
de important în prevenția primară.

2. Prevenția DZ tip 2 începe în perioada pre-
natală, incluzând screeningul precoce al diabetului 
gestaţional (până în 24–28 de săptămâni) şi abordarea 
din perspectiva medicinii integrative, asistența optimă 
în timpul sarcinii (nutriţie echilibrată, activitate fi zică 
adaptată, monitorizarea corectă a sarcinii, îngrijire 
obstetricală şi neonatală corectă).

3. Postnatal deosebit de importantă este alăp-
tarea la sân, mai ales în rândul populaţiei cu risc cres-
cut (inclusiv cu nivel socioeconomic redus sau a celor 
care se restabilesc din rural în urban). Alăptarea la sân 
este un factor de protecție contra dezvoltării DZ tip 2 
înaintea vârstei de 21 de ani. 

4. Educația nutrițională trebuie începută de la 
vârste cât mai mici, atunci când se formează gusturile, 
deprinderile și obiceiurile alimentare, astfel încât ali-
mentația să fi e echilibrată cantitativ şi calitativ, adap-
tată vârstei şi tipului de activitate. Meniurile diversifi -
cate şi echilibrate în grădiniţele şi cantinele şcolare au 
un rol important în acest sens. Existența unor rețetare 
specifi ce nevoilor diferitelor grupe de vârstă în canti-
nele unităților de învățământ și coordonarea acestora 
de un nutriționist– dietetician ar putea contribui la un 
status nutrițional adecvat și o educație nutrițională 
timpurie.

5. Menținerea greutăţii corporale în limite 
normale și prevenirea obezităţii începe de la vârste 
mici cu formarea deprinderilor unui stil de viață să-
nătos.

6. Activitatea fi zică moderată este de aseme-
nea un important factor de protecție, atât împotriva 
DZ tip 2 dar și al multor altor patologii. Federația In-
ternațională de Diabet recomandă cel puţin 30 de mi-
nute de activitate fi zică moderată pe zi, cum ar fi  plim-
bări, înot, ciclism, dans. Plimbările regulate cel puţin 
30 de minute pe zi reduc riscul de DZ tip 2 cu 35-40%. 
Părinţii ar trebui să reducă sedentarismul prin evitarea 
folosirii maşinii ca mijloc de transport spre sau din-
spre grădiniţă/şcoală, să limiteze utilizarea tabletei/
televizorului la mai puţin de 2 ore/zi. Toate acestea 
se asociază cu scăderea indicelui de masă corporală, 
conform unui studiu efectuat de National Health and 
Nutrition Examination Survey între anii 2000-2010. 
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7. Programe naţionale coerente, pe termen 
lung, specifi ce pentru copii şi adolescenţi în vederea 
promovării comportamentelor sanogene şi combaterii 
comportamentelor de risc (reducerea consumului de 
alcool, renunţarea la fumat, prevenirea consumului 
de droguri, prevenirea comportamentului sexual de 
risc), educaţie pentru sănătatea sexuală şi a familiei, 
educaţia nutriţională şi formarea deprinderilor/obice-
iurilor alimentare sănătoase de la vârste mici, educaţie 
pentru mişcare sunt necesare și dovedit ca efi ciente în 
prevenția primară a multor boli cronice.

8. Prevenirea depresiei necesită motivarea 
adolescenţilor şi antrenarea lor în activităţi care să 
le ofere o perspectivă după absolvirea liceului (40% 
nu-şi doresc nimic de la viaţă, nu ştiu ce-şi doresc, nu 
au o ţintă), o orientare profesională în acord cu abilită-
ţile, competenţele şi starea de sănătate a fi ecărui copil/
adolescent/tânăr.

9. Pregătirea personalului din şcoli ca echipă: 
medic – asistent medical – nutriţionist – psiholog - 
cadru didactic – asistent social – familie, pentru un 
management corect al comportamentelor cu risc la 
adolescenţi.

10. Medicina şcolară reprezintă o resursă im-
portantă a prevenţiei primare şi depistării precoce a

îmbolnăvirilor care în prezent este inefi cient fo-
losită prin lipsa unei legislaţii coerente, subevaluarea 
competenţelor personalului din acest sector de activi-
tate, lipsa contractelor cu CNAS în vederea fi nalizării 
diagnosticelor la depistarea precoce, supranormare 
din cauza lipsei de personal, dotarea necorespunză-
toare a cabinetelor medicale şcolare.

11. Dotarea cabinetelor medicale şcolare cu 
glucometre şi consumabilele aferente necesare atât 
pentru activități de depistare precoce, cât şi pentru di-
agnosticul corect în urgenţele medicale.

12. Recomandările de screening pentru DZ tip 
2 la adolescenți sunt: 

- Suprapondere sau „risc de suprapondere“: 
IMC>percentila 85 pentru vârstă şi sex; sau Greutatea 
corespunzătoare taliei > percentila 85; sau Greutate 
>120% faţă de cea ideală pentru talie + Istoric familial 
de DZ tip 2 la rudele de gradul I sau II 

- Semne clinice de insulinorezistenţă sau afec-
ţiuni asociate acesteia: acanthosis nigricans, HTA, 
dislipidemie, sindromul ovarelor polichistice. 

- Vârsta de iniţiere a screeningului: 10 ani sau 
debutul pubertăţii. [2,3,13]

Prevenția primară începută precoce și educația 
sunt investițiile cele mai efi ciente pentru a avea adulți 
sănătoși fi zic, psihic, mental și social. „Copilăria este 
inima tuturor vârstelor.“ 
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Rezumat

Cefaleea reprezintă unul dintre cele mai frec-
vente motive de prezentare în servicul de urgenţă, eti-
ologia acesteia variind de la cauze comune până la 
suferinţe severe cu potenţial letal.

Orientarea diagnostică în faţa unui pacient cu 
cefalee, cu recunoaşterea situaţiei când aceasta repre-
zintă o urgenţă, constituie una dintre cele mai impor-
tante probleme. 

În 2013, a fost elaborată de catre “ International 
Headache Society“, a 3-a clasifi care cu criterii de dia-
gnostic a cefaleelor, nevralgiilor craniene şi durerilor 
la nivelul feţei– ICHD-3, care a devenit un standard 
de diagnostic şi tratament. 

Anamneza joacă un rol important şi va fi  com-
pletată de un examen clinic sistematic. Prezenţa ori-
cărui semn neurologic indică o leziune intracraniană 
până la proba contrarie. Trebuie acordat timp pentru 
o anamneză atentă, insistandu-se pe istoricul cefaleei. 
Investigarea cefaleei atipice, a celei cu debut recent 
sau însoţite de semne de alarmă este obligatorie.

 În majoritatea cazurilor, cefaleele sunt pri-
mare( migrena, cefaleea de tip tensional, cefaleea tip 
cluster), astfel nu au o cauza organică structurală, dar 
afectează calitatea vieţii şi impun tratament adecvat.

Cuvinte cheie: migrenă, semne de alarmă, pri-
mară, anevrism
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ÎN SINDROAMELE CEFALALGICE
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Diagnose orientation for headache syndroms
Abstract

The headache is one of the most frequent re-
asons why people come to the emergency room, its 
etiology varying from common causes to severe pain, 
potentially lethal. The diagnose orientation and reco-
gnizing the headache as an emergency situation are 
very important issues.

In 2013, the International Headache Society 
elaborated the third International Classifi cation of 
Headache Disorders, which became a trandard for 
diagnose and treatment. The anamnesis plays an im-
portant role and will be accompanied by a systematic 
clinical investigation. The presence of any neurologi-

cal sign indicates an intracranial injury until proved 
otherwise. Enough time should be allocated to an 
attentive anamnesis, with focus on the history of the 
headache. The investigation of non-typical headache, 
recent ones or accompanied by emergency signs is 
compulsory.

For most cases, headaches are primary (mi-
graine, tension-type headache, cluster-type hea-
dache). They do not have a structural organic cause 
but still infl uence the quality of life and need adequate 
treatment.

Keywords: migraine, emergency signs, pri-
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Introducere

Când discutăm despre cefalee sau algii faciale, 
trebuie să avem în memorie structurile algogene intra-
craniene responsabile precum şi zonele cerebrale de 
proiecţie sau reprezentare a durerii. Structurile ce stau 
la originea durerii la acest nivel sunt reprezentate de 
vasele de la nivelul duramater, fapt ce explică durerea 
migrenoasă, precum şi pe cea din hemoragiile subara-
hnoidiene, iar parenchimul cerebral este indolor, fi ind 
lipsit de terminaţii nervoase propriu zise, o formaţi-
une înlocuitoare de spaţiu producând durere prin ede-
mul cerebral sau mecanism compresiv [1].

1. Clasifi carea cefaleelor

În 2013, Societatea Internaţională de Cefalee 
“International Headache Society“ (IHS) încearcă să 
uniformizeze nomenclatura şi a publicat a 3-a clasifi -
care cu criterii de diagnostic a cefaleelor, nevralgiilor 
craniene şi durerilor la nivelul feţei – ICHD-3 beta, care 
reprezintă referinţa esenţială în acest domeniu [2,3]. 

Acest siste m complex de clasifi care standard 
este utilizat atât în practica clinică cât şi în domeniul 
de cercetare şi identifi că 14 tipuri de cefalee [2]. 

Cefaleea poate să se manifeste izolat sau în 
contextul unei boli în evoluţie; astfel, sunt descrise 2 
mari grupe de cefalee:

- Cefaleele primare (categoriile 1-4: migrena, 
cefaleea de tip tensional, cefalalgiile autonome tri-
geminal), nu au un substrat lezional, se disting prin 
recurenţa şi intensitatea crizelor, nu pun în pericol 
viaţa, dar impun o terapie rapidă şi efi cace.

- Cefaleele considerate secundare (categoriile 
5-12) sunt asociate cu o leziune patologică subia-
centă: traumatisme craniocerebale, afecţiuni vascu-
lare ischemice sau hemoragice (anevrismale sau nu), 
patologie infecţioasă, formaţiuni tumorale intracere-
brale, variaţii ale presiunii LCR, ingestie de toxice sau 
medicamente sau sistarea acestora, nevralgii craniene, 
tulburări ale homeostaziei, boli psihice). 

- Categoriile 13 și 14 descriu cefaleele şi dure-
rile faciale neclasifi cate în alt loc, sau nespecifi ce [2].

Tabel 1. Ponderea cefaleelor după clasifi carea -IHS 2013 (ICHD-3 beta) [2, 4-5]

220 de forme de cefalee grupate în 14 categorii
1-4 5-12 13 14

PRIMARE SECUNDARE NEVRALGII NECLASIFICABILE
92% 7,8% 0,2%

Clasifi carea sublinază, prin însăşi complexita-
tea acesteia, faptul că cefaleea poate avea etiologie 
foarte diversă ce poate varia de la cauze banale până la 
suferinţe severe ameninţătoare de viaţă, adesea difi cil 
de recunoscut. Pacienţii pot prezenta mai multe tipuri 
de cefalee, care trebuie identifi cat conform criteriilor 
HIS, iar cefaleea de abuz medicamentos reprezintă o 
entitate important de luat în considerare [2,3]. Frec-

vent, cefaleea nu este adecvat diagnosticată (încadrată 
ca formă) şi tratată.

Prevalenţa globală a cefaleelor pe parcursul 
vieţii a fost raportată într-un studiu într-un procent de 
69,1%, respectiv 75,8% dintre femei prezintă cefalee, 
iar bărbaţii descriu cefalee în 60,6% din cazuri [7]. 
Majoritatea subiecţilor suferă de un singur subtip de 
cefalee şi în peste 80% din cazuri, cefaleea debutează 
înainte de 40 ani şi foarte rar după 50 ani [5,6,7].

Tabel 2. Clasifi carea cefaleelor IHS 2013( ICHD-3 beta) [2]

PRIMARE SECUNDARE– asociate cu:
1.MIGRENA

 Fără aură
Cu aură

Migrena cronică
Complicaţiile migrenei

Migrena probabilă
Sindroame episodice ce se pot asocia cu migrena

5. traumatism cranian sau cervical

6. afecţiuni vasculare cerebrale 
sau cervicale
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2. CEFALEEA DE TIP TENSIONAL
Episoade rare

Episoade frecvente
Cronică

7. afecţiuni intracraniene nonvasculare (tumori)

8 . administrarea sau sistarea unei substanţe/ medicaţii

3.CEFALALGIILE AUTONOME TRIGEMINALE
Cefaleea tip cluster

Hemicrania paroxistică cronică
SUNCT, SUNA

Hemicrania continuă

9. infecţii

10. anomalie a homeostaziei

4. ALTE CEFALEE PRIMARE
11. patologie ORL sau a altor structuri faciale sau craniene

afecţiune psihiatrică

2. Diagnostic clinic

2.1. Anamneză

Scopul fi nal al diagnosticării este de a şti dacă 
cefaleea este primară sau secundară.

Elementul esenţial al consultaţiei unui pacient 
cu cefalee este anamneza, care trebuie adaptată nive-
lului de educaţie al pacientului şi de asemenea ghidată 
pentru a obţine date privind caracteristicele durerii: 
modalitatea de instalare, tipul şi intensitatea cefaleei 
(pe scala analogă vizuală), evoluţia în crize, factorii 
declanşatori, semnele de acompaniament [1,3].

Anamneza oferă în principal un răspuns la 4 
întrebări:

Cum a debutat cefaleea?
De când va doare capul?
 Aţi mai avut dureri de cap?
 Cum a evoluat durerea de la momentul insta-

lării ei?[1]
Cefaleele primare apar de obicei în copilărie sau 

la adultul tânăr, debutul cefaleei la decada a 5-a de vâr-
stă sugerează o formaţiune intracerebrală tumorală sau 
de altă natură. De asemenea, o hemicranie la vârstnic 
însoţită de sindrom infl amator şi semne oculare poate 
indica o arterită cu celule gigante Horton. Cefaleea ce 
debutează în timpul sarcinii sau postpartum se poate 
datora unei tromboze venoase cerebrale [1,3].

Dintre cefalee, migrena este entitatea asociată 
cu un panel larg de factori declanşatori, frecvent iden-
tifi caţi şi recunoscuţi de către pacienţi. 

Între aceşti factori, stresul este cel mai frecvent 
întâlnit, dar episodul migrenos poate apărea şi după 
fi nalizarea situaţiei stresante, în condiţii de relaxare 
(migrena de week-end) [3,6]. Alţi factori declanşatori 
pentru atacul migrenos sunt : oboseala, somnul insu-
fi cient sau în exces, factori hormonali (migrena cata-

menială, consumul de contraceptive orale), consumul 
de alimente bogate în tiramină, glutamat monosodic, 
nitriţi, ciocolată, brânzeturi, vin roşu, roşii [8,9. Ce-
faleea de tip tensional este mai severă vesperal, fi ind 
intensifi cată de stresul cotidian. Cefaleea din tumorile 
cerebrale este intensifi cată de orice creştere a presiu-
nii intracerebrale: manevra Valsalva, tuse, efort fi zic 
sau modifi cări postural [1,3]. 

Un procent important dintre migrenoşi prezintă 
antecedente familiale de migrenă la rudele de gradul 
I [7,8].

Trebuie insistat la interogatoriul pacientului 
pentru identifi carea clară a sindromului cefalalgic, în-
trucât pacienţii pot prezenta mai multe tipuri de cefa-
lee, care trebuie diagnosticate conform criteriilor IHS. 
Este frecventă asocierea între migrenă şi cefaleea de 
tip tensional [1,3,6].

Frecvent pacienţii folosesc medicamente care 
să amelioreze cefaleea, dar folosirea cronică în doze 
mari a antiinfl amatoarelor nesteroidiene şi a combina-
ţiilor antialgice poate duce la apariţia cefaleei induse 
medicamentos, care poate pune în difi cultate medicul 
din punct de vedere terapeutic. Trebuie identifi cate 
aceste medicamente la anamneză şi este utilă instrui-
rea pacientului pentru a folosi un jurnal al episoadelor 
cefalalgice şi a medicaţiei folosite [1,8].

Anamneza reprezintă cheia diagnosticului, dar 
trebuie completată cu examenul clinic general şi neu-
rologic minuţios [1].

2.2. Examenul obiectiv al pacientului 
cu cefalee.

Majoritatea pacienţilor cu sindrom cefalalgic 
nu prezintă modifi cări la examenul clinic general, 
orice modifi care în acest sens dirijează spre o posibilă 
cauză secundară [8].
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Examenul general se va orienta spre măsurarea 
temperaturii şi a tensiunii arteriale, iar examenul lo-
coregional va consta în palparea arterelor temporale, a 
punctelor sinusale sau a zonelor dureroase, examina-
rea mobilităţii articulaţiei temporomandibulare [1,3].

Examenul neurologic va consta în evaluarea 
stării de constienţă, căutarea unui sindrom meningeal, 
examinarea fundului de ochi (se caută un eventual 
edem papilar), examinarea nervilor cranieni precum 
şi identifi carea oricărui semn de focar sau defi cit ne-
urologic. Redoarea cefei indică iritaţia meningelui în 
context de meningită, proces expansiv intracranian 
sau hemoragie subarahnoidiană [1,3,8].

Greaţa, vărsătura şi fotofobia nu sunt semne 
specifi c, căci pot indica un sindrom meningeal, dar 
pot de asemenea să apară şi într-o migrenă [1,3,8].

Prezenţa oricărui semn neurologic asociat 
cefaleei indică o leziune intracraniană până la 
proba contrarie şi necesită investigaţii imagistice 
suplimentare [8].

Tabel 3. Elemente ce pledează pentru e  ologia se-
cundară a cefaleelor [1,3,8]

Semne clinice de alarmă/criterii de gravitate
cefalee recentă brutală şi progresivă 

cefalee nouă şi neobişnuită la un pacient care are o ce-
falee primară

cefalee ca un tunet 
tulburări stării de constienţă 

semne neurologice la examinare 
edem papilar 
redoarea cefei 

febra
alterarea stării generale 

boală sistemică
hipertensiune arterială severă

vârsta peste 50 ani
arterele temporare dureroase şi necompresibile

antecedente de cancer sau infecţie HIV 

Orientare diagnostică 
în funcţie de evoluţie

În practica clinică putem distinge în funcţie de 
circumstanţele de apariţie şi modalitatea evolutivă a ce-
faleei, 3 profi le principale de evoluţie: cefalee recentă, 
cefalee cronică recurentă, cefalee circumstanţială.

3.1. Cefaleea recentă (cu apariţie la o persoană 
care nu a mai prezentat anterior cefalee sau o cefalee cu 
caractere diferite la un cefalalgic cunoscut) trebuie con-
siderată până la proba contrarie ca simptomatică [1,8].

Cefaleea brutală şi severă, fulgurantă, în lovi-
tură de fulger “en coup de tonnerre“ reprezintă o 
cefalee cu debut exploziv, maximală în mai puţin de 1 
minut , cu durată variabilă, episod unic sau repetat şi 
dezvăluie numeroase cauze severe. În mod obişnuit, 
pacienţii menţionează că este “cea mai rea durere de 
cap din viaţa lor“. Trebuie eliminată posibilitatea unei 
hemoragii subarahnoidiene [10]. Cauzele vasculare 
sunt mai frecvent întalnite faţă de cele nonvasculare, 
dar poate surveni şi în contextul unor cefalee primare. 
Există de obicei un factor declanşator: tuse, efort fi zic, 
activitate sexuală. Explorările trebuie să fi e rapide şi 
complete [1,8]. 

O cefalee neobişnuită, fulgerătoare sau cu 
debut exploziv, reprezintă o urgenţă medicală.

Ruptura anevrismului cerebral este responsa-
bilă de aproximativ 80% dintre hemoragiile subarah-
niodiene netraumatice [8,10].

Hemoragia meningeală reprezintă 1-5% din-
tre cefaleea din urgenţă, este o cefalee tipic brutală, 
izolată într-un procent de 70% din cazuri, de intensi-
tate severă, cu difuzie rapidă şi persistentă, debutată 
în o treime din cazuri în timpul unui efort, însoţită de 
greaţă, vărsături, fotofobie, agitaţie, tulburări de con-
stienţă, redoarea cefei, valori mari ale tensiunii arte-
riale, aritmie. Uneori cefaleea este atipică cu cefalee 
moderată, localizată, şi e însoţită de dureri cervicale 
[1,3,8,10].

Ruptura anevrismală este responsabilă de 85 % 
din hemoragiile menigeale netraumatice, iar factorii 
de risc sunt reprezentaţi de fumat, HTA, consumul de 
alcool, istoricul familial, prezenţa de patologie asoci-
ată de tip rinichi polichistic, boală de tesut conjunctiv, 
sicklemie [1,3,8,10].

Diagnosticul unei hemoragii subarahnoidiene 
se face pe baza unui examen CT cerebral, dar e impor-
tant de reţinut faptul că examinarea are o sensibilitate 
insufi cientă, care scade de la 90-95% în primele 24h, 
până la 60% după 5 zile de la debutul simptomelor 
[2,11]. Astfel, 25% din hemoragiile subarahnoidiene 
anevrismale nu sunt diagosticate corect inițial, iar în 
faţa unui examen CT normal, se impune efectuarea 
puncţiei lombare dacă există o suspiciune clinică. Se 
va completa bilanţul paraclinic cu examen angioCT 
cerebral sau arteriografi e convenţională pentru a vizu-
aliza anevrismul [2,11].
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Tabel 4. Principalele e  ologii ale cefaleelor recente [1,3]

CEFALEE RECENTE BRUTALE CEFALEE RECENTE PROGRESIVE

Hemoragii subarahnoidiene
 Alte cauze vasculare

 Hemoragie sau infarct cerebral 
Malformaţie vasculară neruptă

Disecţie de arteră cervicală/ cerebrală
Angiopatie cerebrală acută reversibilă 

Angeită cerebrală
Tromboza venoasă cerebrală

Necroza pituitară

Encefalopatie hipertensivă şi eclampsie 
Tumori 

Meningite
Rinosinuzite acute şi cronice

Glaucom acut
Hipotensiunea LCR

Toate hemoragiile cerebrale: intraventricu-
lară, intracerebrală, hematom subdural, se însoţesc de 
sindrom cefalalgic de intensitate variabilă. Cefaleea 
se asociază unui infarct cerebral într-un procent de 
17-34%, adesea este moderată şi în plan secund, faţă 
de defi citele focale. Cefaleea apare mai frecvent în 
accidentele vasculare cerebrale localizate în teritoriul 
vertebrobazilar comparative cu teritoriul carotidan şi 
în caz de afectare a unui vas mare intracerebral [1,2,6]. 

În disecţiile de arteră carotidă internă sau 
vertebrală, cefaleea are o incidenţă mare, fi ind ra-
portată într-un procent de 55-100%, este inaugurală 
în 33-86% – precedând accidentul vascular cerebral 
ischemic şi se însoţeşte ulterior de sindrom Clau-
de-Bernard-Horner, acufene, pareză de hipoglos, du-
rere cervicală [1,2,6]. 

În trombozele venoase cerebrale, cefaleea 
este cel mai frecvent semn întâlnit: 80-90% din ca-
zuri. În general este difuză şi nu are valoare topogra-
fi că iar evoluţia progresivă este mai frecvent întâlnită 
faţă de debutul brutal. În 95% din cazuri asociază 
alte semne: defi cite focale, crize epileptice, tulburări 
ale stării de conştienţă, tulburări de limbaj [1,2,6]. În 
practică, diagnosticul este confi rmat prin imagistica 
RMN cerebral cu venogramă sau angioCT cerebral iar 
identifi carea cauzei este obligatorie (bilanţ complet al 
coagulării şi evaluare infecţioasă) [1,6].

În procesele tumorale cerebrale, simptomele 
si semnele depind de localizarea tumorii şi sunt date 
de numeroase mecanisme: efectul de masă, sângera-
rea intratumorală, edemul perilezional, infi ltrarea me-
ningeală, hidrocefalie. Cefaleea este frecvent însoţită 
de confuzie, sindrom psihoorganic, vărsături,crize 
epileptice sau semne focale: defi cite motorii, afectare 

de nervi cranieni, afazie. Examenul imagistic va con-
fi rma natura şi localizarea formaţiunii tumorale [1,6].

3.2.Cefaleea cronică recurentă

Durerea apare în crize stereotipe ca manifestare 
clinică, separate de intervale libere. Durata şi evoluţia 
temporală a crizelor permite să diferenţiem 4 tipuri 
principale de cefalee periodice: migrena, algia faci-
al-vasculară sau cluster, cefaleea de tip tensional şi 
nevralgia de trigemen [1].

Migrena are o incidenţă de 12,5% în populaţia 
generală, aceasta variind în funcţie de vârstă şi sex. 
Migrena debutează în 80% din cazuri sub 30 de ani, 
înainte de pubertate este mai frecventă la băieţi, ulterior 
prevalenţa este mai mare la fete [12]. Reprezintă cea 
mai frecventă formă de cefalee întâlnită în ambulator 
sau în urgenţă, deși este încă subdiagnosticată datorită 
lipsei de prezentare la medic. Este defi nită ca o afecţi-
une familială comună, caracterizată prin episoade pe-
riodice de cefalee de obicei unilaterală, pulsatilă, care 
debutează în copilărie sau adolescenţă şi a căror frec-
venţă diminuează cu înaintarea în vârstă [12,13].

Migrena este o entitate benignă în majoritatea 
cazurilor, între crize pacientul nu prezintă modifi cări 
patologice, dar sunt situaţii când durata, frecvenţa sau 
intensitatea mare a crizelor pot fi  invalidante pentru 
pacient în plan social şi profesional şi se impune un 
tratament de fond profi lactic al crizelor [13]. Formele 
grave de migrenă sunt rareori întâlnite: migrena ba-
zilară cu semne neurologice bilaterale şi tulburări ale 
stării de conştienţă, migrena hemiplegică, migrena 
oftalmoplegică, starea de rău migrenos cu o durată a 
simptomelor de peste 72h, migrena complicată cu de-
fi cite vizuale, senzitive sau motorii [13].
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Tabel 5. Criterii de diagnos  c pentru migrena fără 
aură/comună [2]

Cel puţin 5 atacuri cu durata între 4 si 72h
Cel puţin 2 caracteristici din următoarele:

Unilaterală
Pulsatilă

Moderată– severă
Agravată de mişcare

Cel puţin un criteriu din următoarele:
Greaţă +/– vărsături

Fotofobie +/-Fonofobie
Cefaleea nu poate fi  atribuită unei alte afecţiuni

Algia vasculară a feţei predomină la sexul 
masculin şi are localizare tipică unilaterală periocular, 
durată scurtă între 1-3ore, cu repetiţie zilnică, uneori 
cu orar fi x pentru perioade de săptămâni– luni sepa-
rate de intervale libere (cluster) şi sunt însoţite de se-
creţii nazale şi lacrimale [1,14].

Cefaleea de tip tensional este caracterizată ca 
o durere moderată, difuză, în cască, predominant în 
regiunea occipitală, întotdeauna bilaterală, sub formă 
de presiune sau constrictivă, fară a fi  agravată de ac-
tivitatea fi zică şi nu e însoţită de semne de hiperten-
siune intracraniană. Este însoţită de contractură dure-
roasă a musculaturii cervicale şi frecvent se asociază 
cu tulburări de tip anxios sau depresie [1,3,15].

3.3. Cefalee circumstanţiale

Acest tip de cefalee apar în condiţii stereotipe 
precise şi pun probleme de diagnostic, mai ales la pri-
mele episoade: cefaleea benignă de effort (include ce-
faleea de altitudine, cefaleea de tuse), cefaleea coitală, 
cefaleea legată de frig, cefaleea corelată cu utilizarea 
ocazională a unor medicamente sau substanţe ( mo-
noxid de carbon, glutamat monosodic, derivaţi nitriţi) 
sau de sevraj (medicamente sau alcool) [1,6].

Cefaleea “ specialiştilor“ se asociază unei afec-
ţiuni din sfera ORL (sinuzite acute, deviere de sept 
nazal), oftalmologică (glaucom acut, tulburări de re-
fracţie necorectate), stomatologică (afecţiuni dentare, 
artroze temporomandibulare), context în care se im-
pun consulturi interdisciplinare pentru a se găsi cauza 
sindromului cefalalgic [1,6].

Concluzii

Cefaleea reprezintă o problemă de diagnostic şi 
tratament pentru orice specialitate medicală, datorită 

frecvenţei de apariţie atât în condiţii fi ziologice cat şi 
patologice. 

Sistemul actualizat de clasifi care a cefaleelor 
propus de IHS ajută medicul clinician în defi nirea ti-
pului de cefalee şi ghidarea ţintită a investigaţiilor pa-
raclinice. Acumularea cunoştinţelor în acest domeniu 
a dus la descrierea a noi entităti clinice. Scopul fi nal 
al gândirii diagnostice trebuie să fi e în direcţia identi-
fi carii sau excluderii unei cauze secundare şi de a nu 
omite anumite semne care pot indica o patologie ce 
pune în pericol viaţa.
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Rezumat 

Biroul Regional OMS pentru Europa a stabilit 
o inițiativă de supraveghere a obezității în copilărie, 
standardizată la nivel european (COSI), în mai multe 
țări din Regiunea Europeană. Programul implică mă-
surarea de rutină a înălțimii și greutății în rândul co-
piilor de școală primară cu vârste cuprinse între 6-9 
ani, în scopul de a genera date privind prevalența și 
tendințele excesului de greutate și obezității, pentru a 
spori înțelegerea progresului epidemiei în acest grup 
de populație și pentru a permite comparații între țări 
în interiorul Regiunii Europene. O primă culegere a 
datelor a avut loc în cursul anului școlar 2007/2008, 
al doilea tur în timpul anului școlar 2009/2010, a treia 
rundă în cursul anului școlar 2012/2013 și a patra 
rundă a fost fi nalizată până la sfârșitul anului 2016. 
Scopurile și obiectivele studiului COSI sunt: 

punerea în aplicare a unui sistem armonizat 
de supraveghere nutrițională în Regiunea Europeană 

a OMS – colectarea, analiza, interpretarea și difuzarea 
de informații descriptive pentru monitorizarea exce-
sului de greutate corporală; 

măsurarea tendințelor excesului de greutate 
si obezității la copiii de școală primară cu vârste cu-
prinse între 6-9 de ani, pentru a umple golul actual în 
datele naționale disponibile, care să ofere o înțelegere 
corectă a progresului epidemiei; 

stimularea și monitorizarea răspunsul politic 
la epidemia de obezitate. 

Sistemul COSI este simplu de implementat și 
nu consumă multe resurse. El nu are ca scop să înlo-
cuiască sistemele de supraveghere a stării de nutriție 
existente déjà sau planifi cate în țările participante. 
Dimpotrivă, abordarea COSI are un potențial puternic 
pentru a fi  integrat în sistemele existente, acolo unde 
este posibil. Protocolul COSI și manualul de proce-
duri permite fi ecărei țări participante să dezvolte un 
sistem care să se potrivească situației sale locale.

COSI – INIȚIATIVA EUROPEANĂ OMS 
DE SUPRAVEGHERE A OBEZITĂȚII ÎN COPILĂRIE

Dr. Rodica Nicolescu 
 Institutul Național de Sănătate Publică, București

COSI – WHO European Childhood 
Obesity Surveillance Initiative

Abstract 

The WHO Regional Offi ce for Europe has 
established a European-wide standardized childhood 
obesity surveillance initiative (COSI) in several coun-
tries in the European Region. The programme invol-
ves routine measurement of height and weight among 
primary school children aged 6–9 years, in order to 

generate data on prevalence and trends in overweight 
and obesity to enhance understanding of the progress 
of the epidemic in this population group and to per-
mit inter-country comparisons within the European 
Region. A fi rst data collection took place during the 
school year 2007/2008, the second round during the 
school year 2009/2010, the third round during the sc-
hool year 2012/2013 and the fourth round was com-
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pleted by the end of 2016. The COSI aims and objec-
tives are: 

To implement a harmonized nutritional sur-
veillance system across the WHO European Region – 
collection, analysis, interpretation and dissemination 
of descriptive information for monitoring excess body 
weight; 

To measure trends in overweight and obe-
sity in primary school children to fi ll the current gap 
in available cross national comparable data on pri-
mary-school children aged 6-9 year-olds and to have a 
correct understanding of the progress of the epidemic; 

To stimulate and monitor the policy response 
to the emerging obesity epidemic. 

The COSI system is simple to implement and 
does not consume many resources. It does not aim to 
replace the existing health, anthropometric and die-
tary surveillance systems of countries or those being 
planned. On the contrary, the COSI approach has a 
strong potential to be integrated into existing systems, 
where possible. The COSI protocol and manual of 
procedures allow each participating country to deve-
lop a system that fi ts its local circumstances.

Introducere 

Obezitatea copiilor este o problemă importantă 
de sănătate, iar prevalenţa ei este în creştere în în-
treaga lume, cu o tendinţă alarmantă pentru Europa. 
Aceasta cauzează o largă paletă de consecinţe sociale 
şi de sănătate la adulţi, cum ar fi : creşterea colestero-
lului, hiperinsulinemie, hipertensiune şi ateroscleroză 
timpurie precum şi creşterea mortalităţii la maturitate. 
Consecinţele supraponderalităţii în timpul copilăriei 
asupra sănătăţii sunt mai puţin clare, dar o analiză 
arată că obezitatea în copilărie este puternic asociată 
cu factorii de risc pentru boli cardiovasculare şi dia-
bet de tip II, probleme ortopedice şi tulburări mintale. 
Adesea, obezitatea în copilărie este legată de rezultate 
slabe la şcoală şi de o scădere a stimei faţă de sine. 
Peste 60% din copiii cu supraponderalitate înaintea 
pubertăţii vor fi  supraponderali în prima perioadă a 
maturităţii, reducând vârsta medie la care bolile as-
cunse devin vizibile, cu o mare creştere a solicitării 
serviciilor de sănătate [1,2,3,4,5,17]. Conform statis-
ticilor OMS, prevalenţa obezităţii s-a triplat faţă de 
anul 1980, iar în anul 2010 existau în întreaga lume 

mai mult de 40 de milioane de copii cu vârsta sub 5 
ani supraponderali (Sursa – WHO Fact sheet no 311, 
May 2012).

Este recunoscut faptul că prevenţia este sin-
gura opţiune valabilă pentru stăpânirea epidemiei, 
practicile curente de tratament sunt de a menţine 
mai curând problema sub control decât vindecarea. 
O evaluare detaliată şi comprehensivă a dimensiunii 
problemei de sănătate publică este imperativă pentru 
a stimula un răspuns politic adecvat. O evaluare fă-
cută de Biroul Regional al OMS în 2005 (date nepu-
blicate, 2005) a indicat că numai 13 (25%) din cele 
53 de state membre europene ale OMS aveau date 
despre prevalenţa supraponderalităţii sau obezităţii 
copiilor în vârstă de 6-10 ani bazate pe măsurători 
obiective, disponibile înainte de 1999. Pentru grupa 
de vârsta 0-6 ani, 15 (28%) ţări aveau date disponibile 
despre supraponderalitate. În plus, o comparaţie între 
ţări este difi cil de efectuat datorita lipsei de standar-
dizare a mijloacelor de măsurare a obezităţii la nivel 
internaţional. Suplimentar, observarea practicilor de 
supraveghere a creşterii copilului arată că mai puţin 
de o treime din ţări extind practicile de monitorizare 
a creşterii peste vârsta de 6 ani şi că puţine ţări au un 
sistem de monitorizare supravegheată utilizat pentru 
studiul evaluării distribuţiei greutăţii şi înălţimii copi-
ilor la intervale regulate şi care să îngăduie identifi ca-
rea timpurie a copiilor cu risc de supraponderalitate şi 
obezitate [6,7,8,9,16].

La prima consultare cu Statele Membre (Co-
penhaga, 2005) condusă de Conferinţa Ministerială 
Europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii despre 
Contracararea Obezităţii (Istanbul, 15-17 Noiembrie 
2006) a fost recunoscută nevoia de standardizare şi 
de armonizare largă a sistemului de supraveghere. Ca 
urmare a acestei recomandări, s-a stabilit în cadrul Bi-
roului European al OMS un program de supraveghere 
în unele ţări din regiune [9,10].

O sesiune de consultări pe tema protocolului 
a avut loc în 18 octombrie 2006 la Stockholm, fi ind 
prezenţi reprezentanţii unor ţări care au arătat interes. 
În consecinţă, a fost prezentată o schiţă a iniţiativei de 
supraveghere la Conferinta Ministeriala Europeana a 
OMS despre Obezitate precum şi în alte ocazii în care 
Statele Membre s-au intalnit [8,18,19].

În acest context, OMS a lansat iniţiativa COSI 
(Childhood Obesity Surveillance Initiative), care se 
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afl ă acum la cea de-a patra etapă. Studiul a început în 
2007, în prima etapă au fost implicate 13 ţări, în etapa 
2010 s-au alăturat încă 4 ţări, iar în 2012 s-a alăturat 
şi România. În prezent, studiul COSI se desfășoară în 
35 de state, iar România se afl ă, déjà, la cea de-a doua 
participare.

În aprilie 2007, o schiţă de protocol al acestui 
studiu a fost dată unui număr de ţări şi experţilor. În 
mai 2007 au avut loc consultări în fi ecare ţară, pentru 
a studia posibilităţile, resursele disponibile şi nevo-
ile. În plus, un inventar al supravegherii sănătăţii în 
şcoli şi a altor programe de supraveghere a copiilor 
şcolari din fi ecare ţară a făcut parte din consultări. 
Schiţa de protocol a fost discutată şi la întâlnirea in-
augurală de la Paris (5-6 iunie 2007) şi fi nalizată în 
septembrie 2007. Ajustările ulterioare au fost făcute la 
a doua întâlnire, care a avut loc în Madeira, Portuga-
lia (13-14 decembrie 2007) astfel că protocolul fi nal 
din ianuarie 2008 a putut fi  folosit la prima etapă de 
culegere de date. Experienţa câstigată şi provocarile 
apărute în timpul acestei etape, discutate la întâlnirile 
convocate la Copenhaga, Danemarca (3-4 iunie 2009) 
şi la Roma, Italia (8-19 februarie 2010) au condus la 
protocolul fi nal din 2010, folosit pentru a doua etapă 
de culegere de date. Protocolul din 2012 – folosit în 
cea de-a treia rundă de măsurători – include puţine 
modifi cări ale formularului obligatoriu destinat şcolii, 
fără schimbarea sensului întrebărilor. Descrierea de 
mai jos se referă la metodologia aplicată în runda a 
3-a de măsurători.

Obiective. COSI este un proces sistematic con-
tinuu de colectare, analiză, interpretare şi răspândire a 
informaţei descriptive pentru monitorizarea greutăţii 
excesive, aceasta fi ind identifi cata de catre OMS ca o 
problemă de sănătate publică serioasa în Europa. De 
asemenea datele pot fi  extrapolate pentru proiecte de 
cercetare, aceste date de supraveghere, devenite o ru-
tină, furnizează cea mai importantă informaţie pentru 
înţelegerea problemei.

Obiectivul studiului este de a măsura tendinţele 
în supraponderalitate şi obezitate la copiii în vârstă de 
6-9 ani pentru obţinerea unei înţelegeri corecte a pro-
gresului epidemiei şi a regresului ei; utilizarea unei 
metodologii comune permite şi comparaţiile între ţări 
în cadrul Regiunii Europene. Implementarea unui sis-
tem de supraveghere simplu, standardizat, armonizat 
şi susținut este importantă în umplerea unei lacune în 

informaţia longitudinală despre starea de nutriţie, în 
atacarea şi monitorizarea epidemiei de obezitate a co-
piilor şi în identifi carea grupelor de risc. Este de ase-
menea important să poata fuziona cu alte protocoale 
pentru evaluarea impactului intervenţiilor în şcoli.

Deşi fi ecare ţară este liberă să-şi dezvolte un 
sistem corespunzator circumstanţelor locale, este im-
perativ ca datele să fi e colectate conform unui pro-
tocol agreat în comun şi care să conţină problemele 
de bază stipulate. Sistemul este proiectat să fi e cât se 
poate de simplu şi nu trebuie să ceară resurse supli-
mentare majore. Nu există intenţia de a înlocui siste-
mele de supraveghere a sănătăţii, antropometrice şi de 
alimentație care sunt deja în funcţie sau în studiu de 
planifi care, din contră, sistemul ar trebui sa fi e inte-
grat în ele. De aceea, România a optat pentru include-
rea acestui studiu în Programul Naţional de evaluare 
şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate. 

La fi ecare etapă de colectare a datelor, obiecti-
vul principal este ca în fi ecare grup de copii din şcoala 
primară să se măsoare greutatea și înălțimea. Se vor 
calcula:

indicele de masa corporală (IMC);
prevalenţa subponderalităţii, greutăţii nor-

male, supraponderalităţii, obezităţii, indexului mediu 
de masă corporală şi media IMC; 

schimbările anuale în prevalenţa supraponde-
ralităţii, obezităţii şi media indexului de masă corpo-
rală faţă de grupul anterior de copii de aceeaşi vârstă 
(neaplicabil pentru prima etapă de colectare).

Ţările participante au opţiunea de a extinde mă-
surătorile antropometrice de bază, cu colectarea date-
lor despre: circumferinţa taliei şi a şoldurilor, co-mor-
biditatea asociată, obiceiuri alimentare, activitatea/
inactivitatea fi zică, precum şi a detaliilor despre pă-
rinţi şi scoală [11,12,14]. În runda a 3-a de măsurători, 
România a optat pentru măsurătorile antropometrice 
de baza la copiii de 8 ani, urmând ca-n rundele ur-
mătoare sa fi e extinse atât paleta de măsurători cât şi 
grupele de vârsta la care acestea vor fi  aplicate. Ţările 
participante sunt încurajate, pe baze voluntare să in-
cludă o urmărire atentă a grupului iniţial de copii aleşi 
pentru studiu şi să repete toate măsurătorile astfel ca 
rata incidenţei sau a remisiei supraponderalităţii sau 
obezităţii să poată fi  estimată.

Proiectarea studiului. S-a aplicat modelul stu-
diului semi-longitudinal, în sensul că la fi ecare etapă 
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de colectare a datelor (ce va fi  repetată la intervale 
defi nite, respectiv 2 ani) este selectată o nouă secţiune 
transversală, drept eşantion, dintre copiii de aceeaşi 
vârstă. În plus, ţările participante pot opta pentru o 
proiectare prospectivă a grupului, în care eşantionul 
iniţial de copii este urmărit pentru o etapă [12].

Loc de desfăşurare. Acest studiu are ca target 
grupul care este cel mai sensibil la infl uenţele mediului 
şi la care s-a înregistrat cea mare creştere a incidenţei 
obezităţii şi anume copiii de vârstă şcolară. Educaţia 
este obligatorie în majoritatea ţărilor din Europa, ast-
fel că majoritatea copiilor sunt cuprinşi în sistemul de 
educaţie. Odată ce un eşantion reprezentativ la nivel 
naţional de școli primare este selectat la introducerea 
sistemului, aceleaşi şcoli pot rămâne ca bază de studiu 
la nivel naţional. O selectare potrivită a şcolilor ca bază 
de eşantionare permite o imagine generală descriptivă 
a populaţiei. Acest tip de abordare permite colectarea 
datelor cu resurse fi nanciare, umane şi instrumentale 
reduse, uşurând şi dezvoltarea unor relaţii bune cu 
acele şcoli. Suplimentar, fi ecare şcoală poate furniza 
informaţii valoroase pentru planifi carea intervenţiilor 
locale şcolare, permiţând urmărirea progresului local 
împotriva obezităţii. Unul din dezavantajele acestui 
sistem poate fi  o continuă povară pe acelasi sistem lo-
cal de sănătate şcolară şi o atenţie prea puternică asu-
pra intervenţiilor din aceste şcoli, care în timp poate 
conduce la o mai mică reprezentativitate în ce priveşte 
prevalenţa supraponderalităţii. Deci, ţările participante 
pot decide sa selecteze noi eşantioane de şcoli repre-
zentative la nivel naţional la fi ecare etapă de colectare 
a datelor. Ţările participante au de asemenea posibi-
litatea implementării sistemului de supraveghere în 
toate şcolile primare din ţară.

Populaţia de studiu. Măsurătorile au loc în 
şcoli primare. Există fl exibilitatea de a selecta una 
sau mai multe din grupele de vârsta 6, 7, 8 sau 9 ani. 
Aceste 4 grupe de vârsta sunt alese deoarece ele pre-
ced pubertatea şi elimină posibile diferenţe dintre ţări 
care ar putea fi  atribuite variațiilor în ce priveşte vârsta 
la care apare pubertatea. De asemenea, la aceste vâr-
ste, identifi carea obezităţii este valoroasă pentru pre-
viziunea condiţiei de adult. Pe lângă aceasta, în jurul 
vârstei de 6 ani adipozitatea începe sa revină (începe 
cea de-a doua perioadă de creştere rapidă a grăsimii 
corporale). Fixând eforturile de prevenţie asupra co-

piilor înainte de începerea pubertăţii este importantă 
în reducerea incidenţei obezităţii [12]. 

Eşantionarea. Date fi ind diferenţele dintre ţări 
în sistemele de educaţie şcolară, vârsta de începere a 
şcolii, numărul de copii din clasă, este difi cil să se pro-
pună o abordare uniformă a selecţiei care sa fi e egal 
aplicabilă. Aşa ca s-a sugerat că vârsta ar fi  prima pri-
oritate pentru procedurile de selecţie. Conform primei 
consultări din 2007 cu ţările participante, majoritatea 
copiilor dintr-un grup specifi c de vârsta corespund 
unei anume clase. Dacă toţi copiii unui grup specifi c 
de vârsta ţintă sunt în aceeasi clasă, atunci eşantionul 
poate fi  desenat în interiorul aceleiaşi clase. Dacă gru-
pul specifi c de vârsta ţintă este răspândit în mai multe 
clase, toate clasele unde copiii din acest grup de vârsta 
sunt prezenţi vor fi  eşantionate. Eşantionarea grupată 
(tip cluster) foloşeste ca unitate de eşantionare pri-
mară şcoala sau clasa. În cazul primei opţiuni: (a) este 
luat un eşantion randomizat simplu al şcolilor primare 
(publice, private şi speciale) proporţional ca dimen-
siune; şi (b) în fi ecare scoală eşantionata este aleasă 
întamplător o clasă pentru fi ecare grup (grupe) de vâr-
sta ţintă. Daca mai puţin de 1% din copiii ţintă sunt 
înscrişi în şcoli speciale sau private, ţările participante 
pot alege să excludă aceste şcoli de la eşantionare. În 
cazul celei de-a doua opţiuni, este luat un eşantion 
randomizat simplu al claselor şcolare primare. Daca 
este nevoie, eşantionarea poate fi  făcută pentru redu-
cerea ratei de non-răspuns care va fi  menţinută la un 
nivel cât mai coborât posibil. Ţările participante pot 
de asemenea opta pentru includerea tuturor copiilor 
din ţară din respectivul grup de vârstă. Aceasta poate 
necesita mai multe aranjamente logistice pentru res-
pectarea metodologiei [12]. 

Mărimea eşantionului. Este necesar ca dimen-
siunea efectivă fi nală a eşantionului să fi e de 2800 de 
copii (1400 băieţi şi 1400 fete), pentru fi ecare grupă 
de vârstă [12].

Perioada de timp dedicată măsurătorilor. 
Datele sunt colectate o singură dată în timpul unui an 
şcolar. Ţărilor participante li se cere să se facă măsu-
rătorile în toate eşantioanele de copii într-o perioadă 
cât mai scurtă posibil, preferabil în patru săptămâni 
şi nu mai mult de 10 săptămâni. Este important să se 
evite colectarea datelor în primele două săptămâni 
ale perioadei şcolare (trimestru/semestru) sau imediat 
după o vacanţă importantă. Fiecare ţară decide asupra 
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perioadei când au loc măsurătorile în fi ecare şcoală. 
Compatibilitatea datelor între ţări va fi  îmbunătăţită 
dacă toate datele sunt colectate în aceeasi perioada a 
anului şcolar, deşi circumstanţele locale pot să nu per-
mită această abordare. Ca urmare, nu este obligatoriu 
ca datele să fi e colectate în aceeaşi perioadă în toate 
ţările, dar este recomandat. Fiecare rundă de colectare 
a datelor se va face la intervale precise (ex. la 2 sau 
3 ani). Acordul va fi  dat de Echipa de Investigatori 
COSI [11,12].

Instrumente şi tehnici de măsurare. Este de 
preferat ca măsurătorile antropometrice să fi e făcute 
în cursul dimineţii, înaintea prânzului, urmând proce-
durile standardizate. Ţărilor participante li se cere să 
folosească aceleaşi instrumente (cântare, taliometre) 
în toate şcolile şi să le calibreze, preferabil în fi ecare 
zi de măsuratoare (instrumentele de calibrare sunt 
disponibile; unele echipamente sunt deja calibrate de 
compania furnizoare şi nu trebuie calibrate de utiliza-
tor). În toate cazurile instrumentele trebuie sa fi e co-
recte şi precise. Comparabilitatea dintre ţări a datelor 
va fi  îmbunătăţită dacă fi ecare ţară va folosi aceleaşi 
seturi de instrumente antropometrice, dar aceasta nu 
este obligatoriu. La achizitionarea noului echipament 
se recomandă achiziţionarea aceluia care este deja 
folosit în alte ţări [11,12]. Din lista instrumentelor 
agreate de OMS, România a optat pentru cântarul 
Beurer PS07 şi pentru taliometrul portabil SECA 206. 

Instruire şi standardizare. Pentru fi ecare 
rundă de colectare, examinatorii sunt instruiţi să faca 
măsurătorile standardizate cât mai corect şi precis po-
sibil, conform tehnicilor prescrise şi instrucţiunilor 
pentru examinatori. Instruirea include o trecere în re-
vistă a cunoştintelor, a obiectivelor studiului, folosirea 
standardizată a chestionarelor/formularelor, efectuarea 
măsurătorilor aşa cum este descris în protocol, sprijini-
rea copiilor cu anxietăţi, calibrarea instrumentelor de 
măsurare, înscrierea imediată a valorilor după citire şi 
scrierea clară pentru a reduce greşelile în timpul tran-
sferului de date. Este scoasă în evidenţă stricta respec-
tare a tehnicilor de măsurare şi a procedurilor de înre-
gistrare. Atenţie deosebită se acordă confi dentialităţii, 
prevenirii stigmatizarii sau violenţei copiilor vulnera-
bili şi acordarea de răspunsuri adecvate la întrebările 
venite de la copii, personalul şcolii sau părinţi.

Atât administratorii datelor (managerii de date) 
cât şi cei care culeg datele sunt instruiţi la începutul 

colectării datelor asupra tuturor aspectelor legate de 
administrarea datelor [11,12].

Colectarea datelor. Au fost pregătite 4 formu-
lare pentru colectarea datelor: un formular de înre-
gistrare al examinatorului (obligatoriu), un formular 
returnabil pentru şcoală (obligatoriu), un formular de 
înregistrare (voluntar) pentru familie si un altul (vo-
luntar) pentru şcoală. Ele includ întrebări cu răspun-
suri precodate şi sunt cât mai scurte posibil. Formu-
larul examinatorului şi formularul şcolii sunt însoţite 
de instrucţiuni detaliate. Atât formularele cât şi in-
strucţiunile de completare au fost traduse si redactate 
în limba română, iar toate informatiile legate de me-
todologia de aplicare şi de tehnicile standardizate de 
măsurare a greutăţii şi înălţimii au fost editate într-un 
manual de lucru. Măsurătorile trebuie facute în con-
textul abordării de catre şcoală a promovării sănătăţii 
şi a stării de bine. Şcoala se va asigura că acţiunea nu 
va fi  privită ca fi ind un act izolat şi invaziv ci va fi  pri-
mit de copii drept preocuparea şcolii pentru sănătatea 
lor [11,12].

Controlul calităţii datelor. Asigurarea calităţii 
datelor începe prin completarea cu atenţie a formula-
relor de către examinator şi cu verifi carea completării 
corecte şi a codifi cării de către supraveghetor. Siste-
mul de introducere a datelor include verifi cări în scop 
de validare. Se vor face verifi cari adiţionale pentru in-
consistenţe şi necompletări ca şi pentru corectitudine, 
validare (cum ar fi  verifi carea erorilor şi a valorilor 
în afara domeniului); se recomanda a se face cópii de 
rezervă [11,12].

Procesarea datelor. După colectarea completă 
a datelor în şcoală, formularul de înregistrare al exa-
minatorului împreună cu formularul returnabil pentru 
şcoală sunt înaintate centrului naţional de coordonare 
pentru prelucrare. Datele sunt computerizate în ţară, 
în limba engleză, conform cu sistemul comun de in-
troducere a datelor şi manualului de coduri. Datele 
sunt introduse a doua oară, în acelaşi timp cu colecta-
rea datelor. Dacă nu este posibilă introducerea dublă 
de date, se recomandă scanarea chestionarelor com-
pletate sau o alta metodă care să asigure calitatea da-
telor. Administratorul de date este responsabil pentru 
arhivarea formularelor precum şi corectarea, valida-
rea şi depozitarea lor. Fiecare ţară trimite o copie a 
dosarului cu date corectate Biroului Regional OMS, 
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alături de un raport dataliat privind procedurile de co-
rectare [11,12].

Analiza datelor. Datele sunt analizate atât la 
nivelul ţării, la centrul naţional de coordonare, cât şi 
la nivel european de Echipa de Investigatori COSI. 
Toate analizele sunt facute cu ajutorul unui program 
de statistică comun cum ar fi  Stata (StataCorp LP 
USA) sau SPSS (SPSS Inc.Cicago,USA). În urma 
analizei, copiii sunt clasifi caţi ca fi ind cu greutatea 
mai mică decat normal (subponderali), cu greutate 
normală, cu supaponderalitate sau cu obezitate con-
form standardelor OMS 2007 pentru copiii de vârsta 
şcolară şi adolescenţi [11,12,13]. 

Pentru a defi ni excesul de greutate si obezitatea 
la copii sunt folosite două sisteme de referință inter-
naționale: International Obesity Task Force (IOTF) și 
standardele OMS. Pentru studiile de prevalență inter-
naționale se recomandă raportarea la ambele sisteme 
de referință. Pentru studiile naționale se recomandă 
fi e utilizarea unuia dintre aceste doua sisteme de re-
ferință internaționale, fi e standarde naționale [13,15]. 

Raportarea datelor. Se va alcătui un raport 
european al rezultatelor fi ecarei runde de colectarea 
datelor, inclusiv o evaluare a fezabilităţii şi sustenabi-
lităţii sistemului de supraveghere. Acesta va fi  folosit 
pentru corectarea proiectării şi o posibilă extensie a 
reţelei. Datele se vor include în baza de date a Bi-
roului Regional pentru nutriţie, obezitate şi activitate 
fi zică. Pot exista şi alte optiuni de diseminare a rezul-
tatelor, cum ar fi  articole publicate în revistele ştiin-
ţifi ce. Acestea vor trebui să aibă acordul Echipei de 
Investigatori COSI [11,12].

Consideraţii etice. Sistemul de supraveghere 
este implementat conform Ghidului Internaţional de 
Etică pentru Cercetari Biomedicale care implică su-
biecţi umani. Depinzând de circumstanţele locale, 
aprobarea Comisiei de Etică este cerută comitetelor 
etice importante. Părinţii sunt complet informaţi des-
pre procedurile studiului şi se obţine consimţământul 
lor pentru măsurători şi pentru utilizarea datelor (scris, 
în limba naţională), anterior introducerii copilului în 
sistem. Acesta este facut fi e printr-o scrisoare, fi e prin-
tr-o întâlnire de informare la şcoală. Sunt explicate 
obiectivele studiului, măsurătorile antropometrice şi 
comunicarea datelor obtinute. În funcţie de circum-
stanţele locale legale, ţările participante au posibili-
tatea alegerii consimţământului informat de tip pasiv 

sau activ şi va fi  preferată abordarea care va conduce 
la cea mai mare rată de răspuns. În circumstanţe ex-
cepţionale nu este necesară obţinerea consimţământu-
lui părinţilor. Este asigurată confi denţialitatea colec-
tării şi arhivării datelor. Copiii vor fi  identifi caţi prin 
numere de identifi care şi fi ecare înregistrare menţio-
nează doar aceste numere. Numai o singură persoană 
din şcoală are lista completă a numerelor de identi-
fi care precum şi numele corespunzatoare şi adresele 
copiilor eşantionaţi. Nicio informatie despre subiecţi 
nu este data oamenilor din exterior. Formularele sunt 
stocate în seifuri la centrul naţional de coordonare. 
Părinţii au dreptul sa stie înălţimea şi greutatea copii-
lor lor. Deşi aceste date nu vor fi  date în mod obişnuit, 
ele pot fi  date la cerere. Copiilor nu li se vor comu-
nica datele celorlalţi copii. Numele copiilor nu vor fi  
incluse în dosarele electronice de date. Este vital ca 
examinatorii să lucreze astfel încât sa fi e minimali-
zată stigmatizarea şi anxietatea. Ei trebuie să respecte 
dreptul copiilor şi părinţilor de a refuza participarea 
la studiu. Rezultatele specifi ce unei anumite şcoli nu 
vor fi  date în mod curent şcolii respective [11,12,20].

Datele colectate prin COSI au dus la 7 publica-
ții științifi ce internaționale (mai multe se afl ă în curs 
de pregătire), 1 raport internațional, mai mult de 15 de 
publicații naționale și 25 rapoarte naționale bazate pe 
cele trei runde anterioare de colectare a datelor.
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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 
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3. Riley-Tillman T C, & Burns M K. Evalua-
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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 

GENERALITĂŢI DESPRE REVISTĂ 
ŞI RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI
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nu fi  fost publicate sau trimise spre publicare în alte 
reviste sau publicaţii.

Procesul de recenzare (peer-review)

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





www.medicinascolara.ro


	coperta 4-2.pdf
	Page 1

	Coperta verso Revista de medicina scolara si universitara.pdf
	Page 1


