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Puncte de vedere

Societatea Medicilor din Colectivităţile de Co-
pii şi Tineri și Asociația de Medicină Școlară Mureș, 
organizaţii profesionale ale medicilor din cabinetele 
medicale şcolare din ţară, având în vedere preconizata 
modifi care a Ordinului MS privind componența comi-
siilor de specialitate, vă solicită sprijinul privind înfi -
inţarea în cadrul Ministerului Sănătăţii a Comisiei 
de specialitate de medicină şcolară şi universitară, 
datorită importanţei asistenţei medicale acordate co-
piilor şi tinerilor din colectivităţi şi necesităţii unei 
coordonări ştiinţifi ce şi metodologice la nivel naţional 
a reţelei de medicină şcolară.

Menționăm că în acest moment există în cadrul 
Ministerului Sănătății un grup de lucru pe medicină șco-
lară, grup de lucru care nu mai este însă funcțional, din 
cauza modifi cărilor apărute în componența acestuia.

Conform art. 1 din Anexa 2 a Ordinului 
398/2013: „Comisia de specialitate este un organism 
consultativ prin care Ministerul Sănătăţii coordo-
nează, din punct de vedere ştiinţifi c şi metodologic, 
reţeaua de asistenţă medicală corespunzător domeniu-
lui de specialitate din sfera de competenţă a comisiei“

În momentul de față, medicina şcolară nu mai 
este o specialitate medicală de sine-stătătoare, dar 
există atestat de studii complementare pentru medi-
cina şcolară, iar în lista celor 59 de comisii de spe-
cialitate propuse, se afl ă și alte comisii care nu se 
regăsesc pe lista specialităților conform Ordinul nr. 
1109/2016 pentru modifi carea Ordinului ministru-
lui sănătății publice nr. 1.509/2008 privind aproba-
rea Nomenclatorului de specialități medicale, medi-
co-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență 
medicală, dar se regăsec în lista de atestate de studii 
complementare, asemeni medicinii școlare, cum ar fi : 
Comisia de medicină alternativă, Comisia de paliaţie, 
Comisia de transfuzii. Recunoaștem importanța aces-
tor comisii de specialitate, dar în egală măsură consi-
derăm deosebit de importantă instituirea unei comisii 
de specialitate de medicină școlară, având în vedere 
atribuţiile pe care le are o asemenea comisie consul-
tativă, conform Ordinului 398/2013, anexa 2, art.10:

1.  coordonează, din punct de vedere ştiinţifi c 
şi metodologic, reţeaua de asistenţă medicală 

corespunzător domeniului de specialitate din 
sfera sa de competenţă;

2.  identifi că şi propune ministrului sănătăţii pri-
orităţile naţionale pe termen scurt, mediu şi 
lung, corespunzător domeniului de speciali-
tate din sfera sa de competenţă;

3.  participă la elaborarea Strategiei naţionale de 
sănătate

4.  elaborează ghidurile şi protocoalele de prac-
tică medicală, pe care le supune aprobării 
ministrului sănătăţii

Considerăm că înfi inţarea comisiei de speciali-
tate de medicină şcolară este extrem de importantă, 
ţinând cont de:

1. specifi cul activității medicale în unităţile 
de învăţământ preuniversitar și universitar, care 
reuneşte activități de: sănătate publică , asistenţă me-
dicală primară pentru copiii şi tinerii din unitățile de 
învățământ, asistență medicală de urgență prespitali-
cească pentru acești copii și tineri, asistență medicală 
de urgență prespitalicească pentru cadrele didactice 
și personalul nedidactic din unitățile de învățământ 
preuniversitar și universitar, medicină sportivă, igi-
enă școlară, igiena alimentației, epidemiologia bolilor 
transmisibile, epidemiologia bolilor netransmisibile, 
educație pentru sănătate adresată copiilor și tinerilor 
din unitățile de învățământ preuniversitar și universi-
tar, părinților acestora și cadrelor didactice;

2. necesitatea elaborării ghidurilor și proto-
coalelor de practică în domeniul medicinei școlare;

3. necesitatea elaborării unei legi a medicinei 
școlare;

4. importanţa unei coordonări profesionale 
a reţelei de medicină şcolară la nivel naţional, cu 
atât mai mult cu cât este un sector bugetar care își 
desfășoară activitatea la interferența a trei ministere: 
Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale 
și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene.

Cu consideraţie,
Dr. Daniela Rajka - vicepreşedinte SMCCT, 

Dr. Adriana Neghirlă - președinte AMS Mureș

DE CE COMISIE DE SPECIALITATE 
DE MEDICINĂ ȘCOLARĂ?

Scrisoare deschisă Domnului Ministru al Sănătății, Prof. dr. Florian Bodog
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