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Rezumat

PREMISE: Creierul este un organ ce creşte şi 
se dezvoltă permanent, punându-se accentul mai puțin 
pe mărimea creierului, numărul de neuroni, ci pe ne-
urotransmiţători, astfel încât utilizarea întregului po-
tențial intelectual, capacitatea şi vitalitatea creierului 
pot fi  infl uențate și de obiceiurile alimentare respectiv 
de calitatea nutrienților. Mediatorii chimici necesari 
circulaţiei informaţiilor sunt sintetizaţi în organism 
plecând de la macro– și micro– nutrienţi.

OBIECTIVE: Obiectivul lucrării a fost eviden-
țierea benefi ciilor alimentaţiei adecvate nutrițional şi 
a stilului de viaţă sănătos în perioadele de efort inte-
lectual la elevi. 

MATERIAL ȘI METODĂ: Studiul s-a efectuat 
pe un eşantion de 145 de subiecţi din Botoșani, prin 
aplicarea online în 2016 a unui chestionar cu 50 itemi, 
pe o perioadă de 2 luni, prelucrarea statistică a datelor 
s-a efectuat folosind programul SPSS, versiunea 17.

REZULTATE: Subiecții incluși în studiu au 
avut vârste cuprinse între 12-18 ani, dintre care 61,3% 
au fost fete. În funcţie de sexul elevilor am obţinut 

o asociere semnifi cativă (p=0,026), majoritatea su-
biecţilor din studiu care au avut performanţe foarte 
bune au fost de sex feminin. S-a constatat o relaţie de 
proporţionalitate directă între consumul micului de-
jun şi performanţele școlare. Doar 11,8% dintre elevi 
au declarat ca nu au consumat nici un mic dejun în 
ultima săptămână, iar din aceştia 42,7% au avut per-
formanţe şcolare slabe. Doar 8,9% din corespondenţi 
au răspuns că nu au consumat nici un fruct în ultima 
săptămână şi 51,4% din aceştia au avut rezultate şco-
lare slabe, relaţie semnifi cativă statistic (p<0,005). Un 
procent de 79,9% dintre respondenţi sunt normopon-
derali, iar din aceştia 81% au rezultate bune în activi-
tatea şcolară.

CONCLUZII: Comportamentul alimentar şi 
stilul de viaţă au infl uenţe semnifi cative asupra statu-
sului intelectual şi de susţinere în perioadele de efort 
intelectual, mai ales la școlari, de aceea cunoașterea 
acestor date este importantă.

CUVINTE CHEIE: nutriție, elevi, stil de 
viață, comportament cu risc

IMPORTANȚA DIETEI ÎN SUSȚINEREA EFORTULUI 
INTELECTUAL LA ȘCOLARI

Sălcudean Maria, Olariu Sabina, Radu Ioana, Tarcea Monica
Disciplina de Nutriție comunitară, Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș

*  Autor corespondent: Prof. Univ. Dr. Monica Tarcea, Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș, str. 
Gh. Marinescu. nr. 38, Tg. Mureș, email: monaumf2001@yahoo.com
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Abstract

BACKGROUND: The brain is an organ that 
continuously grows and develops. Focusing less on 
brain size, number of neurons but on neurotransmit-
ters, using the full intellectual potential, the capability 
and vitality of the brain can be infl uenced by the qua-
lity of the nutrients. Chemical mediators necessary for 
the fl ow of information are synthesized in the body 
starting from macro– and micro– nutrients.

OBJECTIVE: The objective of this paper was 
to highlight the benefi ts of proper nutrition and heal-
thy lifestyle during times of high intellectual activity 
in students.

MATERIAL AND METHOD: The study was 
conducted on a cohort of 100 subjects from Botosani 
district, age between 18-35 years, over a period of 
two months in 2016, by means of an questionnaire 
with 50 questions. The data was statistically analyzed 
using the SPSS program. 

RESULTS: Subjects included in the study were 
aged 12-18 years includes, among which 61.3% were 

girls and 38.7% boys. The gender students have achi-
eved a signifi cant association (p = 0.026), most sub-
jects in the study who had very good performances 
were girls. It consisted of direct proportionality relati-
onship between eating breakfast and academic perfor-
mance. Only 11.8% of students said they had not eaten 
any breakfast last week and 42.7% of them had poor 
school performance. Only 8.9% of subjects replied 
that they didn’t consume any fruit in the last week and 
51.4% of them had poor school performance, statisti-
cally signifi cant relationship (p <0.005). A percentage 
of 79.9% of subjects are normal weight, and of these 
81% have good results in school activities.

CONCLUSIONS: Our eating behaviour and li-
festyle have a signifi cant infl uence on our brain’s sta-
tus in periods of intellectual activity, thats why is im-
portant to have the know-how abd support our brain 
activity and health status.

KEYWORDS: nutrition, students, lifestyle, 
risk behavior

INTRODUCERE

Diverși factori, cum ar fi  activitatea fi zică, obe-
zitatea, stresul, sunt legate de performanța școlară. 
Stresul și factorii parentali (nivelurile de educație pa-
rentală, aspirații pentru performanța școlară a copiilor, 
venitul familiei) sunt de asemenea, în strânsă legătură 
cu performanța școlară și obiceiurile alimentare ale 
copiilor [1,2,3]. De exemplu, fast food-ul afectează 
performanța academică [4,5]. Aceste alimente sunt 
cunoscute pentru aportul sărac în nutrienți și mai mult 
decât atât, mai mult de 50% din mesele de la fast-food 
depășesc recomandările zilnice pentru aportul de so-
diu și mai puțin de 25% din acestea îndeplinesc cerin-
țele aportului de acizi grași trans. Mai puțin de 1/3 din 
mesele servite la fast-food furnizează aportul adecvat 
de calciu și fi er, precum și un consum ridicat de gră-
simi și adaos de zahăr cunoscute ca fi ind asociate cu o 

slabă performanță școlară și boli metabolice, cum ar fi  
rezistența la insulină și obezitatea [6,7,8].

În alte studii realizate pe adolescenți, frecvența 
omiterii micului dejun este un obicei dietetic care ar 
putea avea efecte negative asupra memoriei pe termen 
scurt [9,10,11]. Mai multe studii subliniază importanța 
micului dejun pentru performanțele școlare, cauza fi -
ind eliberarea treptată a energiei pentru funcționarea 
creierului și aportul de micronutrienți, în special fi er, 
iod și vitamina A, indiferent de variabilele ce includ 
factorii de comportament ai copiilor și adolescenților 
[12,13,14]. Consumul de glucoză al creierului este 
mai mare la copii cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, 
spre deosebire de adulți. În plus, atât componentele 
nutritive ale fi ecărui aliment cât și calitatea generală 
a dietei sau obiceiurile alimentare sănătoase, se pre-
supun a infl uența performanța școlară [15,16,17,18].

The impact of diet upon student’s school outcomes
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Prezenta lucrare a urmărit analiza obiceiurilor 
alimentare care sunt legate de performanța școlară. 
Am urmărit în mod special frecvența meselor de tip 
fast-food, consumul uleiurilor vegetale hidrogenate, 
precum și regularitatea meselor, cum ar fi  sărirea peste 
micul dejun, fi ind elemente comune în rândul adoles-
cenților. Mai mulți factori demografi ci și socio-eco-
nomici, precum și obiceiurile alimentare au fost luate 
în considerare în acest studiu. Aceste strategii de ajus-
tare ne permit să identifi căm relațiile dintre obiceiu-
rile alimentare și performanțele academice mai clar. 
Se propune evaluarea simultană a asocierilor dintre 
consumul de fructe, băuturile răcoritoare dulci, fast 
food-uri, produse zaharoase, legume și produse lac-
tate, regularitatea consumului micului dejun, prânz și 
cină și performanțele școlare în rândul adolescenților.

MATERIAL ȘI METODĂ

Cercetarea prezentă reprezintă un studiu retro-
spectiv realizat pe un eșantion de 145 de elevi, dintre 
care 89 fete și 56 băieți, elevi ai Colegiului Național 
„A.T. Laurian“ din județul Botoșani, în perioada fe-
bruarie – aprilie 2016. 

Colectarea datelor s-a realizat prin aplicarea 
unui chestionar conținând 50 de întrebări cu multiple 
variante de răspuns, care vizau datele antropometrice 
ale copilului, starea de sănătate actuală, stilul de viață 
și consumul de suplimente alimentare sau medica-
mente, frecvența alimentației de tip fast-food, consu-
mul uleiurilor vegetale hidrogenate, precum și regula-
ritatea meselor, consumul băuturilor răcoritoare dulci, 
a produselor zaharoase, consumul produselor lactate, 
fi ind completat de către adolescent în prezența profe-
sorilor în timpul cursurilor.

Zilele de activitate fi zică au fost măsurate ca 
zilele în care activitatea fi zică a durat mai mult de 60 
de minute și a fost sufi cient de intensă încât să crească 
frecvența cardiacă și respiratorie. Clasifi carea obezi-
tații s-a efectuat pe 5 clase, în funcție de IMC.

Regiunile de rezidență au fost clasifi cate în 
două grupuri, mediul rural respectiv mediul urban. 
Participanții au fost rugați să-și autoevalueze starea 
lor de sănătate în 5 clase: foarte bună, bună, normală, 
rea și foarte rea. De asemenea și-au autoevaluat ni-
velul de stres în 5 nivele: mă simt foarte stresat, une-

ori mă simt stresat, mă simt ușor stresat, rareori simt 
stres, niciodată nu sunt stresat.

Nivelul de educație al părinților a fost grupat în 
4 categorii: studii universitare, liceu absolvit, scoală 
generală, fără studii sau studii necunoscute. 

Regularitatea timpului mesei a fost studiată în 
funcție de zilele în care micul dejun, prânzul, cina au 
fost consumate în ultimele 7 zile și a fost împărțită în 
4 grupuri: 6 – 7 ori pe săptămână, 3 – 5 ori pe săptă-
mână, 1 – 2 ori pe săptămână și 0 ori pe săptămână. 
Consumul doar a unei căni de suc sau lapte nu a fost 
considerată ca fi ind mic dejun, prânz sau cină. 

Participanții au fost întrebați de asemenea des-
pre frecvența consumului de fructe, băuturi răcori-
toare dulci, fast-foods (pizza, hamburgeri), legume și 
lapte în ultimele 7 zile și raspunsurile au fost grupate 
în 4 categorii: 7 ori pe săptămână, 3 – 6 ori pe săp-
tămână, 1 – 2 ori pe săptămână și 0 pe săptămână. 
Participanții au fost întrebați despre performanțele lor 
școlare în ultimele 12 luni cuantifi cată prin califi cati-
vele primite. Performanța școalară a fost împărțită în 
4 nivele: A (foarte bună), B (bună), C (sufi cientă), D 
(insufi cientă).

Criteriile de includere în studiu au fost: copii 
sănătoși cu vârste cuprinse între 12-18 ani, cu domi-
ciliul în județul Botoșani. Criterii de excludere din 
studiu au fost: copii cu boli cronice diagnosticate în 
servicii de specialitate.

Analiza statistică s-a efectuat folosind progra-
mul SPSS versiunea 17. Pentru analiza datelor am fo-
losit teste chi pătrat şi corelaţii pe baza coefi cientului 
de corelaţie Pearson. Analiza multivariată a fost rea-
lizată prin calcularea unor regresii multivariate. S-au 
folosit tabele de frecvenţă pentru obţinerea datelor 
numerice şi procente. S-au calculat mediile şi deviaţi-
ile standard. Diferenţele au fost considerate ca având 
semnifi caţie statistică la o valoare a parametrului p 
mai mică decât 0,05. 

REZULTATE

Lotul examinat a cuprins 145 participanți, ca-
racteristicile generale ale lotului studiat în corelație 
cu perfomanțele școlare sunt menționate în tabelul 1, 
unde sunt reprezentate valorile procentuale precum și 
deviațiile standard.
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Tabel 1: Caracteristicile generale ale lotului în corelație cu performanța școlară

Factori Performanța școlară
Total A B C D

Vârsta medie – ani
(DS)

15,0
(1,7)

1 4 , 8 
(1,7)

1 4 , 9 
(1,7)

1 5 , 1 
(1,8)

1 5 , 0 
(1,8)

Activitatea fi zică
(DS)

1,69
(2,0)

1 , 9 1 
(2,0)

1 , 7 1 
(1,9)

1 , 6 5 
(1,9)

1 , 6 5 
(2,0)

Sex
(%)

Feminin 61,3 57,4 50,5 50,5 53,6
Masculin 38,7 42,6 49,5 49.5 46,4

IMC
(%)

Subponderali 6,8 6,6 6,4 6,7 7,7
Normoponderali 79,9 80,9 81,0 80,6 77,4
Supraponderali 10,3 9,8 9,9 9,9 11,1
Obezitate 3,0 2,7 2,7 2,8 3,8

Mediul de 
provenienţă (%)

Urban 87,4 88,1 88 87,7 85,8
Rural 12,5 11,9 12 12,3 14,2

Sănătatea 
subiectivă
(%)

Foarte bună 18,9 23,8 18,6 18,5 19,1
Bună 47,5 48,5 51,2 49,1 39,4
Normală 26,3 21,4 23,8 26,3 30,5
Rea 6,9 5,9 6,2 5,8 10,1
Foarte rea 0,4 0,4 0,2 0,3 0,9

Nivelul de stres
(%)

Sever 12,1 10,7 9,8 10,3 20,1
Moderat/server 30,4 26,5 29,2 30,0 32,8
Moderat 41,3 41,4 43,6 43,6 33,7
Uşor 13,8 17,3 15,3 13,9 10,6
Fără stres 2,4 4,0 2,2 2,2 2,7

Caracteristicile lotului studiat

Vârsta elevilor – vârsta medie a elevilor a fost 15,0±1,7 ani după cum se observă în tabelul nr.1. Pe grupe 
de vârstă, repartiţia elevilor în funcţie de performanţele şcolare este ilustrată în fi gura 1, unde se observă că, cei 
mai mult elevi care au califi cativele cele mai bune se afl ă în grupa de vârstă 12-14 ani.

Figura nr. 1. Repar  ția pe grupe de vârstă și performanțe școlare a elevilor

Performanța școlară

Grupe de vârstă
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Sexul elevilor – În funcţie de sexul elevilor am 
obţinut o asociere semnifi cativă (p=0,026), putân-
du-se observa în fi gura nr. 2 că majoritatea subiecţilor 

din studiu care au avut performanţe foarte bune au 
fost de sex feminin.

Performanța 
școlară

Performanța 
școlară

Figura nr. 2. Distribuția pe sexe și performanță școlară

Mediul de provenienţă – În funcţie de mediul de provenienţă nu am obţinut o asociere semnifi cativă 
statistic (p>0,05), 87,4% din participanţi au provenit din mediul urban (Figura nr. 3).

Figura nr. 3. Distribuția în funcție de mediul de proveniență și performanța școlară

Starea de sănătate subiectivă

Din fi gura nr. 4 se observă că există o relaţie de proporţionalitate directă între starea de sănătate şi per-
formanţele şcolare, relaţie foarte semnifi cativă din punct de vedere statistic (p=0.001).
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Nivelul de stres psihic

La întrebarea referitoare la gradul de stres psi-
hic, 12,1% au răspuns că se consideră având un nivel 
înalt de stres, iar dintre aceştia, numai 10,7% au avut 
rezultate şcolare foarte bune.

Regularitatea meselor

Micul dejun – Din fi gura nr.5 se observă o rela-
ţie de proporţionalitate directă între consumul micului 
dejun şi performanţele academice. Doar 11,8% dintre 
elevi au declarat că nu au consumat nici un mic de-
jun în ultima săptămână, iar din aceştia 42,7% au avut 
performanţe şcolare slabe.

0

5

10

15

20

25

30

35

Foarte bună Bună Normală Rea

Foarte bună
Bună
Suficientă
Insuficientă

Performanța 
școlară

Sănătatea subiectivă %

Figura nr. 4. Relația dintre sănătatea subiec  vă și performanța școlară
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0 ori/săptămână
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Performanța 
școlară

Figura nr. 5. Relația dintre micul dejun și performanța școlară

Prânzul – La întrebarea referitoare la consumul regulat al mesei de la prânz, 80,1% din cei intrervievaţi 
au răspuns că în ultima săptămână au consumat prânzul regulat, iar 67,6% dintre aceştia au avut rezultate şco-
lare slabe, asociere semnifi cativă statistic (p<0,05) (Figura nr.6).
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Figura nr. 7. Relația dintre consumul regulat al cinei și performanța școlară

Obiceiurile fast-food – Din fi gura nr. 8 se observă că cei mai mulţi dintre cei intervievaţi (52.1%) consumă 
alimente de tip fast-food minim o dată pe săptămână şi doar 1.4% consumă mai mult de 7 ori pe săptămână.
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Figura nr. 6. Relația dintre consumul regulat al mesei de prânz și performanța școlară

Cina – Cei mai mulţi dintre corespondenţi consumă regulat cina (72,5%) şi doar 4,9% au răspuns că nu 
au consumat cina regulat în ultimele 7 zile (Figura nr. 7).
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Consumul de lapte – Din cei intervievaţi 36% 
au răspuns că au consumat lapte de minim 3 ori pe 
săptămână, iar 27% nu au consumat deloc lapte, re-
laţie nesemnifi cativă statistic în corelaţie cu perfor-
manţa şcolară.

Status ponderal – Un procent de 79,9% din 

corespondenţi sunt normoponderali, iar din aceştia 

81% au rezultate bune în activitatea şcolară (Figura 

nr. 10).

Figura nr. 8. Relația dintre consumul fast-food și performanța școlară

Consumul de fructe – Doar 8,9% din respondenţi au răspuns că nu au consumat nici un fruct în ultima 
săptămână şi 51,4% din aceştia au avut rezultate şcolare slabe, relaţie semnifi cativă statistic (p<0,005) (Figura 
nr. 9).
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Figura nr. 9. Relația dintre consumul de fructe și performanța școlară
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DISCUTII

În acest studiu, 11,8% dintre participanţi au 
consumat alimente de tip fast-food mai mult de 3 ori 
pe săptâmână, aceste informaţii fi ind similare cu cele 
rezultate din studiul publicat de Braithwaite I. et al., 
în care au estimat că 13% din adolescenţi cosumă ali-
mente de tip fast-food mai mult de 3 ori pe săptămână 
[19,20].

În studiul de faţă am observat o asociere direct 
proporţională între frecvenţa consumului alimente-
lor de tip fast-food şi performanţe şcolare scăzute, 
asociere semnifi cativă din punct de vedere statistic 
(p=0,004). Totuşi, acest lucru ar putea fi  interpretat 
şi prin faptul că subiecţii care consumă alimente de 
tip fast-food renunţă la una sau mai multe din mesele 
principale ale zilei.

După cum, în general, alimentele fast-food au 
un conținut sărac de nutrienți, așa cum am menționat 
în introducere, există mai multe preocupări cu privire 
la rezultatele negative ale acestui obicei dietetic. Este 
cunoscut faptul că un aport nutritiv sărac, care nu 
satisface dozele zilnice recomandate în macro şi mi-
cronutrienţi sunt asociate cu o scădere semnifi cativă 
a atenţiei, punctualităţii, și a performanţelor şcolare, 
precum și cu mai multe probleme de comportament. 
[5,21,22,23,24].

Am constatat că un consum regulat şi frecvent 
al meselor obişnuite, în special micul dejun, consumul 

regulat de fructe, infl uenţează pozitiv performanţele 
şcolare ale elevilor. Studii similare arată că un con-
sum crescut de fructe, în rândul populaţiei vârstnice, 
este corelat cu o funcţie cognitivă mai bună [3,7,23].

Obiceiurile alimentare pot refl ecta nişte factori 
necunoscuţi cum ar fi  avantajele socio-economice şi 
statusul ponderal. Totuşi un consum regulat al micu-
lui dejun presupune că elevii au parte de un nivel so-
cio-economic bun şi părinţi care le permit acest lucru. 
Deasemenea se poate presupune că sunt disciplinaţi şi 
conştiincioşi, aceste aspecte infl uenţându-le şi perfor-
manţele şcolare [11,25,26,27].

Produsele lactate, inclusiv laptele au fost su-
gerate a fi  benefi ce pentru funcţiile neuro-cognitive, 
probabil datorită toleranţei mai bune a creierului la 
glucoză şi efectelor pozitive ale peptidelor bioactive, 
peptidelor bogate în prolină, lactalbumină, vitamina 
B12, calciu şi probiotice [9,28,29,30].

Totuşi nu am obţinut o asociere semnifi cativă 
statistic între consumul regulat de lapte şi performan-
ţele şcolare ale elevilor, probabil datorită numarului 
scăzut al participanţilor la studiu sau datorită faptului 
că datele au fost auto-declarate. 

Stresul, un alt factor foarte important pentru 
rezultatele şcolare a fost luat în considerare în acest 
studiu astfel încât 12,1% din cei intervievaţi au răs-
puns că se consideră foarte stresaţi în ultima perioadă 
şi doar 10,7% din aceştia au avut rezultate bune la 
învăţătură. Cei mai mulţi din acest grup au declarat 

Figura nr. 10. Relația dintre statusul ponderal și performanța școlară

Performanța 
școlară
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că nu consumă regulat micul dejun, mai exact doar 
23,5% dintre aceştia au consumat de minim 3 ori/săp-
tămână micul dejun.

Acest studiu a luat în considerare mai mulţi 
factori care ar putea să infl uenţeze performanţa şco-
lară a elevilor. Analizele statistice multivariate ne-au 
ajutat să reducem la minimum efectele factorilor de 
confuzie sau a altor factori asupra corelaţiilor dintre 
consumul diferitelor tipuri de alimente şi performanţa 
şcolară.

CONCLUZII

Pe baza studiului efectuat putem sublinia urmă-
toarele concluzii generale:

1. Consumul regulat al meselor principale ale 
zilei, în special micul dejun infl uenţează pozitiv per-
formanţele şcolare ale elevilor.

2. Consumul fructelor, de minim 3 ori pe săptă-
mână, creşte performanţa şcolară.

3. Obiceiurile alimentare de tip fast-food, con-
sumate de minim 2 ori pe săptămână infl uenţează ne-
gativ rezultatele şcolare ale elevilor.

4. Nivelul de stres psihic este în relaţie de in-
versă proporţionalitate cu performanţa şcolară.

5. Subiecţii normoponderali au avut rezultate 
mai bune la învăţătură.

6. Consumul regulat al celor 3 mese principale 
ale zilei, în special a micului dejun precum şi consu-
mul frecvent de fructe proaspete s-au dovedit a infl u-
enţa pozitiv performanţele şcolare ale elevilor, indi-
ferent de alţi factori cum ar fi  mediul de provenienţă, 
statut socio-economic şi educaţia părinţilor. 

7. Consumul alimentelor de tip fast-food, un 
nivel de stres psihic ridicat, un status ponderal crescut 
au arătat corelaţii cu performanţe şcolare slabe. 

8. Aceste informaţiii trebuie evidențite în mod 
deosebit când discutăm despre o educaţie nutriţională 
corectă a adolescenţilor în școală.
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Rezumat

PREMIZE: Termenul de „echivalent alimen-
tar“ este menționat la nivel legislativ, fi ind utilizat în 
realizarea meniurilor copiilor din sistemele de învăță-
mânt cu program prelungit. 

OBIECTIVE: Scopul lucrării este de a analiza 
echivalenții alimentari și nivelul de asociere a produ-
selor alimentare considerate echivalente. 

MATERIAL ȘI METODE: A fost realizat un 
studiu de tip analitic, în luna aprilie a anului 2017. În 
analiza realizată au fost incluse toate produsele ali-
mentare propuse la nivel legislativ, cărora le-a fost gă-
sită în bazele de date naționale și internaționale com-
poziția de micronutrienți. 

REZULTATE: Diferențe semnifi cative se pot 
observa între echivalenții alimentari ai făinii de grâu, 
fi ind înregistrată o diferență medie de 1.52±1.13 g 
proteine. Analiza nutrițională a produselor lactate a 
înregistrat o diferență proteică medie de 1.383±0.47 
grame și lipidică de 3.5±4.09 grame. 

CONCLUZII: Termenul de „echivalent alimen-
tar“ este utilizat în mod eronat, diferențele la nivel de 
macronutrienți, micronutrienți și valori energetice fi -
ind semnifi cative.

CUVINTE CHEIE: echivalent alimentar, co-
pii, micronutrienți, macronutrienți, valoare ener-
getică

ALIMENTAȚIA PREȘCOLARULUI – ÎNTRE VALORI 
NUTRITIVE ȘI ECHIVALENȚI ALIMENTARI 

Hadmaș Roxana Maria¹, Martin Ștefan Adrian¹
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Preschool diet – between nutritional values 
and food equivalents

Abstract

BACKGROUNDS: The term „food equiva-
lent“ is mentioned at a legislative level, being used 
in educational institutions during the children`s menu 
planning. 

AIMS: The aim of the paper is to analyse food 
equivalences and the level of food equivalent associ-
ation. 

MATERIAL AND METHODS: An analytical 
study was carried out in April 2017. All the food prod-
ucts proposed in the law, which were found with com-
pleted data in national and international databases, 
were included in the study. 

RESULTS: Signifi cant differences were ob-
served between the food equivalents of wheat fl our, so 
that an average difference of 1.52±1.12 g of proteins 
was recorded. Nutritional analysis of milk products 
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showed that there are differences like 1.383±0.47 g for 

proteins and 3.5±4.09 g for lipids. CONCLUSIONS: 

The term food equivalent` is used erroneously, the 

differences for macronutrients, micronutrients and 
energy values being signifi cant. 

KEY WORDS: food equivalent, children, mi-
cronutrients, macronutrients, energetic value

INTRODUCERE

Alimentația copiilor reprezintă temelia stării de 
sănătate a acestora, cât și a viitorilor adulți, motiv pen-
tru care realizarea unor meniuri echilibrate și adaptate 
vârstei este esențială. Astfel, pentru creșterea calității 
vieții populației și asigurarea stării de sănătate, orga-
nizațiile naționale și internaționale de sănătate regle-
mentează constant legislația și recomandările privind 
alimentația copiilor, în special în cazul celor înrolați 
în instituțiile de învățământ [1,2,3].

Conform recomandărilor nutriționale actuale, 
necesarul caloric, de macronutrienți (proteine, lipide, 
carbohidrați) și de micronutrienți (vitamine și mine-
rale), se poate asigura prin intermediul unui plan ali-
mentar echilibrat și divers, fără a fi  nevoie de supli-
mentare medicamentoasă. Astfel, meniurile alcătuite 
pot respecta în proporție apropiată de 100% necesarul 
indivizilor fi ind actualmente bine cunoscute valorile 
nutriționale ale fi ecărui produs alimentar,.

Pentru a ajuta personalul necalifi cat în dome-
niul nutriției la asigurarea unor meniuri echilibrate 
pentru preșcolari și școlari, la nivel legislativ, a fost 
introdus termenul de „echivalent alimentar“. Acesta 
stabilește legături și asemănări între mai multe pro-
duse alimentare, fi ind calculate cantitățile (grame) la 
care unul dintre produse, va deveni echivalentul nutri-
țional al celui de-al doilea produs [4].

OBIECTIVE

Scopul lucrării este de a analiza echivalenții 
alimentari și nivelul de asociere a produselor alimen-
tare considerate echivalente, atât din punct de vedere 
al valorii calorice, cât și din punct de vedere al valorii 
nutriționale, respectiv a conținutului de macro– și mi-
cro– nutrienți.

MATERIAL ȘI METODĂ

A fost realizat un studiu de tip analitic, în luna 
aprilie a anului 2017, fi ind analizate, pe baza datelor 

cunoscute din literatura de specialitate, caracteristi-
cile produselor alimentare considerate a fi  echivalente 
în România. În analiza realizată au fost incluse toate 
produsele alimentare propuse la nivel legislativ, că-
rora le-a fost găsită în bazele de date naționale și in-
ternaționale compoziția de micronutrienți. Micronu-
trienții de interes pentru această lucrare au fost: fi erul, 
sodiul, magneziul, fosforul, potasiul, vitamina C, vi-
tamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina A și gru-
pul de vitamine B (B1, B2, B3, B6 și B12). De aseme-
nea, analiza a cuprins și evaluarea diferențelor la nivel 
de macronutrienți (carbohidrați, proteine și lipide) și 
valoare energetică (calorii) [5]. Au fost excluse din 
această analiză produsele alimentare a căror evaluare 
nutrițională nu a inclus toate datele de interes.

Caracteristicile nutriționale ale produselor ali-
mentare au fost colectate din baza de date publică a 
Statelor Unite ale Americii, baza de date publică a 
României nefi ind una completă din punct de vedere al 
analizei micronutrienților [5,6].

Datele au fost analizate din punct de vedere 
statistic cu ajutorul programului GraphPad Prism 5.0, 
din sfera statisticii descriptive fi ind folosite: valorile 
medii și deviațiile standard, iar pentru determinarea 
diferențelor dintre 2 itemi de interes a fost calculat 
coefi cientul de variație (CV%). Nivelul de semnifi ca-
ție a fost setat la α<0.05, iar intervalul de confi dență a 
fost cel standard, de 95%. 

REZULTATE

Conform recomandărilor legislative, 125 
grame de carne reprezintă echivalentul a 100 de 
grame șuncă, iar 135 grame de carne echivalentul a 
100 grame salam. Analiza statistică a datelor arată că 
între principiile nutritive ale acestor cantități există 
o diferență medie de 8.42±0.63 grame proteine (min 
7.72, max. 9.14), 15.78±2.94 grame lipide (min 
12.93, max 18.43) și 112±25.95 calorii (min 85.05, 
max 137.3) (Tabel nr. 1). În analiza dintre produsele 
de carne și derivatele acestora, au fost incluse atât 
carnea de pui cât și carnea de porc slabă. În Figura 
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nr.1 este reprezentată diferența dintre echivalenții ali-
mentari propuși, detaliată în funcție de compoziția de 
micronutrienți, grafi c fi ind reprezentați coefi cienții de 
variație (CV%). 

În categoria lactatelor echivalenții alimentari 
sunt setați astfel: 100 de ml lapte condensat echiva-
lentul a 250 ml lapte proaspăt, 100 g lapte praf, echi-
valentul a 800 ml lapte proaspăt, 100 g cașcaval, echi-

valentul a 700 ml lapte proaspăt. Analiza nutrițională 
a acestor produse alimentare, cu respectarea cantități-
lor impuse pentru îndeplinirea echivalenței, a rezultat 
prin diferențe semnifi cative: diferență proteică medie 
de 1.383±0.47 grame (min 0.84, max 1.68), lipidică 
de 3.5±4.09 grame (min 0.3, max 8.11), glucidică de 
24.31±21.86 grame (min 0.02, max 42.4) și calorică 
de 86.17±59.64 calorii (min 40, max 153.5) (Figura 2).

Tabel 1. Diferențe nutriționale – Macronutrienți și valoare energe  că
ale unor alimente: carne/produse din carne și lapte/ produse lactate 

Proteine
(g)

Lipide
(g)

Carbohidrați
(g)

Calorii
(cal)

Carne vs. mezeluri 8.42 15.78 0 112
Lapte proaspăt vs. produse din lapte 1.38 3.5 24.31 86.71

Figura 1. Diferențe nutriționale dintre carne și unii echivalenții alimentari 
ai produselor de carne– Micronutrienți (CV%)
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Diferențe semnifi cative se pot observa și între 
echivalenții alimentari ai făinii de grâu (Figura 3), ast-
fel a fost înregistrată o diferență medie de 1.52±1.13 
g proteine (min 0.4, max 3.2), 0.57±0.51 g lipide (min 
0.1, max 1.31), 1.93±1.25 g carbohidrați (min 0.3, 
max 3.75), iar caloric o diferență medie de 5.06±4.95 
calorii (min 0, max 12.96). 

Tabelele 2 și 3 conțin diferențele dintre alte 
produse alimentare considerate echivalente, la nivel 
de macronutrienți datele fi ind exprimate în grame (Ta-
bel 2), iar la nivel de micronutrienți în valorile coefi ci-
enților de variație (CV%) (Tabel 3). 

Figura 2. Diferențe nutriționale între lapte și unii echivalenți alimentari 
ai produselor lactate – Micronutrienți (CV%)

Tabel 2. Diferențe nutriționale (macronutrienți și valoare energe  că) 
ale unor echivalenți alimentari (g/echivalenți)

Proteine Lipide Carbohidrați Valoare 
energetică

Roșii proaspete vs. suc de roșii 0.38 0.4 1.2 10.75

Roșii proaspete vs. pasta de roșii 1.9 1.8 8.2 58

Varză albă vs. varză acră 1.14 0.26 3.5 32

Castraveți proaspeți vs. castraveți murați 1.62 0.25 0.02 8.75

Prune proaspete vs. prune deshidratate 0.1 0.1 2.2 10

Smântână vs. unt 0.3 12 2.1 109.4
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Figura 3. Diferențe nutriționale între echivalenții alimentari ai unor produse cerealiere – Micronutrienți (CV%)

Tabel 3. Diferențele nutriționale dintre unele alimente și echivalenții lor alimentari – Micronutrienți (CV%)

 

Roșii 
proaspete

vs
suc de roșii

Roșii 
proaspete vs 

pasta de 
roșii

Varză albă 
vs 

varză acră

Castraveți 
proaspeți vs 
castraveți 

murați

Prune 
proaspete vs

prune 
deshidratate

Smântână 
vs

unt

Calciu 107.78% 70.71% 5.66% 141.42% 40.10% 116.87%
Colesterol - - - - - 29.18%
Fier 4.78% 47.92% 15.54% 39.36% 21.96% 112.41%
Fosfor 0.00% 66.38% 16.94% 51.43% 5.32% 26.33%
Grăsimi mononesaturate 111.24% 93.44% 66.25% 49.69% 115.97% 47.95%
Grăsimi polinesaturate 86.50% 74.61% 52.25% 0.00% 67.74% 34.41%
Grăsimi saturate 46.81% 81.67% 77.14% 8.28% 18.13% 42.76%
Grăsimi trans - - - - - 41.48%
Magneziu 21.06% 97.91% 18.45% 85.55% 26.64% 109.70%
Potasiu 27.11% 83.02% 83.22% 109.96% 10.81% 121.25%
Sodiu 134.07% 135.22% 119.39% 140.95% 141.42% 111.00%
Vitamina A 59.80% 107.80% 22.81% 32.64% 38.33% 120.47%
Vitamina B1 47.20% 59.83% 141.42% 141.42% 52.92% 115.71%
Vitamina B2 71.43% 33.82% 18.45% 86.23% 39.99% 120.24%
Vitamina B3 12.33% 53.79% 36.28% 141.42% 8.53% 98.14%
Vitamina B6 30.19% 70.71% 33.14% 98.28% 39.21% 133.38%
Vitamina C 82.38% 95.34% 137.32% 78.57% 137.02% -
Vitamina D - - - - - 53.21%
Vitamina E 55.14% 36.18% 33.67% 141.42% 0.00% -
Vitamina K 91.24% 113.46% 17.06% 55.52% 56.34% 59.25%
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DISCUȚII

Datele statistice obținute de noi și prezentate în 
categoria de rezultate arată o diferență semnifi cativă 
între produsele alimentare considerate a fi  echivalente 
la nivel legislativ. Diferența a fost observată atât la ni-
vel de micronutrienți, cât și la nivel de macronutrienți. 
Astfel, termenul de echivalent alimentar și perechile 
de produse alimentare asupra cărora acest termen se 
aplică necesită revizuire. 

Termenul de echivalent alimentar este utilizat 
la nivel de cercetare în alte scopuri decât cele utilizate 
în România, acesta fi ind folosit de către Janssen A.M. 
și colaboratorii săi pentru a evalua posibilele echiva-
lențe dintre alimentele proaspete și cele congelate, 
referirea fi ind făcută nu din punct de vedere nutriți-
onal, cum este cazul acestei cercetări, ci din punct de 
vedere economic, diferențele fi ind stabilite în funcție 
de risipa alimentară [7].

Un alt caz din literatura de specialitate în care 
a fost folosit termenul de echivalent alimentar, a fost 
cel de comparare a alimentelor organice cu cele con-
venționale sau modifi cate genetic, posibila echivalare 
fi ind considerată necorespunzătoare după analizarea 
diferențelor dintre respectivele produse [8].

Echivalenții alimentari sunt utilizați în scop 
asemănător cu cel din cercetarea propusă și în Statele 
Unite ale Americii, aceștia stabilind în anul 2014 di-
verse formule de calcul prin care pâinea și alte produse 
de origine cerealieră să poată fi  echivalate cu cerea-
lele propriu zise. Totuși, diferit față de utilizările din 
România este faptul că aceștia recomandă utilizarea 
etichetelor alimentare și a compoziției exacte a pro-
dusului fi nit pentru a face echivalarea, nefi ind vorba 
despre echivalențe general valabile. De asemenea, 
aceștia folosesc acest termen numai pentru produsele 
cerealiere, nu și pentru alte tipuri de produse, nefi ind 

menționată și diferența dintre valorile nutritive ale ce-
lor două produse comparate [9,10,11].

În cadrul unei reforme organizate de Physici-
ans Committee for Responsible Medicine¸ termenul 
de echivalent alimentar este unul citat, situat între ghi-
limele, nefi ind astfel considerat unul absolut. Echiva-
lența discutată în situația descrisă, la nivelul alimenta-
ției în instituțiile de învățământ este cea dintre laptele 
de soia și laptele de mamifer (vacă/capră), menționân-
du-se ulterior utilizării termenului, că între cele două 
produse există diferențe la nivel de micronutrienți, 
rezultate asemănătoare fi ind obținute și menționate și 
în cazul acestei cercetări [12].

De asemenea, la analizarea recomandărilor ge-
nerale privind alimentația copilului în instituțiile de 
învățământ din România (cele analizate în această 
cercetare) și recomandările internaționale, se observă 
diferențe majore, atât la cantitatea și calitatea produ-
selor zaharoase cât și la calitatea produselor din carne. 
De asemenea, diferențe notabile se pot observa și la 
necesarul notat de macronutrenți și necesar energetic, 
aceste diferențe fi ind analizate în detaliu în cadrul cer-
cetărilor realizate anterior [13,14,15,16,17].

CONCLUZII

1. Termenul de „echivalent alimentar“ mențio-
nat la nivel legislativ și folosit în prezent în alcătuirea 
meniului preșcolarilor din grădinițele cu program pre-
lungit, este utilizat în mod eronat, diferențele la nivel 
de macronutrienți, micronutrienți și valori energetice 
fi ind semnifi cative.

2. Legislația privind alimentația copiilor în 
sistemele de învățământ preșcolar și școlar necesită 
revizuire, astfel încât calcularea necesarului să fi e rea-
lizată pe baza fi ecărui aliment individual și nu pe baza 
echivalenților alimentari. 
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Rezumat

Sindromul Marshall sau PFAPA (Periodic Fe-
ver, Aphthous lesions, Pharyngitis, cervical Adenitis) 
include următoarele manifestări clinice: febră cu ca-
racter recurent, adenopatie cu localizare latero-cervi-
cală, faringită şi afte bucale. Este întâlnit cu precădere 
la copiii preșcolari, fi ind cea mai frecventă cauză de 
febră periodică la această vârstă. Pacienții sunt asimp-
tomatici între episoadele febrile, iar creșterea și dez-

voltarea sunt neafectate. Diagnosticul este clinic, prin 
excluderea altor cauze de febră periodică la copil. 
Examinările de laborator sunt nespecifi ce şi constau în 
reactanți de fază acută pozitivi) proteina C-reactivă cu 
valori crescute, leucocitoză). Tratamentul include ad-
ministrarea orală de corticosteroizi şi amigdalectomia.

Cuvinte cheie: febră periodică, stomatită, ade-
nopatii, faringită, copil
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Marshall Syndrome (PFAPA) – cause 
of periodic fever in children

Abstract

Marshall syndome or PFAPA (Periodic Fever, 
Aphthous lesions, Pharyngitis, cervical Adenitis) is a 
periodic fever syndrome including recurrent episodes 
of high fever, cervical adenitis, pharyngitis and aph-
thous stomatitis which is diagnosed in children. This 
disease is the most frequent cause of periodic fever in 

children. The patients have no clinical symptoms be-
tween episodes and the neurological and physical deve-
lopment is normal. Diagnosis is based on clinical crite-
ria and laboratory parameters are unspecifi c. Treatment 
includes oral corticosteroids and tonsillectomy.

Key words: periodic fever, aphthous stomati-
tis, adenitis, pharyngitis
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Sindromul Marshall sau PFAPA aparține gru-
pului de boli autoinfl amatorii cu apariție în copilărie, a 
fost descris în anul 1987 de către Marshall şi colab. și 
constă în repetate episoade febrile asociate cu faringită, 
adenopatii cervicale, afte bucale și leucocitoză. Aceste 
manifestări apar cu precădere la copiii cu vârsta mai 
mică de 5 ani. Episoadele febrile se caracterizează prin 
valori crescute ale temperaturii (39-400C), apariție re-
petată la intervale de timp oarecum fi xe, în medie între 
2 și 8 săptămâni și care durează 3-6 zile. Febra este 
însoțită de adenopatii cu localizare latero-cervicală, 
faringită şi afte bucale. Frecvent sunt prezente și alte 
semne clinice: alterarea stării generale, cefalee, artral-
gii, mialgii, greţuri, vărsături, dureri abdominale, he-
patosplenomegalie. Între episoadele febrile copiii sunt 
asimptomatici, iar dezvoltarea somatică şi neurologică 
nu este afectată [1-7]. 

Dacă în urmă cu câteva decenii, această boală 
era aproape necunoscută în practica pediatrică cu-
rentă din țara noastră în prezent este din ce în ce mai 
frecvent diagnosticată, evitându-se astfel supunerea 
copiilor la cure repetate și inutile de antibioterapie. 
În mod frecvent, până la stabilirea diagnosticului de 
PFAPA, majoritatea copiilor urmau mai mult de 5-6 
tratamente cu antibiotice în decursul a 12 luni, epi-
soadele fi ind interpretate ca și faringite de etiologie 
bacteriană. De foarte multe ori, părinții copiilor sunt 
cei care semnalează similaritatea episoadelor febrile, 

acest fapt constituind un argument prețios pentru sta-
bilirea diagnosticului. 

Etiopatogeneza acestei boli este incomplet cu-
noscută, fi ind descrise mai multe teorii patogenetice: 
cea multifactorială în care se presupune interacțiunea 
dintre unele antigene virale sau bacteriene cu un anu-
mit profi l imunologic și cea poligenică. Unele studii 
au demonstrat existența unei activări permanente a 
citokinelor proinfl amatorii care înregistrează valori 
crescute, în dezechilibru cu nivelul citokinelor anti-
infl amatorii, al căror răspuns este diminuat [4,8,9]. 
Condiționarea genetică a acestei boli este demonstrată 
de decelarea unor mutații la nivelul unor gene care 
determină apariția altor boli autoinfl amatorii cu deter-
minism monogenic [4, 9-11].

Cu toate că diagnosticul este eminamente cli-
nic, examinările de laborator chiar nespecifi ece sunt 
utile pentru excluderea altor cauze de sindrom febril 
și se înregistrează valori crescute ale VSH, proteinei C 
reactive şi leucocitelor. În timpul episoadelor febrile 
se mai constată reducerea numărului de eozinofi le 
şi creşterea numărului de monocite [12]. Citokinele 
proinfl amatorii înregistrează valori crescute chiar și 
între episoadele febrile [13,14]. Un marker diagnos-
tic util este reprezentat de procalcitonină care este de 
obicei negativă în cursul episoadelor febrile [15-18].

Criteriile diagnostice au fost formulate de Tho-
mas şi colab. în 1999 (tabelul 1).

Tabel 1.Criterii diagnos  ce în PFAPA [2]

Febră recurentă cu debut sub vârsta de 5 ani, plus cel puţin unul din următoarele semne 
clinice:

– stomatită aftoasă
– faringită
– adenopatie cervicală

Absenţa completă a simptomelor între pusee
Creştere şi dezvoltare normală
Excluderea infecțiilor respiratorii și a neutropeniei ciclice

Diagnosticul diferențial se impune a fi  efectuat cu alte boli autoinfl amatorii care au ca și principal simp-
tom febra periodică (tabelul 2).
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Tabel 2. Caracteris  cile clinice ale principalelor boli autoinfl amatorii monogenice la copil [3,14]

Vârsta la 
debut Tablou clinic Durata 

febrei
Interval de 

apariţie a febrei Tratament

PFAPA <5 ani

– febră
– adenopatii
– faringită
– afte bucale

3-6 zile 2-8 săptămâni – Prednison
– tonsilectomie

Febra 
mediteraneană 
familială

<20 ani – febră
– serozită 1-3 zile luni – Colchicină

Defi citul de 
mevalonat-kinază <1 an

– febră
– adenopatii
– dureri abdominale
– artralgii
– rash cutanat

3-7 zile 4-6 săptămâni

– corticosteroizi
– antagonist 
receptor IL-1
– antagonist TNF
– AINS

TRAPS <20 ani

– febră
– dureri musculare
– artralgii
– serozită
– rash cutanat
– edem periorbitar
– conjunctivită

1-2 
săptămâni săptămâni-luni

– Prednison
– antagonist TNF
– antagonist 
receptor IL-1 

Hiper IgD <5 ani

– febră
– adenopatie 
cervicală
– cefalee
– artralgii
– dureri abdominale
– vărsături
– diaree

4-6 zile 4-6 săptămâni

– corticosteroizi
– antagonist 
receptor IL-1
– antagonist TNF
– AINS

Criopirinopatii: 
– FCAS
– sindromul 
Muckle-Wells 
– sindromul 
CINCA (NOMID)

Variabil
(nou-născut, 
adult tânăr)

– febră
– rash urticarian 
care apare după 
expunerea la frig
– artralgii
– meningită cronică 
aseptică
– retard somatic
– dismorfi sm facial

zile variabil

– evitarea 
expunerii la frig
– antagonist 
receptor IL-1

* TRAPS = Tumor necrosis factor receptor-associated periodic syndrome; FCAS = Familial cold autoinfl amma-
tory syndrome; NOMID = Neonatal onset multisystem infl ammatory disease.

Tratamentul vizează în principal febra, însă 
antipireticele uzuale (acetaminofen, antiinfl amatoare 
nonsteroidiene) au efect redus în combaterea acesteia. 
S-a constatat ca administrarea unei singure doze de 
corticosteroizi (prednison sau betametazona) p.o. la 
debutul febrei, conduce la dispariția acesteia în câteva 
ore (maxim 12-24h). Uneori, dacă o primă doză nu re-
ușește să controleze simptomatologia, este necesară a 
nouă administrare la interval de 12h. Cu toate acestea, 
corticosteroizii cu administrare orală nu infl uenţează 
evoluţia ulterioară a bolii şi nu previn recurenţele. În 

unele situații s-a înregistrat reducerea intervalului din-
tre episoadele febrile. Dozele utilizate sunt de 0,5-1 
mg/kg/doză Prednison și respectiv 0,1-0,2mg/kg/doză 
Betametazonă. Alte medicamente utilizate sunt: Ci-
metidina (datorită efectului său imunomodulator) însă 
cu rezultate reduse; Colchicina care poate conduce la 
creșterea intervalului dintre atacurile febrile, astfel în-
cât există autori care recomandă administrarea aces-
teia pentru prevenirea recurențelor în special la copiii 
la care administrarea corticosteroizilor reduce inter-
valul dintre episoadele febrile; Anakinra care a fost 
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utilizată în cazuri selectate, neinfl uențate de adminis-
tarea corticosteroizilor și colchicinei [3,4,19,20]. 

O altă posibilitate terapeutică este reprezentată 
de amigdalectomie, însă există numeroase controverse 
în literatura de specialitate. În favoarea amigdalecto-
miei pledează mărirea intervalului dintre atacurile 
febrile și reducerea severității simptomatologiei sau 
chiar dispariția recurențelor febrile la pacienții amig-
dalectomizați. Împotriva amigdalectomiei pledează 
caracterul autolimitat al bolii și posibila reapariție a 
atacurilor febrile după o perioadă variabilă de absența 
a simptomelor sau chiar persistența acestora imediat 
postamigdalectomie [21-24]. În consecință, amigda-
lectomia este recomandată în cazul pacienților la care 
terapia cu corticosteroizi este inefi cientă și frecvența 
atacurilor febrile este mare.

Evoluție

Boala are un caracter autolimitat, frecvența epi-
soadelor febrile scade în timp, iar după vârsta de 9-11 
ani se înregistrează dispariția acestora. Cu toate aces-
tea, există însă cazuri descrise şi la adulţi şi cazuri cu 
agregare familială [5,25-30]. 
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Planificã Neprevãzutul
 Campania Planifi că Neprevăzutul este o campanie de informare și educare a tinerilor din 

România, care pune accentul pe importanța contracepției și planifi cării familiale sănătoase. Cam-
pania Planifi că Neprevăzutul a fost inițiată de Societatea pentru Educație Sexuală și Contracepție 
(SECS) în 2013 și are la bază cercetarea „Emergency Contraception Study” – analiza obiceiurilor 
contraceptive și atitudinea femeilor din câteva țări europene, inclusiv România, asupra metodelor 
contraceptive și vieții sexuale, studiu realizat de Institutul de cercetare Millward Brown, cu sprijinul 
Gedeon Richter. 

Încă de la început, unul dintre obiectivele campaniei a fost dialogul cu tinerii pe teme legate 
de contracepție (prevenirea unei sarcini nedorite, folosirea corectă a contracepției de urgență atunci 
când are loc un contact sexual neprotejat) și viață sexuală sănătoasă. În scurt timp, tinerii au simțit 
că www.planifi caneprevazutul.ro este un spațiu cu informații avizate la care pot să apeleze atunci 
când au întrebări legate  de contracepție, viață sexuală sau relațiile de cuplu, dar și atunci când do-
resc să se informeze despre cum pot avea o viață sexuală activă și, cel mai important, responsabilă. 

O resursă de informare pentru tineri 
Platforma online www.planifi caneprevazutul.ro, principalul motor de comunicare al campa-

niei pe lângă pagina de Facebook și activitățile desfășurate în școli, conține foarte multe informații 
despre metodele contraceptive, pe teme precum: contracepția de urgență (sau pilula de a doua zi cum 
este aceasta cunoscută în rândul tinerilor), pilulele contraceptive, prezervativul și cum se folosesc 
acestea corect, lista cabinetelor de planifi care familială din fi ecare județ, sfaturi și curiozități despre 
relații. Totuși, atunci când cititorii nu găsesc un răspuns la dilemele lor, ei pot benefi cia de consi-
liere de specialitate prin dialogul cu doctorul campaniei, dr. Mirela Popa, medic primar ginecolog, 
completând un formular pe site sau trimițând un e-mail la adresa: doctor@planifi caneprevazutul.ro. 

Așadar, de la lansare și până în prezent, specialistul campaniei a răspuns la peste 5400 de în-
trebări. Majoritatea dintre ele vizează următoarele teme: care este șansa să apară o sarcină după un 
contact sexual neprotejat, cum se folosesc corect pilulele contraceptive, ce se poate întâmplă atunci 
când nu este respectată regula de administrare a pilulelor contraceptive, dacă pilula de a doua zi nu 
a fost folosită corect, tulburări menstruale, boli cu transmitere  sexuală etc. 

Campania se adresează și specialiștilor în sănătate
De asemenea, campania are o componentă care este dedicată medicilor specialiști, cu scopul 

de a extinde cunoștințele referitoare la contracepția de urgență și, prin urmare, de a facilita accesul 
pacientelor la  contracepția de urgență, atunci când este cazul. În acest sens, de pe site-ul Planifi că 
Neprevazutul poate fi  descărcat Ghidul Contracepției de Urgență, un material lansat de Consorțiul 
European pentru Contracepția de Urgență (ECEC).

O nouă secțiune Let’s talk about
Cea mai recentă secțiune a Campaniei Planifi că pe site este „Let’s Talk about”, rubrică lansată 

la începutul lui 2017 și care urmărește să informeze tinerii afl ați la începutul vieții sexuale, în mod 
special adolescentele, despre deciziile corecte. Rubrica „Let’s Talk about” a luat naștere din nevoia 
stringentă de a pune la dispoziția tinerilor date un pic mai tehnice, dar prezentate într-un limbaj 
prietenos. Rubrica a fost creată în contextul datelor publicate de Organizația Mondială a Sănătății, 
care arată că, în fi ecare an, la nivel mondial, aproape 16 milioane de adolescente cu vârsta cuprinsă 
între 15 și 19 ani și circa 1 milion de tinere sub 15 ani devin mame. În plus, complicațiile apărute în 
timpul sarcinii sau la naștere constituie a doua cauză a mortalității în rândul femeilor de 16-19 ani la 
nivel global. În același timp, conform raportului Organizației Mondiale a Sănătății, în România se 
înregistrează cea mai mare rată a avortului din Europa și cea mai mare rată a mortalității materne.

P
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Rezumat

Ambliopia este o anomalie de dezvoltare 
vizuală în care unul sau ambii ochi nu ating pragul 
maximal de acuitate vizuală, chiar dacă se prescrie 
corecție optică. Este o afecțiune cu debut în copilărie, 
care interesează în majoritatea cazurilor un singur 
ochi, frecvent detectată tardiv, cu consecințe asupra 
calității vieții de adult. Screeningul oftalmologic pre-
coce, în primii ani de viață, poate detecta în timp util 
factorii cu rol patogenetic (strabismul, anizometro-

pia, viciile de refracție mari, nistagmusul, anomalii 
structurale oculare), permițând intervenția terapeu-
tică precoce pentru recuperarea vizuală .Tratamentul 
este unul complex ( corecție optică, ocluzie, terapie 
de menținere a acuității vizuale recuperate, chirurgie 
în cazuri selectate) , cu rezultate excelente dacă se 
acționează în perioada sensibilă pentru recuperarea 
vizuală ( ideal până la vârsta de 7 ani). 

Cuvinte cheie: ambliopie, ambliopie funcţion-
ală, ambliopie organică, ocluzie, penalizare, învaţare 
perceptuală.
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Amblyopia – etiopathogenesis and current 
treatment options

Abstract

Amblyopia refers to an abnormal development 
of vision in one or both eyes which do not reach the 
maximum threshold of visual acuity, despite appro-
priate optical correction. The onset is in infancy or 
childhood and the disorder is primarily unilateral; it 
is frequently detected late, with consequences on the 
adult quality of life. Timely visual screening, in the 
fi rst years of life can identify the predisposing risk 
factors (strabismus, high refractive errors, nystagmus, 

structural eye anomalies) in due time to allow the ini-
tiation of appropriate treatment for the restoration of 
visual acuity. The management of amblyopia is fairly 
complex (optical correction, occlusion, maintenance 
therapy to preserve the attained level of visual acuity, 
surgery in selected cases) with excellent results if car-
ried out within the sensitive period for visual recovery 
(ideally before the age of 7).

Key words: amblyopia, functional amblyopia, 
organic amblyopia, occlusion, penalization, percep-
tual learning.

Revista de Medicină Şcolară şi Universitară, Vol IV, Nr. 3, iulie 2017



38

Revista de medicină școlară și universitară

Introducere

Ambliopia reprezintă reducerea unilaterală sau 
bilaterală a acuității vizuale maxim corectate ce inter-
esează un glob ocular sănătos sau reducerea acuității 
vizuale în cazul unor anomalii structurale ce intere-
sează globul ocular sau căile optice, dar care nu poate 
fi  atribuită exclusiv acestei anomalii structurale.

Ambliopia afectează, în primul rând, vederea 
centrală, câmpul vizual periferic fi ind aproape întot-
deauna neinteresat și poate asocia reducerea sensibil-
ității la contrast și a capacității acomodative în ochiul 
afectat. Această afecțiune este principala cauză de 
acuitate vizuală scăzută monolaterală în copilărie, cu 
o prevalență de 1%-5% în populație [1-5]. Aproape 
toate tipurile de ambliopie pot fi  prevenite sau revers-
ibile prin intervenția terapeutică precoce. 

Sistemul vizual este cel mai complex sistem 
senzorial din corpul uman, dar și cel mai puțin dezvol-
tat la naștere, când structurile componente ale aces-
tuia sunt prezente, dar imature din punct de vedere 
anatomic și mai ales funcțional. Perioada critică pen-
tru dezvoltarea sistemului vizual este perioada în care 
prezența stimulilor luminoși sau vizuali este absolut 
necesară și cuprinde trei entități:

  Perioada de dezvoltarea normală bazată pe 
stimulare vizuală : debutează la scurt timp 
după naștere (după primele 10 zile) și se în-
tinde până la vârsta de 6-7 ani. Dacă există 
stimulare vizuală adecvată, se vor produce 
modifi cările evolutive așteptate. 

  Perioada susceptibilă la leziuni: se extinde 
pe tot parcursul primei perioade, până în 
jurul vârstei de 10 ani. Stimularea vizuală 
corespunzătoare este necesară pentru a cris-
taliza conexiunile funcționale existente, iar 
absența inputului vizual poate determina 
defi cite permanente ale unor aspecte ale ve-
derii.

  Perioada sensibilă pentru recuperare: se 
întinde până la aproximativ 7 ani. Restau-
rarea stimulării vizuale în această etapă are 
potențialul de a remedia acuitatea vizuală. 
Unele studii arată că, într-o mică măsură, 
prin procedee de reeducare vizuală, se poate 
recupera acuitatea vizuală chiar și la vârsta 
adultă [1].

Mecanismele neurofi ziologice care stau la baza 
ambliopiei sunt amplu studiate, evidențiind alterări 
importante ale funcției neuronilor sistemului vizual : 
celulele cortexului vizual primar își pot pierde abili-
tatea înăscută de a răspunde la stimularea unuia sau 
ambilor ochi , iar cele care rămân responsive pot 
prezenta defi ciențe funcționale semnifi cative. Anom-
alii apar și la nivelul neuronilor din corpul geniculat 
lateral.

Clasifi care patogenetică

1. Ambliopia funcțională ( „reală“)

 Ambliopia strabică
Este cea mai frecventă formă de ambliopie 

și apare secundar deviației oculare constante sau 
frecvente. Deviațiile constante, nonalternante (mai 
ales deviațiile în convergență) sunt cel mai frecvent 
implicate în geneza ambliopiei strabice. Ambliopia 
strabică este rezultatul interacțiunii inhibitorii sau 
competitive între neuronii care transmit inputurile 
de la cei doi ochi, ce determină dominanța cortexului 
vizual corespunzător ochiului fi xator (inhibiția extrin-
secă). Scăderea acuității vizuale este generată și de in-
hibiția intrinsecă, prin stimularea inadecvată a retinei 
maculare, ce determină hipodezvoltarea structurilor 
retinocorticale aferente [6-7, 9]. 

  Ambliopia refractivă: anizometropică 
și izometropică

Ambliopia anizometropică este a doua ca 
frecvență și apare când există vicii de refracție inegale 
la cei doi ochi, care determină o defocusare cronică a 
imaginii la nivel retinian în ochiul cu viciu de refracție 
mai mare. Anizometropii moderate în hipermetropie 
sau astigmatism (1-2 D) pot induce ambliopie. Ani-
zometropiile miopice mici (sub 3 D) nu determină,de 
obicei, ambliopie, însă miopia mare monolaterală 
sau anizometropiile de peste -4– -5 D induc adesea 
ambliopie. Ambliopia anizometropică este însoțită 
adesea de microstrabism. Copiii cu ambliopie ani-
zometropică par normali vizual, fi ind detectați în mod 
frecvent la vârsta de școlarizare, când prognosticul 
pentru recuperarea vizuală este nefavorabil.

Ambliopia izometropică evoluează cu re-
ducerea bilaterală a acuității vizuale, secundară unui 
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viciu de refracție mare, relativ simetric, corectat optic 
insufi cient sau tardiv. Aceasta este rezultatul efectului 
imaginii neclare de la nivelul retinei ambilor ochi asu-
pra dezvoltării vizuale. Hipermetropia mare (peste +6 
D) și miopia forte (peste – 10 D) cresc riscul dezvoltă-
rii ambliopiei. Astigmatismul mare bilateral poate in-
duce o ambliopie meridională [6]. 

 Ambliopia din nistagmus
Nistagmusul reprezintă o perturbare a staticii și 

dinamicii oculare, care se manifestă prin mișcări rit-
mice și involuntare ale ochilor. Lipsa de focalizare a 
imaginii, generată de secusele nistagmice ale ochilor, 
este responsabilă pentru apariția ambliopiei. În nistag-
musul care se asociază cu strabism sau cu anomalii 
organice oculare importante, cele trei cauze de ambli-
opie se asociază și se potențează reciproc [8].

  Ambliopia ex-anopsia 
(ambliopia de deprivare) 

Ambliopia de deprivare este cauzată de apariția 
unui obstacol anatomic, în perioada de dezvoltare 
vizuală sensibilă, care nu permite stimularea adecvata 
a retinei maculare. Această formă de ambliopie este 
cea mai rară, dar și cea cu cele mai severe consecințe 
asupra acuității vizuale și cea mai difi cil de tratat. 
Deprivarea monolaterală determină de obicei o afect-
are vizuală mai severă comparativ cu deprivarea bilat-
erală de același grad. Cel mai frecvent este cauzată de 
cataracta congenitală, în special formele dense, care 
ocupă peste 3 mm din zona centrală cristaliniană și 
care determină ambliopii profunde. Cataractele po-
lare mici sau lamelare, care permit o examinare bună 
a fundului de ochi, pot cauza ambliopii ușoare [9].

Ambliopia de ocluzie este o formă de deprivare 
vizuală secundară ocluziei excesive, monolaterale. 
Opacitățile corneene centrale sau ptoza palpebrală pot 
cauza ambliopie de diverse grade.

2. Ambliopia organică: 

Se suspicionează atunci când nu s-au putut evi-
denția alte cauze care să justifi ce ambliopia. Se presu-
pune că această formă de ambliopie este generată de 
microhemoragii retiniene maculare produse la naștere 
sau de modifi cări retiniene structurale, inframicro-
scopice (malorientarea receptorilor retinieni).

În funcție de nivelul acuității vizuale ambliopia 
este: ușoară (acuitate vizuală =0.3-0.8), medie (ac-
uitate vizuală= 0.1-0.3) și profundă (acuitate vizuală 
sub 0.1). Cu cât nivelul vizual este mai scăzut și vârsta 
copilului mai mare, cu atât recuperarea vizuală este 
mai difi cilă, uneori chiar refractară la tratament.

Ambliopia se asociază cu fi xație centrală (ex-
istă un scotom macular, dar direcția vizuală principală 
a maculei este păstrată) sau excentrică/ excentrată, cu 
un prognostic nefavorabil în recuperarea vizuală.

Diagnostic

Ambliopia unilaterală este diagnosticată atunci 
când este detectat un nivel scăzut al acuității vizuale 
la nivelul unui ochi, diferența de peste două linii în-
tre cei doi ochi fi ind un criteriu de diagnostic pozitiv. 
Acuitatea vizuală poate fi  măsurată la copii cu vârsta 
mai mare de 2,5-3 ani cu teste adecvate (imagini, E 
Snellen). Însă ambliopia poate fi  suspicionată și la co-
pilul preverbal, prin aprecierea răspunsului la ocluzie 
(copilul refuză ocluzia ochiului neafectat) sau prin 
aprecierea preferinței fi xației (fi xația nu poate fi  iniți-
ată sau menținută) [11-14].

În mod caracteristic, copiii cu ambliopie prez-
intă fenomenul de“crowding“ la testarea acuității 
vizuale: testele Snellen sau cu imagini sunt mai difi cil 
de recunoscut dacă sunt înconjurate de forme simi-
lare, ceea ce face ca acuitatea vizuală morfoscopică 
(măsurată prin evaluarea simbolurilor agregate) să fi e 
mai mică comparativ cu cea obținută prin prezentarea 
pe rând a unui test visual [13].

Conform American Academy of Ophthalmol-
ogy (AAO), diagnosticul de ambliopie bilaterală este 
pozitiv dacă acuitatea vizuală corectată este mai mică 
de 20/50 în oricare ochi (sub vârsta de 3 ani, inclusiv), 
respectiv sub 20/40 în oricare ochi (la copiii mai mari 
de 4 ani) [14].

Tratament

Un aspect notabil în corecţia ambliopiei îl 
reprezintă iniţierea cât mai timpurie a acesteia. Rata 
de succes a tratamentului este cu atât mai mare cu cât 
varsta copilului este mai mică [15], motiv pentru care 
subliniem încă o dată necesitatea consultului oftalmo-
logic precoce, înainte de vârsta de 3 ani a copilului, 
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important pentru a detecta atât prezenţa ambliopiei 
cât şi a factorilor de risc ai acesteia [16].

Scopul tratamentului este de a obţine acuitate 
vizuală egală a celor doi ochi. Prognosticul recuperă-
rii vederii ochiului ambliop este infl uenţat de o serie 
de factori, între care: momentul instalării stimulului 
ambliogenic, cauza, severitatea şi durata ambliopiei, 
complianţa la tratament. 

Managementul ambliopiei este condus în gen-
eral de către medicul oftalmolog şi trebuie individ-
ualizat pentru fi ecare pacient în parte, în funcţie de 
vârsta, nivelul acuităţii vizuale, statusul fi zic, psiho-
logic şi social al acestuia [14]. Opţiunile terapeutice 
includ: corecţia optică, ocluzia, penalizarea optică/
farmacologică, fi ltrele Bangerter, tratament farmaco-
logic şi chirurgical, terapii moderne.

Corecţia optică

Primul pas în managementul ambliopiei este 
corecţia corespunzătoare a viciilor de refracţie aso-
ciate. Studiile arată că simpla corecţie optică poate 
ameliora semnifi cativ ambliopia anizometropică [17, 
18, 19] sau cea refractivă bilaterală [20], dar poate îm-
bunătăţi acuitatea vizuală chiar şi în cazul pacienţilor 
strabici [21, 22].

În general se prescriu ochelari, preferabil cu 
lentile de policarbonat (rezistente, uşoare) sau plastic 
(uşoare), portul acestora fi ind în general bine tolerat 
de copil întrucât îi asigură o vedere mai clară. În ani-
zometriile mari se poate recomanda portul lentilei de 
contact la ochiul cu viciul de refracţie mai mare.

Ocluzia

Ocluzia, considerată de ani mulţi gold-stan-
dardul în tratamentul ambliopiei, constă în acoperi-
rea ochiului sănătos cu scopul de a stimula utilizarea 
ochiului mai slab şi creşterea performanţei vizuale 
a acestuia. Se pot utiliza de primă intenţie plasturi 
adezivi (care aderă la pielea din jurul ochilor); alte 
opţiuni posibile, doar ocazional recomandate întrucât 
sunt mai puţin efi ciente, sunt ocluzoarele textile sau 
de cauciuc purtate peste lentila ochelarului sau len-
tilele de contact opace.

Ocluzia îmbunătăţeşte acuitatea vizuală a ochi-
ului ambliop dar poate ameliora şi poziţia ochilor în 
anumite tipuri de strabism [23, 24]. 

Cele mai bune rezultate se obţin la copiii sub 
7 ani, însă unele studii au demonstrat o creştere a ve-
derii la 47% dintre pacienţii cu vârste de 13-17 ani 
care nu au fost anterior trataţi [25].

Numărul de ore de ocluzie (full-time occlu-
sion – întreaga zi sau part-time occlusion – 2-6 ore/
zi) şi durata totală a tratamentului variază în funcţie 
de gravitatea ambliopiei. În tot timpul acestui trata-
ment pacientul va fi  atent monitorizat la anumite in-
tervale de timp stabilite de către medicul oftalmolog 
întrucât există riscul dezvoltării ambliopiei de ocluzie 
la ochiul anterior sănătos [26] sau, în anumite situaţii, 
al instalării deviaţiei strabice [27].

Nu rare sunt cazurile în care, din diverse mo-
tive (durată lungă a tratamentului, inestetic, iritaţii 
ale tegumentului periocular) pacienţii refuză portul 
ocluzorului; este extrem de important ca părinţii să 
conştientizeze importanţa tratamentului de ocluzie şi 
să facă tot posibilul ca cel mic să accepte acest trat-
ament. De obicei, primele zile sunt cele mai difi cile; 
copilul poate fi  antrenat în diferite jocuri sau activităţi 
care să-i distragă atenţia de la portul ocluzorului. In-
tegrarea într-un grup de copii care efectuează acelaşi 
tratament şi participarea colectivă la activităţi de 
corectare a ambliopiei poate avea o infl uenţă pozitivă 
asupra copilului şi părinţilor [28].

Penalizarea

Această tehnică funcţionează pe baza unui 
principiu similar ocluziei, şi anume reducerea vederii 
ochiului sănătos prin instilarea de atropină (penalizare 
farmacologică) sau prescrierea unei supra– sau sub-
corecţii optice (penalizare optică), ceea ce va permite 
copilului sa folosească preferenţial ochiul mai slab. 

Penalizarea atropinică a fost utilizată mult timp 
ca alternativă a ocluziei, însă în ultimii ani s-a im-
pus ca tratament de primă linie a ambliopiei în multe 
centre medicale. Studii recente au relevat o efi cienţă 
similară în cazul ocluziei şi al penalizării atropinice în 
cazul ambliopiilor moderate [29,30]. Instilarea de at-
ropină 1% (antagonist colinergic) determină dilatarea 
pupilară şi reducerea consecutivă a acomodaţiei ochi-
ului sănătos astfel încât pacientul va fi  nevoit să uti-
lizeze ochiul ambliop pentru activităţile de aproape. 
Există o serie de avantaje ale penalizării, între care: 
efi cacitate dovedită a tratamentului, complianţă mai 
ridicată a pacientului decât în cazul oclu ziei, menţi-



41

Articole științifi ce 

nerea binocularităţii. Trebuie semnalate însă şi po-
tenţialele efecte adverse: reducerea temporară a 
acuităţii vizuale a ochiului sănătos [31], perioadă mai 
lungă de recuperare a vederii (comparativ cu ocluzia), 
fotofobie, iritaţie conjunctivală, efecte sistemice (us-
căciunea tegumentelor şi a mucoaselor, delir, febră, 
tahicardie). 

Asocierea penalizării optice cu cea farmaco-
logică nu pare să aducă benefi cii suplimentare utiliză-
rii penalizării atropinice [31, 32].

Filtrele Bangerter

Filtrele Bangerter sunt folii translucide aplicate 
pe faţa posterioară a lentilei ochelarului în faţa ochi-
ului sănătos; există o varietate de densităţi ale aces-
tora (de la 0,1 la 0,8), ducând la scăderea de diferite 
grade a acuităţii vizuale. Portul fi ltrului poate fi  indi-
cat în tratamentul ambliopiilor mici şi medii [33] sau 
ca metodă de întreţinere.

Tratamentul farmacologic

Administrarea orală de Levodopa (precursor 
metabolic al Dopaminei, aceasta din urmă fi ind impli-
cată în multiple procese fi zologice retiniene) a dus în 
anumite cazuri la o îmbunătăţire temporară a vederii 
ochiului ambliop [34]. Dopamina infl uenţează propri-
etăţile câmpurilor receptoare retiniene, joncţiunile de 
tip gap dintre celulele cu conuri şi cele cu bastonaşe 
şi, mai mult, se găseşte în cantităţi scăzute în retina 
pacienţilor cu ambliopie de deprivare [35].

Citicolina (intermediar în biosinteza fosfolip-
idelor membranare) stimulează sistemul dopaminer-
gic printr-un mecanism similar levodopa. Administra-
rea acestui agent a dus la o creştere a acuităţii vizuale 
şi a sensibilităţii la contrast a ochiului ambliop [36]. 

Conform unor studii recent utilizarea de 
levodopa [37] sau citicolina [38] ca adjuvant al ocluz-
iei nu aduce benefi cii superioare ocluziei part-time ca 
unic tratament. Nici unul dintre aceşti agenţi farmaco-
logici nu se utilizează în practica curentă.

Corecţia chirurgicală

Trebuie insistat aspura faptului ca nu există 
modalităţi chirurgicale de îmbunătăţire a acuităţii 
vizuale a ochiului ambliop. În cazul ambliopiei str-
abice, tratamentul chirurgical se adresează corecţiei 

deviaţiei strabice şi este de preferat ca acesta să fi e 
instituit după egalizarea vederii celor doi ochi, stabil-
itatea în timp a rezultatelor postoperatorii fi ind mai 
bună în această situaţie. În cazul cataractei sau a leu-
comului corneean, este esenţială restabilirea chirugi-
cală cât mai precoce a transparenţei mediilor oculare, 
urmată ulterior de terapia de dezambliopizare.

După cum a fost menţionat mai sus, scopul 
tratamentului de dezambliopizare este obţinerea al-
ternanţei spontane a fi xaţiei sau a izoacuităţii. Odată 
atins acest deziderat, trebuie selectată o modalitate de 
întreţinere a rezultatului astfel obţinut întrucât există 
riscul de recădere a ambliopiei chiar şi după câţiva ani 
de la tratamentul initial [39]; teoretic, după 9-10 ani 
(încheierea perioadei sensibile pentru recuperarea ve-
derii) riscul de recidivă a ambliopiei este redus, însă 
vârsta la care acuitatea vizuală este stabilizată diferă 
de la un individ la altul. Monitorizarea permanentă a 
pacientului ambliop este obligatorie, Opţiunile tera-
peutice de întreţinere includ: ocluzie part-time, penal-
izare optică (full-time sau part-time), fi ltre Bangerter, 
penalizare atropinică part-time. 

Deşi perioada critică pentru tratamentul ambli-
opiei se întinde până în jurul vârstei de 9 ani, studii 
recente au demonstrat şi la adult un grad de plastici-
tate cerebrală sufi cientă pentru a permite anumite 
modifi cări corticale [40, 41]. Noi modalităţi terapeu-
tice au fost concepute pentru a îmbunătăţi vederea şi 
stereoscopia atât la copil cât şi la adult. 

Metode moderne de tratament – terapiile 
comportamentale (behavioural treatment)

•  Învăţarea perceptuală (perceptual learning) 
se referă la îmbunătăţirea unor abilităţi sen-
zoriale prin repetarea sistematică a acestora. 
Tratamentul este unul neinvaziv, pacientul 
fi ind poziţionat în faţa unui computer, cu un 
ocluzor pe ochiul dominant şi este necesară 
participarea activă şi atenţia susţinută a aces-
tuia pentru rezolvarea unor sarcini vizuale. 
Mai multe studii (realizate însă pe loturi mici 
de pacienţi) au demonstrat că stimularea 
vizuală repetată, utilizând anumite imagini 
determină în timp o ameliorare considerabilă 
şi persistentă a acuităţii vizuale la adolescenţi 
şi adulţi [42-44]. 
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•  Jocurile video (video gaming) – jocuri elec-
tronice în care pacientul (având ochiul sănă-
tos acoperit) interacționează cu o interfață 
grafi că pentru a genera un răspuns vizual pe 
un ecran; acestea ar putea induce plasticitatea 
corticală şi îmbunătăţi funcţia vizuală chiar şi 
dincolo de perioada critică de dezvoltare a ve-
derii, după un principiu asemănător învaţării 
perceptuale [45, 46].

•  Stimularea magnetică transcraniană – este 
considerată o metoda sigură, neinvazivă şi 
nedureroasă bazată pe principiul inducţiei 
electromagnetice [47]; câmpul magnetic gen-
erat de o bobină de sârmă izolată poziţionată 
pe capul pacientului induce un curent elec-
tric slab care stimulează anumite arii cere-
brale. Studiile, puţine la număr, indică o îm-
bunătăţire temporară a acuităţii vizuale [48] şi 
o posibilă potenţare a efectului altor terapii de 
dezambliopizare [49].

Deşi rezultatele noilor metode terapeutice par 
încurajatoare, sunt necesare informaţii suplimentare 
pentru ca acestea să intre în practica medicală curentă 
[50]. Mijloacele tradiţionale (ocluzia, penalizarea) 
rămân pentru moment standardul în tratamentul am-
bliopiei.
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REZUMAT

„Cu ANA la grădiniță“ este un proiect de inter-
venție timpurie antidrog, la vârsta de preșcolar. Este 
nevoie de timp pentru ca familia să-și formeze abi-
lități efi ciente antidrog. Dependențele sunt văzute de 
către creier la fel: dependență de droguri, de alimente, 
de tehnologie. Iată de ce este important să prevenim 
instalarea orcărei dependențe, fi ind important să pre-
venim instalarea comportamentelor compulsive la co-

pii. Prevenția antidrog este o educație adaptată vârstei 
benefi ciarilor; NU vorbim despre droguri preșcolari-
lor, în schimb le spunem ce este bine și ce nu este bine 
pentru sănătate. Subiectele de interes pentru părinți 
sunt următoarele: factorii de risc pentru consum de 
droguri, dependența de tehnologie, dependența de ali-
mente, exemplul personal.

CUVINTE CHEIE: intervenție antidrog, co-
pii, grădiniță
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Project to prevent drug abuse at pre-school age

ABSTRACT

„With ANA in kindergarten“ is a project to pre-
vent drug abuse at pre-school age. It takes time for the 
family to form effective anti-drug skills. Dependen-
cies are also seen by the brain: drug addiction, food, 
technology. This is why it is important to prevent the 
deployment of any addiction, and it is important to 
prevent compulsive behaviors being set up in children.
Drug prevention is an education adapted to the age of 

the benefi ciaries; We’re not talking about drug with 
pre-school children, but we’re telling them what’s 
good and what’s not good for health. Topics of inte-
rest for parents are the following: risk factors for drug 
use, technology addiction, food addiction, personal 
example.

KEY WORDS: prevent drug abuse, children, 
kindergarten
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„Cu ANA la grădiniţă“ este un proiect de in-
tervenție timpurie antidrog derulat în 28 de unităţi 
de învăţământ preşcolar din județul Mureş în peri-
oada martie – iulie 2017, având ca parteneri Centrul 
de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureş, 
Asociația de Medicină Școlară Mureş și Inspectoratul 
Şcolar Județean Mureş. Intervenția timpurie antidrog 
are ca scop prevenția antidrog adresată mediului pre-
şcolar, prin acțiuni destinate atât cadrelor didactice 
și medicale, cât și părinţilor și preşcolarilor. În acest 
sens, în perioada proiectului au fost desfășurate 40 ore 
de formare antidrog pentru 16 asistente medicale din 
grădiniţe, întâlniri cu 30 de directori și coordonatori 
de grădiniţe, au fost realizate 3 scrisori adresate părin-
ților, au fost desfășurate 2 întâlniri de educație pentru 
sănătate pentru 28 de preșcolari și o primă întâlnire cu 
20 de părinți.

DE CE INTERVENŢIE TIMPURIE 
ANTIDROG ? 

Pentru că:
– Segmentul „părinţi“ este mai activ la gra-

diniţă, mai prezent la şedinţele cu părinţii, deci, „să 
batem fi erul cât e cald“, pentru că, din experienţa cu 
părinţii, până la fi nalul liceului, aceştia devin tot mai 
rari, absentând mai mult sau mai puţin motivat la che-
mările unităţii de învăţământ;

– Factorii familiali de protecţie/de risc de 
consum de droguri la preadolescent/adolescent pot fi  
găsiţi încă de la vârste mici ale copilului: elemente 
de ADHD, stilul educativ parental, modelul parental 
referitor la automedicaţie, gestionarea emoţiilor, nu în 
ultimul rând stilul de comunicare părinte – copil;

– Abilităţile parentale antidrog se cultivă în 
timp: nivelul de informare despre substanţe dar şi des-
pre serviciile unde, la nevoie, poate cere ajutor; cen-
trarea pe nevoile copilului (nu pe orgoliul personal); 

dialogul cu unitatea de învăţământ; deschiderea de a 
cere ajutor la situaţiile difi cile pe care le are în relaţia 
cu „cel mic“ (preşcolar-şcolar mic-preadolescent-ado-
lescent); gestionarea dependenţelor copilăriei (drogul 
virtual, alimentarea compulsivă cu dulciuri).

Conform observaţiilor formulate de specialiştii 
C.P.E.C.A. Mureş, de-a lungul a 10 ani de asistenţă 
acordată adolescenţilor consumatori de droguri pre-
cum şi familiilor acestora, sunt câteva elemente co-
mune care au crescut riscul debutului în consumul de 
droguri:

– disfuncţionalităţile persistente în comunica-
rea părinte – consumator, generează tensiuni intrap-
sihice de ambele părţi, iar lipsa abilităţilor de a face 
faţă acestor emoţii negative poate genera şi întreţine 
comportamente toxicofi lice;

– modelele parentale nocive, inclusiv concep-
ţiile permisive în legătură cu substanţele psihoactive 
subminează mesajul verbal al părinţilor de interzicere 
a consumului (dependenţa de tutun, abuzul de etanol, 
părinţi permisivi faţă de „drogurile uşoare“);

– marea majoritate a consumatorilor de dro-
guri, sunt deja „consumatori abuzivi“ de variante ale 
drogurilor electronice (jocuri, tablete, reţele virtuale 
de socializare), respectiv de televizor.

De cele mai multe ori, aceste aspecte prezentate 
anterior, derivă din disfuncţionalităţi valabile încă din 
copilărie. Ca urmare, este necesară includerea unui 
minim de informaţii antidrog în dialogul dintre insti-
tuţia de învăţământ şi părinte.

Ghidul american de prevenire antidrog din 
2016, al Institutului Naţional pe Abuzul de Droguri, 
susţine intervenţia antidrog cât mai devreme, într-un 
set de intervenţii conjugate cu debut în mica copilărie, 
pe principiul că infl uenţează viaţa copilului într-o di-
recţie pozitivă, conform strategiei pe etape de vârstă 
(Figura nr.1) [1].
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Ghidurile de bune practici pentru educaţia tim-
purie a copiilor de la 3 la 6 ani subliniază importanţa 
dialogului dintre grădiniţă şi familie, printr-o comu-
nicare efectivă şi efi cientă, fi ind vorba de interesul 
copilului, prin păstrarea unei comunicări permanente 
cu membrii familiei cu privire la nevoile psihice şi 
motrice ale copiilor. Una din strategiile de comuni-
care formală cu părintele este organizarea de Centre 
de Resurse pentru Părinţi (CRP), şi anume un spaţiu 
anume pregătit să asigure un mediu propice comuni-
cării optime şi pozitive dintre educatoare şi părinţi. 
În acest spaţiu trebuie amenajată o mică bibliotecă 
cu diferite teme expuse: cărţi despre educaţie, bro-
şuri educative pentru părinţi, exemple de bune prac-
tici educaţionale, inclusiv mesaje antidrog de interes 
pentru părinţi. O altă strategie este întâlnirea tematică 
organizată pentru părinţi, ocazie cu care sunt prezen-
tate referate, expuneri sau dezbateri pe anumite teme 
pedagogice, de interes general. Cu acest prilej pot fi  
prelucrate materialele antidrog transmise de CPECA 
sau pot fi  invitaţi specialişti din cadrul CPECA pentru 
intervenţii adresate părinţilor.

CUM NE ADRESĂM PREȘCOLARILOR?

INTERVENŢIA ANTIDROG adresată preșco-
larilor este de fapt, educaţie pentru sănătate pentru 
preşcolari; iată câteva idei, care pot fi  prelucrate prin 
fi şe de lucru, poveşti terapeutice, jocuri:

– nu folosim cuvântul „DROG“
–  medicamentele sunt recomandate de medic 

atunci când esti bolnav;
– alcoolul este pentru oamenii mari;
– accentuăm ideea de sănătos, frumos, curat 
– ce este corpul omenesc 
– starea de bine versus starea de boală
–  vorbim despre ce ne face bine pentru sănă-

tate: fructe – legume, aer curat, apă versus 
sucuri, abilităţi sănătoase de igienă

–  ce nu ne face bine: bomboanele, sucurile, 
pizza;

–  ne mişcăm, ne distrăm cu ceilalţi copii în rea-
litate, nu pe calculator

–  ceea ce afl ăm nou, de la prietenii mai mari, 
vorbim cu părinţii; 

Figura nr. 1: Human Deveopment and the Life Course Trajectory Through Early Adulthood [1]
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CUM NE ADRESĂM PĂRINȚILOR?

Una din strategiile de comunicare formală cu 
părintele este organizarea de Centre de Resurse pentru 
Părinţi cu această temă, fi ind expuse mesaje antidrog 
de interes pentru părinţi.

O altă strategie este întâlnirea tematică orga-
nizată pentru părinţi, ocazie cu care sunt prezentate 
referate, inclusiv materialele antidrog transmise de 
CPECA sau poate invitarea specialiştilor CPECA pen-
tru intervenţii adresate părinţilor. În acest sens, acest 
proiect vine în întâmpinarea nevoii de comunicare cu 
părintele, pe această temă, prin realizarea a 3 scrisori 
adresate părintelui: 

 SCRISOAREA NR 1: COPILUL MEU 
ESTE DEPENDENT DE DROGUL VIR-
TUAL? 

 SCRISOAREA NR 2: FACTORII DE RISC 
PENTRU CONSUMUL DE DROGURI

 SCRISOAREA NR 3: COPILUL FACE CE 
FACEM NOI 

Cele trei scrisori sunt anexate. [1,2,3,4,5,6] 

Dragi colegi, nu ezitați să printați scrisorile și să le 
folosiți în proiectele dumneavoastră de 

INTERVENŢIE TIMPURIE ANTIDROG!!!
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Proiect „CU A.N.A. LA GRĂDINIȚĂ“ 
SCRISOAREA NR 1: COPILUL MEU ESTE DEPENDENT DE DROGUL VIRTUAL ?

STIMATE PĂRINTE, 
Pentru că tehnologia a ajuns un simbol al societăţii noastre sofi cticate, vă supunem atenţiei faptul că, 

această tehnologie este o extensie a vieţii adultului; Calculatorul, tableta, TV, consola reprezintă variante ale 
drogului virtual – ecranul; efectele psihoactive ale acestuia, mai ales ale abuzului, au fost demonstrate de-a 
lungul timpului: 

– modifi că atenţia ( predomină atenţia involuntară faţă de cea voluntară), 
– favorizează comportamente impulsive (bulimia, agresivitatea)
– afectează procesele mentale superioare (motivaţia, cu gândirea logică şi analitică, în construirea frazei, 

scris-citit ) 
– poate duce la abuz, respectiv la dependenţă.
La vârsta de preşcolar, sunt mai mici şansele ca un copil să fi e deja dependent de tehnologie/de Internet; 

însă, pentru a vă ajuta la evaluarea situaţiei, vă punem la dispoziţie următorul set de întrebări, realizat după 
criteriile dependenţei, conform psihiatrilor americani:

1. Când este off-line, îl preocupă calculatorul/ tableta? Se gândeşte la activitatea on-line?
2.  Simte nevoia să utilizeze calculatorul/ tableta pe perioade din ce în ce mai mari, pentru a obţine satis-

facţie?
3. A făcut repetate încercări de a modera/reduce timpul petrecut pe calculatorul/ tableta, dar fără succes?
4.  Se simte prost dispus, neliniştit, deprimat sau iritat atunci când încearcă să oprească utilizarea calcu-

latorului/ tabletei ?
5. Rămâne on-line o durată mai mare de timp decât şi-a propus iniţial?
6. A riscat pierderea unei prietenii sau a unor oportunităţi datorită calculatorului/ tabletei? 
7. A minţit pe cineva cu privire la timpul real petrecut pe calculator/ tableta?
8.  Foloseşte calculatorul/ tableta pentru a elimina o stare neplăcută (sentiment de neajutorare, vină, de-

presie)?
9. Nu-l mai interesează hobby-urile anterioare folosirii calculatorului/ tabletei?
Cu cât copilul dvs. are mai multe răspunsuri de DA, este mai aproape de „consumul“ abuziv de tehno-

logie, iar la 5 răspunsuri de DA, este dependent. 
Puteţi preveni instalarea dependenţei, prin stabilirea următoarelor limite: 
– de vârstă – timp (fără ecran virtual până la 5-6 ani, apoi program fi x maxim 1-2 ore/zi ca şcolar), 
– de spaţiu (calculatorul, tableta, TV, consola este în camera de zi, nu în camera copilului), 
– de consecinţe (mai întâi temele, şcoala, sportul, mişcarea în aer liber, apoi calculatorul; cu limitarea 

acestuia în funcţie de apariţia criteriilor de dependenţă ), 
– de control (opţiuni de control parental integrate în setările dispozitivului propriu; fi ltru „safe-search“ 

pentru YouTube; setarea vârstei utilizatorului pentru site-ulrile folosite),
– de semnifi caţie ( atenţie la „abilităţile“ formate de calculator, acestea, pot fi  formate şi altfel; copilul 

benefi ciază de pe urma supraabundenţei de media digitală doar dacă învaţă să devină selectiv şi să aibă auto-
control. Cea mai bună „competenţă tehnologică“ pe care o poate dobândi copilul = capacitatea copilului de 
a folosi butonul „ÎNCHIS“ fără a protesta)

Pentru că NE DORIM adolescenţi care să gândească, să anticipeze pericolele, să pună în perspectivă, 
să se concentreze activ , să planifi ce şi să-şi atingă scopul prin concentrare activă, pentru că NU NE DORIM 
adolescenţi care nu se pot concentra la teme, care caută senzaţii imediate „aici şi acum“, care nu pot să planifi ce 
şi să aştepte, v-am informat despre asemănarea dintre drogul virtual şi cel consacrat ca atare!!!!

Cu stimă,
CENTRUL de PREVENIRE, EVALUARE şi CONSILIERE ANTIDROG
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Proiect „CU A.N.A. LA GRĂDINIȚĂ“ 

SCRISOAREA NR 2: F ACTORII DE RISC PENTRU CONSUMUL DE DROGURI

STIMATE PĂRINTE DE PREŞCOLAR,

Vă supunem atenţiei subiectul următor: factorii de risc pentru consumul de droguri. 
Care este motivul pentru care facem acest lucru? 
În anii de experienţă în asistarea consumatorilor de droguri şi părinţilor de adolescenţi, am observat că 

unele aspecte problematice apar încă de la vârste mici.

Factori de RISC familiali

• Divorţul, Tensiuni si confl icte familiale, abuzuri emoţionale/ fi zice/ sexuale,
• Părinţi care consumă alcool sau droguri,
• Atitudini /comportamente familiale permisive (droguri,automedicaţie,
• Disfuncţii educative ale familiei:

– lipsa regulilor, lipsa de consecvenţă în aplicarea lor,
– reguli neclare sau contradictorii,
– lipsa supravegherii parentale,
– lipsa unor legături afective familiale.

Factori de RISC individuali 

Nivel crescut de căutare a noului, al riscului, de senzaţii tari,
Rezistenţă scăzută la frustrare, 
Stimă de sine scăzută; lipsa abilităţii de refuz,
Nivelul scăzut al performanţei şcolare,
Abilităţi scăzute de a face faţă depresiei, anxietăţii, furiei, plictiselii,
Lipsa de activităţi de timp liber,
Tulburările de comportament.

Nu putem afi rma că doar un factor este singur vinovat pentru declanşarea consumului în adolescenţă, 
deoarece este vorba despre o constelaţie de factori. Este necesar de ştiut că atunci când un factor de risc 
apare, trebuie crescută din timp apărarea împotriva acestuia, pentru a infl uenţa viaţa copilului într-o direcţie 
pozitivă. 

Aşteptarea nu este o soluţie, iar prejudecăţile sunt contraproductive. În cazul în care copilul dumnea-
voastră are deja instalate comportamente nedorite, interesul copilului vă cere să treceţi peste toate reţinerile, 
şi să vă deschideţi spre cererea de ajutor; nu treceţi cu vederea semnalele: copilul deranjează repetat activită-
ţile la grupă şi/sau nu are atenţie şi/sau are manifestări de violenţă şi/sau nu se adaptează la grupul de copii.

UNDE SE CAUTĂ AJUTORUL? la educatoarele grupei, la psihologul de la grădiniţă, la organizaţii 
neguvernamentale (Salvaţi Copiii, Alpha Transilvană), cabinete psihologie/ psihiatrie care se ocupă de copii. 

Cine cere ajutor nu este nici om slab şi nici părinte mai puţin bun, ci este un părinte care, ca mulţi alţii, 
are nevoie de un sfat adecvat! 

Cu stimă,
CENTRUL de PREVENIRE, EVALUARE şi CONSILIERE ANTIDROG MUREȘ
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Proiect „CU A.N.A. LA GRĂDINIȚĂ“ 
SCRISOAREA NR 3: COPILUL FACE CE FACEM NOI

Stimaţi părinţi,

Vă supunem atenţiei, un adevăr important de ţinut minte, mai ales când ne dorim o schimbare în 
comportamentul copilului: 

Deoarece, 
COPILUL FACE CE FACEM NOI, avem nevoie de ATENŢIE atunci când vine vorba de: 
–  AUTOMEDICAŢIE: când avem o „banală răceală“ şi luăm în faţa copilului „o banală pastilă“, 

copilul învaţă că autoadministrarea de medicamente este o situaţie obişnuită. 
Ce este de făcut? Imaginea medicului trebuie să medieze relaţia dintre răceală şi pastilă, spunându-i 

copilului: „medicul mi-a explicat cum să iau această pastilă pentru această răceală“

–  CONSUMUL DE ALCOOL, TUTUN, DROGURI: 
Fiţi conştienţi că atunci când consumaţi în faţa copilului, vă încurajaţi nonverbal copilul să consume 

la rândul său. 
Ce este de făcut? În primul rând nu-l trimiteţi niciodată să vă cumpere ţigări /alcool! Apoi, evitaţi să 

fumaţi în faţa copilului! Ideal ar fi  să vă lăsaţi de ţigări!

–  CONSUMUL DE TEHNOLOGIE: 
Imaginea părintelui tolănit cu orele la TV sau stând cu ochii lipiţi de ecranul calculatorului este prelu-

ată foarte uşor de copil, mai ales dacă nu sunt stabilite nişte reguli;
Ce este de făcut? Să dăm exemple bune de preluat: ce părere aveţi despre „consumul de beletristică“ 

sau de „consumul de sport“?

–  EXPRIMAREA EMOŢIILOR: 
Exprimarea nepotrivită a furiei, îi poate aduce celui mic un punct negru, deoarece comportamentul său 

a produs daune; aşa că, dacă cel mic face deja „daune“ în grupă, întrebaţi-vă de câte ori, la furie aţi avut cel 
puţin una din următoarele reacții: aţi ridicat tonul, aţi aruncat cu vorbe urâte, aţi lovit un obiect, aţi aruncat 
cu un obiect, aţi lovit pe cineva chiar şi cu o „banală palmă“ 

Ce este de făcut? Atunci când simţim furie avem ocazia să-l învăţăm pe copil cum ne dorim să se com-
porte la rândul său, la furie. 

NU UITAȚI! Exemplul personal al părintelui educă mai bine decât cuvintele acestuia!

Cu stimă,
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Mureş
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Pe doamna Rodica Molnar am cunoscut-o în 
urmă cu un an la Conferinţa Naţională „Diabforum“ 
de la Tîrgu Mureș. Am văzut atunci o persoană emoți-
onată, energică și deosebit de empatică, fragilă și pu-
ternică în același timp. Dar să afl ăm cine este domna 
Rodica Molnar.

RM: Cine sunt eu?

Sunt o persoană cu defecte şi calităţi, care iu-
beşte oamenii, natura, muzica, frumosul în general. 
Sunt o persoană simplă cu vise mai mult sau mai puţin 
realizabile. Sunt plină de speranţă şi entuziam dar cel 
mai important, sunt mama unei tinere frumoase şi in-
teligente care mi-a schimbat viaţa .

Atunci când credeam că sunt fericită şi împli-
nită, viaţa a avut alt plan cu mine şi m-a doborât. Ce 
poate fi  mai cumplit decât să primeşti un diagnostic pe 
viaţă pentru copilul tău: diabet zaharat de tip 1 (insu-
linodependent)?! 

Au trecut 12 ani de când a început povestea 
dulce – amară pe care încerc să o accept, să o înteleg 
şi să o trăiesc cum pot mai frumos, dar cum să reuşesc 
când viaţa copilului meu se măsoară în picături de 
sânge, unităţi de insulină şi grame de pâine?! 

Aşadar, începem aventura în lumea Diabetului 
zaharat de tip 1.

Pentru a înţelege, voi povesti despre ce anume 
ar trebui să ştie cei care vor fi  luaţi prin surprindere 
la fel ca mine. Copilul începe să prezinte simptome 
precum: sete excesivă, foame, urinat frecvent, dureri 
de membre, oboseală, miros de acetonă, transpiraţii 

nejustifi cate, slăbeşte şi ..... apoi ajungi la medic, iar 
după investigaţii şi analize primeşti diagnosticul de 
diabet juvenil. 

„Ce înseamnă asta, că nu mai am voie dulciuri, 
că nu voi mai face sport, că eu voi trăi doar cu injec-
ţii...???!!!“

Şi uite aşa, stai câteva zile în spital unde nu în-
ţelegi nimic, unde doar lacrimile te mai ajută, unde 
doar rugăciunea crezi că îţi salvează copilul, începi să 
te întrebi de ce ţie, de ce copilului tău i s-a întîmplat, 
te culpabilizezi şi te întrebi unde ai greşit şi cu ce ai 
greşit ca părinte, ce nu ai făcut corect. Nimeni nu te 
poate încuraja, nimeni nu-ţi înţelege teama de ce va 
urma şi cum vei face faţă atâtor necunoscute şi noi 
provocări.

Ajungi acasă şi cauţi să faci un program, să gă-
teşti sănătos, să înţelegi toate calculele care nu duc la 
o glicemie bună, să suporţi pe cei care îţi spun că i-ai 
dat prea multe dulciuri copilului şi de asta s-a îmbol-
năvit, să-ţi însuşeşti toate informaţiile de pe net unde 
vei afl a despre complicaţiile cronice şi vezi imagini 
cu picioare amputate, cu persoane care şi-au pierdut 
vederea sau au ajuns la dializă. Cum să faci faţă la 
stresul acesta, când ai un loc de muncă, copilul tre-
buie să se întoarcă la şcoală, devii prea protector de 
teamă să nu facă hipoglicemie sau hiperglicemie, să 
nu mănânce în plus, să cântărească corect alimentele, 
să dozeze corect insulina şi să-şi determine de cel pu-
ţin 8-10 ori glicemia pe zi? Dar ce faci că noaptea nu 
dormi, te trezeşti de 2-3 ori să iei glicemia pentru că 
ea scade şi creşte repede?

DIABETUL ZAHARAT DE TIP 1 
ȘI ROLUL MEDICINII ȘCOLARE, 

VĂZUTE PRIN OCHII UNUI PĂRINTE
***

INTERVIU 
CU DOAMNA RODICA MOLNAR 

PREȘEDINTE FONDATOR 
ASCOTID MUREȘ
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Cum faci faţă cheltuielilor mari pentru testele 
de glicemie şi alimente, precum multe produse pentru 
hipoglicemie şi materiale sanitare?! Sunt multe pro-
bleme care te macină şi te storc psihic, fi zic şi material.

Apoi, încet îţi dai seama că ai uitat de copil, cu 
el cum rămâne?! Cine te ajută, cui să ceri ajutor, toţi 
au impresia că exagerezi, că el este perfect sănătos, 
că doar şi bunica sau vecina are diabet (dar e de tip 
2!) şi nu cântăreşte nimic şi merge doar după reţetă, 
de ce atâta lamentare?! Şi încet constaţi că ai un copil 
prea responsabil şi prea înţelept, că el te încurajează 
şi te strange în braţe pentru a-ţi spune că trebuie să ai 
încredere în el, că va avea grijă să nu intre în comă, 
promite că te sună la fi ecare masă să-ţi spună ce gli-
cemie are şi să dozaţi insulina.Uite aşa trec anii, tra-
tamentul este acelaşi, copilul creşte, încet înţelege că 
nu are alternative, că viaţa este în propriile mâini, că a 
devenit medicul propriei persoane, că renunţă la unele 
vise, că trebuie să se pregătească pentru refuzuri şi 
afi rmaţii rătutăcioase şi că trebuie să devină conştient 
de faptele sale şi să lupte clipă de clipă pentru a trăi.

O scurtă introducere în Diabetul zaharat 
de tip 1 – sau ce ştie o mămică de copil cu diabet 
zaharat tipI care nu este nici medic, nici asistentă 
medicală:

Este o boală cronică şi trebuie tratată toată 
viaţa. 

Este caracterizată prin distrugerea celulelor 
beta, producătoare de insulină. Simptomele cele mai 
importante sunt: poliuria, polidipsia, polifagia, obo-
seala inexplicabilă, dureri de membre. Tratamentul 
diabetului la copii presupune insulinoterapie prin in-
jectarea în ţesutul subcutanat în diferite locuri: braţe, 
abdomen, coapse sau fese.

Pe stomacul gol, glicemia la copii trebuie să fi e 
sub 100 mg/dL. Glicemia se determină la fi ecare masă 
şi de câte ori se impune astfel ca media glicemiilor să 
fi e apropiată de cea a persoanele sănătoase. Alimen-
tele se cântăresc la început cu cântarul, apoi se for-
mează obişnuinţa şi se „scanează“ ochiometric pentru 
a şti să dozezi corect insulina în funcţie de alimentele 
consumate şi valoarea glicemiei, precum şi de alţi 
factori care infl uenţează glicemia, de exemplu sport, 
stres, emoţie, răceală, infecţie, hormonii sexuali, etc.

Copilul trebuie să ştie să calculeze şi să-şi ad-
ministreze insulina, să prevină hipoglicemiile sau hi-
perglicemiile care pot să apară de mai multe ori pe 

parcursul zilei sau a nopţii, să respecte programul de 
masă şi orele de insulină, să practice sport.

Trusa unui copil cu diabet va conţine obligato-
riu: glucometru, pen de insulină, zahăr şi alte produse 
pentru prevenirea hipoglicemiilor, un card pe care să 
fi e scris că are diabet şi persoane de contact în cazul 
unei come.

Un copil suportă minim 250-300 întepături lu-
nar, mai mult de 3500 înţepături într-un an şi câte oare 
într-o viaţă?!

Toate sunt contra cronometru şi scopul este 
menţinerea glicemiei în limite cât mai aproape de 
normal, pentru că altfel apar complicaţii acute (ce-
toacidoza diabetică, hipoglicemia şi hiperglicemia) 
sau cronice: nefropatia, retinopatia diabetică, neuro-
patia diabetică.

Copiii trebuie să cunoască tipurile de alimente, 
cele cu absorbţie rapidă şi lentă pentru a reduce va-
riaţiile glicemice, să se autoeduce întrucât numărul 
medicilor specialişti este extrem de redus, să aibă un 
autocontrol asupra bolii în condiţiile în care tentaţiile 
sunt mari, excluderea din colectivităţi există, apar noi 
şi noi provocări la care trebuie să facă faţă.

Adaptarea este difi cilă şi imprevizibilă, mai ales 
la debutul diabetului, simptomele care au un impact 
puternic asupra calităţii vieţii copiilor şi tinerilor, spi-
talizarea frecventă datorită dezechilibrelor glicemice, 
necesitatea multiplelor înţepături, trezirea repetată 
constituie factori de risc în instalarea şi dezvoltarea 
unor tulburări psihologice pentru copilul cu diabet.

Cum a apărut ASCOTID MUREŞ?

După ce am înţeles că trebuie să accept diabe-
tul în viaţa noastră, am constatat câte lipsuri există în 
tratamentul copiilor cu diabet şi atunci am început să 
caut familii asemeni nouă, să încercăm să construim 
ceva ce ne lipsea, un loc unde să fi m înţeleşi, unde 
să învăţăm ce trebuie să ştim despre şi pentru copiii 
noştri.

Îmi aduc aminte că nu eram încă constituiţi le-
gal şi deja am trimis memoriu la Ministerul Sănătăţii 
unde arătam problemele cu care ne confruntăm, eram 
idealistă, credeam că se vor rezolva toate doleanţele 
noastre. Acum, după 12 ani, îmi dau seama că este o 
luptă continuă, că schimbarea se face încet, că ceea ce 
nouă ni se pare extrem de grav, celor de la conducerea 
comisiilor de specialitate din Minister şi CNAS nu li 
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se pare la fel, mereu fi ind invocată lipsa banilor, iar 
noi vorbim de viaţa copiilor noştri. Ne lipsesc testele 
de monitorizare a glicemiei, acele pentru înţepătoare, 
acele pentru penul de insulină, Glucagonul, produs de 
maximă urgenţă pentru prevenirea comelor hipoglice-
mice, ne lipsesc medicii specialişti pentru copii, nutri-
ţioniştii sau psihologii.

Am cunoscut 7 mame curajoase care au de-
cis să schimbe viaţa copiilor cu diabet şi a familiilor 
acestora, am fondat Asociaţia Copiilor şi Tinerilor 
Diabetici Mureş şi o coordonez din anul 2006. Am 
colaborat cu medici diabetologi care au susţinut ne-
voia îmbunătăţirii Programului Naţional de Diabet, 
apoi am întâlnit medicul dedicat cauzei noastre în 
persoana dnei. dr. Muntean Irina, care ne-a învăţat pas 
cu pas abecedarul de care aveam nevoie, să facem im-
posibilul posibil, să spunem că nu este atât de greu să 
devenim medicii propriilor noştri copii, să facem faţă 
tuturor situaţiilor, să anticipăm şi să prevenim. 

ASCOTID – Mureş a fost înfi inţată în anul 
2006, este o organizaţie neguvernamentală, apoli-
tică şi nonprofi t. Avem peste 250 copii şi tineri be-
nefi ciari, împreună cu familiile acestora, din judeţele 
Mureş, Alba, Cluj, Sibiu, Braşov, Covasna, Harghita, 
Suceava, Neamţ şi Bistriţa.

Scopul asociaţiei este de a promova, sprijini şi 
apăra interesele copiilor şi tinerilor diabetici, respec-
tiv a familiilor acestora, având caracter umanitar şi 
caritabil. 

Obiectivul principal este cresterea calităţii vie-
ţii copilului si tânărului diagnosticat cu diabet şi pre-
venţia handicapului generat de complicaţiile acestuia.

Activităţile sunt coordonate de echipa formată 
din: medic specialist diabetolog, asistent social, psi-
holog, lucrător social şi se desfăşoară cu ajutorul vo-
luntarilor (medici, asistenţi medicali, studenţi la fa-
cultatea de medicină, părinti şi tineri cu diabet ).

ASCOTID-Mureş oferă servicii de educaţie şi 
consiliere medicală şi nutriţională, consiliere psiho-
logică individuală, familială şi de grup; psihoterapie; 
grup de suport; activităţi de recreere şi socializare; 
activităţi instructiv educative; asistenţa socială; acor-
dare de materiale sanitare si ajutoare materiale, orga-
nizează tabere şi excursii. Un serviciu foarte apreciat 
este promovarea şi accesul la tehnologie de ultimă oră 
care poate uşura viaţa copilului şi tânărului cu diabet 
insulinodependent.

ASCOTID-Mureş colaborează cu toate forurile 
implicate în tratarea copiilor bolnavi: spital, asistenţă 
socială, autorităţi locale, judeţene şi naţionale în ve-
derea respectării drepturilor acestora.

În toți aceşti ani am făcut demersuri pentru a îm-
bunătăţi viaţa lor şi a schimba legislaţia, am fost par-
teneri în proiecte, am sprjinit campaniile de sănătate, 
am militat pentru drepturile lor, am câştigat simpatii 
şi am atras antipatii, am plâns, am râs, am sperat şi am 
realizat o mică comunitate unică în ţară. Parteneriatul 
dintre asociaţie şi Inspectoratul Şcolar, Primărie, Con-
siliul Judeţean Mureş, Prefectură, DGASPC Mureş ne 
permit să avem acces în şcoli unde vorbim elevilor 
despre stilul de viaţă sănătos şi cum putem preveni 
obezitatea şi sedentarismul sau alte boli din cauza sti-
lului de viaţă greşit pe care tind să-l aibă cât mai mulţi 
copii şi tineri, dându-le ca exemple pe cei care deşi au 
diabet practică sport .

Centrul de zi al Asociaţiei ASCOTID este un 
spaţiu de socializare care oferă tinerilor, părinţilor şi 
nu numai, oportunităţi atât de comunicare cât şi de 
implicare în viaţa comunităţii, fi ind singurul centru 
pentru copiii cu diabet din România, fi ind premiaţi la 
Congresul Federaţiei Române de Diabet cu Premiul 
de Excelenţă pentru activitatea în folosul copiilor cu 
diabet. De asemenea, în anul 2014 am fost desemnaţi 
de ziarul „Zi de Zi“ ca cel mai apreciat ONG în secto-
rul socio-medical, în anul 2016 la Gala ‚‚COPAC’’am 
primit premiul la categoria lider ONG şi competiţia 
sportivă „Ascotid Trail Race“ a fost premiată ca cea 
mai bună campanie de sănătate, unde se promovează 
sportul şi mişcarea în general, stilul de viaţă sănătos 
precum și un semnal de alarmă privind creşterea alar-
mantă a numărului de persoane diabetice.

Evenimente anuale cum ar fi  Tîrgul ONG, Ziua 
Copilului sau Ziua Mondială a Diabetului, unde simt 
că aparţin unei colectivităţi, aduc împreună familii şi 
leagă prietenii pe viaţă, taberele şi excursiile consoli-
dează relaţiile şi ajută la acceptarea noului stil de viaţă 
restrictiv, dar îmbunătăţeşte încrederea în sine.

Proiecte importante şi cu mare vizibilitate 
sunt: aplicarea terapiei prin artă „Aventura culori-
lor“, realizarea Conferinţei Naţionale „Diabforum“ 
sub egida Preşedenţiei României şi Camerei Deputa-
ţilor, organizarea competiţei sportive „Ascotid Trail 
Race“, fi ind la a treia ediţie, proiectul „DiaMount 
Challenge“ – escaladarea Munţilor Ciucaş şi Făgăraş 
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pentru a demonstra că nu este nici o diferenţă între 
persoanele sănătoase şi cele cu diabet, că diferenţa o 
face doar picătura de insulină care uneori poate pro-
voca şi decesul.

Obiectivele specifi ce urmărite au fost: experi-
mentarea unor noi modalităţi de a exprima propriile 
trăiri, atenuarea tensiunilor, anxietăţilor şi dezechili-
brelor, dezvoltarea autonomiei, îmbunătăţirea stimei 
de sine, favorizarea socializării, creştera toleranţei 
faţă de terapia cu insulină şi faţă de difi cultăţile din 
viaţă cotidiană, practicarea unei forme de sport, îm-
bunătăţirea stării de sănătate în general.

Care sunt nevoile copiilor în şcoli din punc-
tul dumneavoastră de vedere?

De-a lungul anilor am învăţat cum să ne descur-
căm singuri, cum să-i determinăm pe cei din jurul nos-
tru să ne accepte aşa cum suntem şi cu nevoile noastre.

Spre deosebire de alte state, unde cadrele di-
dactice parcurg nişte cursuri de prim ajutor, fără de 
care nu pot preda la catedră, la noi din păcate nu se 
cunosc minime informaţii despre primul ajutor în 
situaţii critice. Aş propune ca împreună cu părinţii, 
ONG-urile şi DSP să se facă anual întâlniri cu teme 
medicale care să ajute cadrele didactice să înțeleagă 
mai bine tratamentul şi nevoile copiilor bolnavi şi aş 
sublinia câteva dintre acestea: 

la ore fi xe elevii trebuie să servească gustări, 
 la scăderea bruscă a glicemiei au nevoie ur-

gentă să consume alimente, chiar dacă sunt 
la ore, 

 la un nivel ridicat al glicemiei au nevoie să 
meargă la toaletă, să bea apă sau să-şi admi-
nistreze insulină, 

 dacă scade glicemia pot avea stări de tremur, 
oboseală şi au nevoie să fi e în intimitate, fi ind 
recomandate cabinetele medicale, de aseme-
nea să-şi determine glicemia fi e în clasă fi e la 
cabinetul medical şcolar.

În cabinetele medicale şcolare nu există gluco-
metre şi nici asistentele medicale nu au sufi ciente in-
formaţii despre simptomele diabetului şi despre starea 
de sănătate a copilului. 

Ar fi  important de a informa în cadrul unei şe-
dinţe cadrele didactice despre posibile incidente şi cum 
trebuie să se intervină pentru a preveni hipoglicemia 
(determinarea glicemiei, acordarea de prim ajutor prin 
oferirea de zahăr şi anunţarea părinţilor telefonic). 

Cadrele didactice, şi nu numai, trebuie să înţe-
leagă că un râs isteric, un tremur, oboseală, ameţeală, 
confuzie, neatenţie sau un comportament agresiv nu 
înseamnă atitudine necuvincioasă, ci poate fi  o stare 
datorată diabetului.

La orele de sport copiii ar trebui să participe 
fără să fi e obligaţi la eforturi mari atunci când elevul 
nu se simte bine, fără să se facă referire la diabet, de 
asemenea în zilele mai „rele“ să fi e anunţată familia 
prin telefonul care va sta permanent la el.

Mulţi dintre copiii şi tinerii insulinodependenţi 
utilizează aparate şi tehnologie modernă de adminis-
trare continuă a insulinei – pompe de insulină, precum 
şi senzorii de glicemie pentru determinarea glicemiei 
fără înțepătură, prin scanare sau prin transmiterea 
continuă a glicemiei la distanţă, sisteme extrem de 
costistoare însă utile pentru că nu sunt traumatizante, 
asigură online glicemia, permanent şi poate fi  vizu-
alizată de medic sau familie pe telefon sau internet. 
Cabinetele ar trebui să fi e accesibile pentru ei atunci 
când nu doresc să se expună în faţa colegilor sau să-şi 
revină după o stare neplăcută de hipoglicemie şi să 
nu-i privească lumea ca pe nişte ciudaţi .

Ce aş sugera? Colegii să cunoască nevoile copi-
lului cu diabet, să nu facă glume nepotrivite pe seama 
bolii, să nu atingă trusa cu insulină şi glucometrul, să 
ştie ce au de făcut în caz de o hipoglicemie şi ce este 
cel mai important, să nu-i excludă de la activităţi pe 
aceşti copii.

Şi în final....

Trebuie să le cunoaşteţi poveştile, trebuie să-i 
ajutaţi, să-i sprijiniţi, să-i înţelegeţi şi să nu-i judecaţi. 
Ei ar dori să fi e ca VOI, să plece la şcoală fără gluco-
metru, pen-ul cu insulină, mâncarea cântărită, zahărul 
la nevoie, să nu simtă că se prăbuşesc în caz de hipo-
glicemie şi lumea nu ştie de ce le este rău. Nu demult, 
un tânăr a căzut pe stradă cu bicicleta, a căzut în comă 
hipoglicemică, iar cei din jurul lui îl catalogau ca fi -
ind beat sau drogat....La grădiniţă, părintele aleargă 
să-l înţepe pe copilaş pentru că educatoarea refuză, 
în pauză adolescentul vrea să uite, bea suc cu zahăr, 
vrea să fi e precum colegii săi...constată că nu are sufi -
cientă insulină, i se face rău, are hiperglicemie ... sau 
glicemia scade brusc şi nu mai are zahăr în buzunar.

Câte poveşti, emoţii, frământări, stigmatizare, 
tristeţe, bucurii, speranţă şi dorinţa de vindecare.
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„Lucrurile măreţe se fac de obicei cu riscuri 
foarte mari“ (Herodot)

A.N.: Știu că tot ce ați spus aici este adevărat 
și este doar o succintă prezentare a activității dum-
neavoastră și a asociației pe care o reprezentați, dar 
mai trebuie să vă spun că aceste rânduri vor apărea 
în Revista de Medicină Școlară și Universitară, edi-
tată tot sub egida unor ONG-uri, Societatea Medicilor 
din Colectivitățile de Copii și Tineri în parteneriat cu 
Asociația de Medicină Școlară Mureș și Filala Dolj a 
SMCCT care s-au constituit din aceleași nevoi de a 
oferi servicii medicale de calitate copiilor și tinerilor 
din unitățile de învățământ, de a contribui la îmbu-
nătățirea nivelului de cultură medicală și a educației 
pentru sănătate a populației de orice vârstă, de a oferi 
un cadru de cercetare și educație medicală continuă 
profesioniștilor din medicina școlară. Avem deci sco-
puri și obiective comune. Activitatea medicală din 
școli se desfășoară în baza unei legislații care uneori 
ne limitează. Ca și dumneavoastră și noi suntem con-
știenți de importanța unui dulap de urgență bine dotat, 
dar în momentul de față baremul de dotări nu include 
glucometrul cu materialele consumabile aferente, nu 
include glucagonul, insulina, oxigenul și lista ar putea 
continua. Cred că aici am putea să ne unim „forțele“ 
și să facem demersurile necesare pentru revizuirea ba-
remului de urgență și dotări al cabinetelor medicale 
școlare. 

De asemenea cred că aceste rânduri sunt de fo-
los pentru mai buna cunoaștere a percepției pacienți-
lor și părinților lor asupra activității dintr-un cabinet 
medical școlar. 

Un preșcolar, elev, student sănătos sau bolnav 
poate oricând să vină, să ceară ajutor medical sau con-
siliere. Dar foarte important este ca la cabinetul medi-
cal școlar să ajungă o copie a documentației medicale 
a copilului, după fi ecare internare sau consult medical 
de specialitate, astfel încât noi să cunoaștem evoluția 
clinică a pacientului și recomandările specialistului. 
Propunerea mea ar fi  ca la intrarea într-o nouă colec-
tivitate, părinții copilului/tânărului cu diabet zaharat 
tip I să facă o vizită la cabinetul medical școlar pen-
tru o discuție de informare privind stadiul și evoluția 
bolii, frecvența și contextul particular în care apar ur-
gențele, însoțit de documentația medicală actualizată, 
pentru că altfel la noi va ajunge o adeverință medicală 

pe care este scris diagnosticul, ceea ce este important, 
dar insufi cient, deoarece fi ecare pacient este unic. 

Tot împreună cu părintele va trebui să decidem 
ce trebuie să știe cadrele didactice, deoarece actele me-
dicale sunt confi dențiale, iar noi trebuie să respectăm 
dreptul pacientului la intimitate și confi dențialitate. În 
acest fel am putea stabili un dialog mai bun pacient 
– familie – cabinet medical – cadru didactic, benefi c 
pentru toată lumea, dar în primul rând pentru copii.

Atunci când copilul frecventează o grădiniță cu 
program prelungit sau o școală cu cantină la care se 
servește și masa este importantă de asemenea discuția 
cu nutriționistul. Prezența nutriționiștilor în unitățile 
de învățământ este foarte importantă, acesta fi ind un 
alt punct sensibil pentru care noi milităm de ceva timp. 

Aici eu cred ca ASCOTID ar putea juca un rol 
important în educarea familiilor despre modul în care 
se poate colabora cu unitatea de învățământ, cabinetul 
medical școlar fi ind elementul de legătură recomandat. 

R.M.: Multe ar fi  de spus şi de-o parte şi cea-
lată, toate importante şi desigur constructive pentru 
copil, familie şi colectivitatea pe care o frecventeză.

Da, am uitat să scriu despre respectarea confi -
denţialităţii, însă nu prea mai cunosc părinţi care as-
cund diagnosticul de teama stigmatizării, deşi cu ani 
în urmă erau chiar mulţi.

Despre nutriţionişti sunt multe de povestit, nu 
ajunge să fi  terminat nutriţia, trebuie să studiezi puţin 
diabetul să înţelegi toate mecanismele de absorbţie a 
alimentelor, corelarea cu insulina, etc. Cunosc o tâ-
nără la un spital cu copii diabetici care le înmânează 
o hârtie cu nişte exemple de reţete, ceea ce este bine, 
dar insufi cient pentru cazurile la debut.

Ştiu că dulapurile sunt aproape goale, dar des-
pre ce vorbim? Copiii primesc 4 teste pe zi, sunt insu-
fi ciente, dar ce facem cu tinerii peste 18 ani care, deşi 
au o vechime de peste 10 ani, primesc 1 test/zi, având 
un risc mare de a dezvolta complicaţii. Nu mai vorbim 
despre Glucagon care a dispărut din farmacii, iar noi îl 
cumpărăm din străinătate, nereuşind să convingem cât 
este de important să-l avem pentru siguranţă.

Despre documentele medicale, aveţi mare 
dreptate, noi la fi ecare în parte le spunem să infor-
meze despre toate problemele copilului pentru a evita 
situaţii nedorite.

Am povestit tot cum am simţit şi cum am trăit 
alături de alte mame, fără să am resentimente, doar cu 
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speranţa că cei ce vor veni în urma noastră vor avea mai 
puţine griji şi lumea va avea mai multă empatie pentru 
aceşti copii atât de inteligenţi, sensibili şi fragili .

Poate trebuia să citesc înainte un articol din 
revistă pentru a mă documenta, sper să nu regretaţi 
această decizie!!!

A.N.: Nu regret nici o decizie, vă mulțumim 
că ne-ați împărtășit din experiența dumneavoastră de 
părinte a unui „copil dulce“, așa cum știu că vă place 
să-i alintați, este foarte important pentru noi să știm 
ce se întâmplă pe cealaltă parte a „baricadei“, pentru 
că doar așa vom putea progresa, informația corectă 
și comunicarea pot conduce la parteneriate efi ciente, 
până la urmă se pare că avem aceleași obiective, o 

asistență medicală de calitate pentru copiii cu diabet 
zaharat și nu numai.

În loc de încheiere, câteva fotografi i din activi-
tatea ASCOTID Mureș. Pentru mai multe informații 
găsiți echipa aici: Asociatia Copiilor si Tinerilor Di-
abetici Mures, persoană de contact: Rodica Molnar 
– președinte fondator, Sediul social: Tg-Mures, b-dul 
1 Decembrie 1918, nr 162/15, jud. Mures, cod poștal 
540525, Punct de lucru: Policlinica nr. 2 – Tg Mures. 
Telefon 0753 316623. 

Web: www.ascotid.ro
email: contact@ascotid.ro

Interviu realizat de Dr. Adriana Neghirlă
Tg. Mureș, 20.iulie.2017 
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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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Revista de medicină şcolară şi universitară 
este o revistă cu acces liber, oferind acces liber ime-
diat la conţinutul ei, contribuind astfel la libera circu-
laţie a informaţiei ştiinţifi ce.

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

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

Recomandări pentru autori

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

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

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

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

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

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

Figurile şi tabelele vor fi  prezentate pe coli 
separate, numerotate în ordinea apariţiei în text [în 
acesta precizându-se între paranteze locul în care se 
face referinţă la ele (ex: Fig 3)] şi vor fi  însoţite de 
titlu şi legendă.

Bibliografi a va fi  prezentată pe coli separate, 
numerotată în ordinea apariţiei în text şi cuprinzând 
pentru articole: numele tuturor autorilor şi iniţialele 
prenumelui. anul apariţiei (în paranteză). titlul artico-
lului în limba originală. titlul revistei în prescurtare 
internaţională (caractere italice). numărul volumului, 
paginile. Fiecare articol va trebui să se bazeze pe un 
minimum de 15 şi un maximum de 100 referinţe bibli-
ografi ce, în majoritate articole nu mai vechi de 10 ani. 

Exemple de prezentare a bibliografi ei: 
1. Matson JL, Turygin NC, Beighley J, Matson 

ML. Status of single-case research designs for evi-
dence-based practice. Research in Autism Spectrum 
Disorders 2012; 6: 931-938

2. Woodard C, Groden J, Goodwin M, Sha-
nower C, Bianco J. The Treatment of the Behavioral 
Sequelae of Autism with Dextromethorphan: A Case 
Report. Journal of Autism and Developmental Disor-
ders 2005;35(4): 515-518

3. Riley-Tillman T C, & Burns M K. Evalua-
ting educational interventions. Single case design for 
measuring response to intervention. New-York: The 
Guilford Press 2009

Responsabilitatea autorilor

Autorii sunt singurii responsabili pentru origi-
nalitatea conţinutului materialelor trimise (orice acu-
zaţie de plagiat se adresează autorilor şi nu implică 
răspunderea editorilor). Materialele trimise trebuie să 
nu fi  fost publicate sau trimise spre publicare în alte 
reviste sau publicaţii.

GENERALITĂŢI DESPRE REVISTĂ 
ŞI RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI
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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 re-
vistei. 

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 4-3.pdf
	Page 1


