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Rezumat

Hipertensiunea arterială este prezentă și ado-
lescenți fi ind este un predictor al HTA și al bolilor 
cardivasculare la adulți. 

SCOP: Evaluarea prevalenței de moment a ca-
zurilor de HTA la adolescenți și a prezenței factorilor 
de risc, în vederea diagnosticării precoce și instituirii 
măsurilor de profi laxie primară, secundară sau terțiară. 

MATERIAL ȘI METODĂ: Lot -717 adoles-
cenți, din 7 licee, din județul Mureș,vârsta 15-20 ani, 
sex ratio M:F = 1:0,96, raport mediu Urban:Rural = 
0,89:1. Perioada: 15.02.2017 – 30.03.2017. Metoda: 
măsurarea G, H, IMC,TA, SaO2, APP, AHC rude grd 
1,2 (HTA,DZ), comportamente cu risc (tutun, alcool,-
băuturi energizante minim 1x/săptămână), evaluare 
conform standardelor internaționale METODE STA-
TISTICE: minm, maxim, media, chi pătrat test. 

REZULTATE: Prevalența HTA 18,13% 
(n=130), fete 14,77% (n=52) băieți 21,36% (n=78), 
în mediul urban 6,83% (n=49), rural 11,29% (n=81). 
Evaluarea TAS și TAD ținând cont de vârstă, sex, 
înălțime (percentile): valori normale ale TAS (nTAS) 
84,51% (n=606) și TAD (nTAD) 79% (n=588) hi-
potensiune arterială:TAS 0,98% (n=7), TAD 0,41% 
(n=3), HTA: TAS 14,5% (n=104), TAD 6,837% 
(n=49); preHTA: TAS 5,44%, TAD 14,39%, cu risc 
crescut de HTA. HTAS la 13,47% (n=66) dintre nor-
moponderali (n=490), cu +G(n=110) la 30,91%(n=34) 
și cu –G(n=110) 3,64% (n=4) (p=0,000003).

HTAD (n=49) adolescenți, +G 34,69% (n=17), 
-G 8,16% (n=4),normoponerali 57,14% (n=28)
(p=0,004)

Comportamente de risc (minim1x/sapt): fu-
mează 27,05% (n=194), acool 8,5% (n=61), băuturi 
energizante 21% (n=149). HTA(n=130): fumători 
23,84 % (n=31), alcool 6,15% (n=8),băuturi ener-
gizante 17,69% (n=23), asociază fumatul + băuturi 
energizante 10,76% (n=14). Adolescenții cu HTA + 
rude de gradul 1 și 2 cu HTA 21,53% (n=28), de dia-
bet zaharat 10% (n=13). (IMC > +1) + HTA+ rude cu 
HTA+DZ 4,61% (n=6) , (IMC < -1) + HTA + rude cu 
DZ 4,61% (n=6). 

CONCLUZII: 1.HTA la adolescenți este mult 
subdiagnosticată și reprezintă unul din factorii de risc 
asociați cu riscul pentru evenimente cardiovasculare. 
2. Prezența a numeroși factori de risc asociați HTA 
(obezitatea, comportamente cu risc, factori familiali, 
etc) reprezintă o problemă de sănătate publică. 3.Ne-
cesitatea screeningurilor și programelor complexe de 
prevenire a bolilor cardiovasculare începând din copi-
lărie, medicina școlară putând fi  o resursă importantă 
în implementarea acestora.4. Educația pentru sănătate 
și educația nutrițională efectuate în mod profesionist, 
continuu și conform unei programe coerente sunt ne-
cesități stringente, având în vedere că stilul de viață 
este deosebit de important atât în prevenția cât și în 
tatamentul HTA.

CUVINTE CHEIE: tensiune arterială, ado-
lescent, școală
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Abstract

High blood pressure is present and adolescents 
being a predictor of HTA and cardiovascular disease 
in adults. 

PURPOSE: Assessing the current prevalence 
of HTA cases in adolescents and the presence of risk 
factors for early diagnosis and the introduction of pri-
mary, secondary or tertiary prophylaxis. 

MATERIAL AND METHOD: Group: 717 ado-
lescents from 7 high schools in Mures county, aged 
15-20 years, sex ratio M: F = 1: 0.96, average Urban: 
Rural = 0.89: 1. Period: 15.02.2017 – 30.03.2017. 
Method: measurement of G, H, BMI, BP, SaO2, per-
sonal pathological antecedents, AHC relatives grd 
1&,2 (HTA,T1,2 DM), risk behaviors (tobacco, alco-
hol, energy drinks at least 1x / week. Statistica:, maxi-
mum, average, chi squared test. 

RESULTS: HTA prevalence 18.13% (n = 130), 
girls 14.77% (n = 52) boys 21.36% (n = 78), urban 
6.83% (n = 49) , 29% (n = 81). Evaluation of TAS and 
TAD based on age, sex, height (percentiles): normal 
TAS (nTAS) 84.51% (n = 606) and TAD (nTAD) 79% 
(n = 588) 98% (n = 7), TAD 0.41% (n = 3), HTA: TAS 
14.5% (n = 104), TAD 6.837% (n = 49); preHTA: 
TAS 5.44%, TAD 14.39%, high risk of HTA. HTAS 
at 13.47% (n = 66) of normoponderal (n = 490), + G 
(n = 110) to 30.91% (n = 34) (n = 4) (p = 0.000003). 

HTAD (n = 49) adolescents, +G 34.69% (n = 17), -G 
8.16% (n = 4), normoponeral 57.14% (n = 28). Risk 
behaviors (minimum 1 x / week): smokes 27.05% 
(n = 194), alcohol 8.5% (n = 61), energy drinks 21% 
(n = 149). HTA (n = 130): smokers 23.84% (n = 31), 
alcohol 6.15% (n = 8), energy drinks 17.69% (n = 23) 
(n = 14). Adolescents with HTA + grade 1 and 2 relati-
ves with HTA 21.53% (n = 28), diabetes mellitus 10% 
(n = 13). (BMI > + 1) + HTA + relatives with HTA 
+T2 DM 4.61% (n = 6), (BMI < -1) + HTA + relatives 
with T2DM 4.61% (n = 6).

CONCLUSIONS: 1. HTA in adolescents is 
much underdiagnosed and is one of the risk factors 
associated with the risk for cardiovascular events. 2. 
The presence of many HTA associated risk factors 
(obesity, risk behaviors, family factors, etc.) is a pu-
blic health problem . 3. The need for complex scree-
ning and programs to prevent cardiovascular disease 
from childhood, school medicine being an important 
resource in their implementation.4. Health education 
and nutrition education conducted professionally, 
continuously and according to a coherent program are 
pressing needs, given that lifestyle is particularly im-
portant in both HTA prevention and treatment.

KEY WORDS: blood presure, teenager, 
school

Arterial hypertension 
in adolescents – prospective study

INTRODUCERE

Tensiunea arterială (TA) normală este defi nită 
prin valori ale tensiunii arteriale sistolice (TAS) şi ale 
tensiunii arteriale diastolice (TAD) mai mici decât per-
centila 90. Prehipertensiunea arterială, conform Ame-
rican Academy of Pediatrics (AAH) sau tensiunea ar-
terială normal înaltă, conform Societății Europene de 
Hiperensiune arterială (ESH) este defi nită prin valoarea 
TAS şi/sau TAD mai mare sau egală cu percentila 90, 

dar mai mică decât percentila 95, obţinute la cel puţin 
trei determinări independente [1,2]. 

Hipertensiunea arterială (HTA) este defi nită de 
valori ale TAS şi/sau TAD mai mari sau egale cu per-
centila 95, obţinute la cel puţin trei determinări inde-
pendente. HTA grad I este defi nită de valori ale TAS 
şi/sau TAD cuprinse între percentilele 95 – 99 + 5 mm 
Hg, iar HTA grad II prin valori ale TAS şi/sau TAD 
mai mari decât percentila 99 + 5 mm Hg [1,2]. 
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HTA primară (esenţială) este o boală cu o eti-
ologie neidentifi cată defi nitiv, diagnostic care se sta-
bileşte prin excluderea unor cauze certe de majorare 
a valorilor tensiunii arteriale şi a bolilor, care ar putea 
genera instalarea hipertensiunii arteriale. 

HTA secundară este un sindrom al bolilor re-
nale, endocrine, neurologice, cardiovasculare, uneori 
în perioada de sarcină, în unele intoxicaţii, având o 
etiologie bine determinată. 

Măsurarea TA corectă presupune respectarea 
unui set de reguli care vizează:

1.  Condiţiile pentru pacient: încăpere confor-
tabilă (temperatură şi anturaj), în condiţii de 
repaus fi zic şi psihic timp de cel puţin 5 mi-
nute; după o oră de la ingerarea alimentelor, 
cafelei sau tutunului; în poziţie clinostatică 
(copilul aşezat şi sprijinit de speteaza scau-
nului, cu picioarele pe podea şi braţul spriji-
nit la nivelul cordului);

2.  Condiţiile din partea echipamentului de mă-
surare: sfi gmomanometrul aneroid se echi-
librează la fi ecare 6 luni, manşeta se aplică 
pe braţul dezgolit, cu marginea inferioară a 
manşetei cu 2 – 2,5 cm deasupra plicii cu-
bitale, gradul de constrângere a manşetei se 
apreciază prin posibilitatea de introducere a 
unui deget între manşetă şi braţ, iar dimensi-
unile manşetei se selectează asfel ca: lăţimea 
balonului de cauciuc să acopere 40% din 
distanţa dintre olecran şi acromion și lungi-
mea 80 – 100% din circumferinţa braţului. 
Dimensiunile manşetei în funcţie de vârstă, 
utilizate pentru măsurarea TA conform re-
comandărilor ESH (2009) sunt prezentate în 
tabelul nr 1.

Tabelul nr. 1: Dimensiunile manșetei tensiometrului 
în funcție de vârstă

Vârsta
Lățimea 

manșetei 
(cm)

Lungimea 
manșetei 

(cm)

Circumferința 
maximă a 

brațului (cm)
Copil 9 18 22
Adolescent 10 24 26

3.  Tehnica măsurării TA: prin palpare se apre-
ciază pulsaţia arterei radiale la nivelul plicii 
cubitale, pentru stabilirea locului unde ur-
mează să se aplice stetoscopul, prin pompare 
cu para de cauciuc se umfl ă aer în camera de 
presiune mai mult cu 30 mm Hg de la dis-
pariţia pulsului radial, apoi se desumfl ă cu 2 
mm Hg la fi ecare secundă; TAS este consi-
derată acea valoare, la care apar primele zgo-
mote (faza I Korotkoff), iar TAD corespunde 
valorii, la care dispar zgomotele (faza V Ko-
rotkoff); tensiunea arterială se determină la 
ambele braţe şi se înregistrează datele de la 
braţul cu cifre mai înalte ale TA; Interpreta-
rea valorilor TA obţinute se face comparând 
cu harta percentilelor pentru TA în funcţie de 
vârstă, sex şi talie.

Condiţiile de evaluare a monitorizării ambu-
latirii automate a tensiunii arteriale (MAATA) [1,2]:

Înainte de efectuarea MAATA iniţial pacienţii 
nu administrează medicaţie antihipertensivă timp de 
3 – 4 zile, inclusiv în ziua de investigaţie. Măsurarea 
TA se efectuează în perioada de zi (de la 7.00 la 22.00) 
la fi ecare 30 de minute, în perioada de noapte (de la 
22.00 până la 7.00) la fi ecare 60 de minute. 

Se analizează următorii indici: 
  Valorile medii pentru TAS şi TAD în peri-

oada de zi, noapte şi 24 de ore. Interpretarea 
valorilor TA medii conform MAATA la copii 
se apreciază în baza hărţii percentilelor TA în 
funcţie de vârstă, sex şi înălţime [1, 2]. 

  Indicele de timp (% Δ) pentru procentul va-
lorilor TA peste de normă:

1. % Δ 12,5 – 25% – corespunde normei;
2.  % Δ 25 – 50% – hipertensiune arterială 

oscilantă;
3.  % Δ > 50% – hipertensiune arterială 

stabilă.
Interpretarea și monitorizarea valorilor TA mă-

surate la copii și adolescenți se face conform tabelu-
lui 2.
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Tabel nr.2 : Interpretarea și monitorizarea valorilor TA la copil măsurate clinic și MAATA [1,2]

VALORI 
MEDII

TA

CLINIC
percen  la MAATA INDICE DE TIMP

%∆ CONCLUZII MONITORIZARE

TAS
TAD

> 99+5 mmHg > 99+5 mmHg % Δ > 50%
(% Δ 25-50%)

HTA std. II
(Oscilantă)

Evaluare și inițiere 
tratament într-o 
săptămână, sau

imediat dacă este 
simptoma  c

TAS
TAD 99 < TA > 95 99 < TA > 95 % Δ > 50%

(% Δ 25-50%)
HTA std. I

(Oscilantă)

Reevaluare după
1-2 săptămâni,

dacă persistă, evaluare 
cardiologică într-o lună

TAS
TAD < 95 < 95 > 25%

preHTA
(normotensiune 

înaltă)

Reevaluare la 6 luni
Controlul greutății

TAS
TAD > 95 < 95 < 25% HTA de „halat alb“ Evaluare anuală

TAS
TAD < 90 < 90 > 25% NORMOTENSIVI Evaluare anuală

Criteriile de internare a pacienţilor cu HTA 
sunt:

1. Criza hipertensivă
2. Adresare primară cu valori mari ale TA 
3.  Adresare repetată cu semne clinice de per-

sistenţă a valorilor mari ale TA la pacientul 
cu tratament non medicamentos sau medi-
camentos

4.  Apariţia complicaţiilor sau agravarea sem-
nelor de disfuncţie cardiacă

Tratamentu HTA la copil și adolescent vizează 
în primul rând schimbarea stilului de viață și combate-
rea factorilor de risc, în măsura în care acest lucru este 
posibil și în al doilea rând tratamentul medicamentos, 
în funcție de etiologia și gravitatea HTA. Tratamentul 
nonmedicamentos și recomandările privind modifi ca-
rea stilului de viaţă și instituirea unui stil de viață să-
nătos având ca obiectiv menținerea sau obținerea unei 
greutăți corporale normale pentru vârstă și înălțime 
sunt sintetizate in tabelul nr.3. Recomandări generale 
includ: exerciţii fi zice de 3-5 ori în săptămână, câte 40 
minute, în aer liber, evitarea activităţilor cu caracter 
sedentar mai mult de 2 ore/zi, reducerea consumului 
de sare, de zahăr și a băuturilor carbogazoase, se reco-
mandă consumul de fructe, legume, cereale integrale, 
excluderea tabagismului, consumului de alcool și a 

băuturilor energizante, implicarea părinţilor şi a rude-
lor în promovarea modului de viaţă sănătos, implica-
rea în competiţii sportive (este interzisă doar pacienţi-
lor cu HTA gr.II, necontrolată și/sau leziuni organice), 
training psihofi ziologic [1,2,3,4,5,6].

Tabel nr. 3: Recomandări în profi laxia și terapia non-
medicamentoasă a HTA

IMC (percen  la) Recomandări

< 85 Menținerea IMC < percen  la 85

85 – 95 Scădere în greutate treptată, pînă 
la IMC < percen  la 85

> 95 Scădere în greutate cu 1-2 kg/
lună, până la IMC < percen  la 85

Tratamentul medicamentos la copii include mai 
multe grupe de preparate antihipertensive care se pot 
admnistra ca monoterapie sau terapie asociată, repre-
zentate de: inhibitori ai enzimei de conversie, anta-
goniştii de angiotensină II, blocanţi ai canalelor de 
calciu, β-blocante, diuretice. 

HTA asimptomatică nu necesită un tratament 
de urgență, instituindu-se un tratament doar după eva-
luarea cardiologică. HTA severă, criza hipertensivă 
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necesită tratament de urgență și internarea imediată 
într-un serviciu de specialitate. Encefalopatia hiper-
tensivă se manifestă prin cefalee severă, tulburări de 
vedere și vărsături, evoluând cu semne sau defi cite 
neurologice de focar, convulsii, pierderea cunoștinței, 
cu creșterea mare a TA, edem papilar, și hemoragii 
retiniene. Acești pacienți adesea au o boală cronică re-
nală și sunt dializați. Diagnosticul diferențial în aceste 
cazuri include encefalopatia uremică și dezechilibrele 
metabolice.TA trebuie redusă lent și asociate anticon-
vulsivante pentru prevenirea conulsiilor [1, 2, 3,4,].

În cabinetul de medicină școlară, dintre reco-
mandările ghidurilor de specialitate se pot utiliza în 
situații de urgență: Nifedipine, tablete a 0,5 mg, admi-
nistrate sublingual/oral  în doză de 1.0 mg/kgc/doză 
(max. 40 mg) la 12 ore interval (efectele secundare 
includ tachicardia, hiperemia feței și retenția hidrică) 
sau Captopril, comprimate a 25 mg sau 50 mg, ad-
ministrat oral, în doză de 0.1 mg/kg inițial, crescând 
până la maximum 1 mg/kgc/doză (max. 50 mg) la in-
terval de 8 ore (în mod obișnuit acționează în 30-60 
de minute). 

SCOPUL

Evaluarea prevalenței de moment a cazurilor de 
HTA la adolescenți și a prezenței factorilor de risc, în 
vederea diagnosticării precoce și instituirii măsurilor 
de profi laxie primară, secundară sau terțiară.

MATERIAL ȘI METODĂ

Lotul studiat a fost format din 717 adolescenți, 
elevi ai claselor IX-XII în 7 licee din Tîrgu Mureș, Lu-
duș, Tîrnăveni, cu vârsta 15-20 ani, vârsta medie fi ind 
de 210 luni (17 ani 6 luni). Lotul a fost format din 352 
fete (49%) și 365 băieți (51%), sex ratio M:F = 1:0,96, 
cu mediul de proveniență urban 338 elevi (47%) și ru-
ral 376 (53%), raport Urban:Rural = 0,89:1.

Perioada de evaluare a adolescenților a fost 
15.02.2017 – 30.03.2017. 

Metoda utilizată a fost completarea unui tabel 
în excel cu datele personale ale pacienților: vârsta în 
luni, sex, mediul de proveniență, date anamnestice 
privind antecedentele personale patologice (boli cro-
nice), existența unor boli acute la momentul evaluării, 
medicația în curs, antecedente heredocolaterale la ru-
dele de gradul 1 și 2 privind HTA și diabetul zaharat 

(DZ), consumul personal de tutun, alcool și/sau bău-
turi energizante (cel puțin o dată pe săptămână), efec-
tuarea măsurăturilor unor parametri fi ziologici (TAD, 
TAS, puls și saturația de oxigen în sângele perife-
ric-SaO2), fi ziometrici (greutatea corporală-G, înălți-
mea-H), calculul indicelui de masă corporală (IMC) 
după formula IMC (kg/(m)2 = G(kg) / H(m)2 )

Instrumentele de măsurat utilizate au fost: 
sfi ngomanometru aneroid cu manometru Moretti, 
pulsoximetru digital CMS-50DL, balanță mecanică 
cu taliometru pentru cabinete medicale. 

Măsurarea TA s-a făcut respectând condiţiile 
pentru pacient și condiţiile din partea echipamentului 
cu dimensiunile manşetei în funcţie de vârstă, con-
form recomandărilor ESH din 2009, prezentate an-
terior.

Interpretarea măsurătorilor s-a făcut cal-
culând, în funcție de vârsta în luni, sex și înălțime, 
a percentilelor și scorului Z, utilizând „Pediatric Per-
centile Calculator for Height, Weight, BMI, and Blood 
Pressure“ pentru vârsta de 2-20 ani, Greutatea, înălți-
mea și IMC au fost calculate, conform http://www.
cdc.gov/growthcharts/percentile_data_fi les.htm, TAS 
și TAD a fost calculată în funcție de sex, vârstă (luni) 
și scorul Z al înâlțimii (cm), conform the NHLBI’s 
Fourth Report on the Diagnosis (Appendix B), Evalu-
ation, and Treatment of High Blood Pressure in Chil-
dren and Adolescents, May 2005: http://www.nhlbi.
nih.gov/health/prof/heart/hbp/hbp_ped.pdf 

Metodele statistice utilizate în studiu au fost 
media aritmetică, minim, maxim, procente, rapoarte, 
chi pătrat test.

REZULTATE și DISCUȚII

Evaluarea înălțimii, în fucție de vârstă și sex, 
ne arată că 76,01% (n=545) dintre adolescenți au o 
dezvoltare medie, dar numărul celor prea scunzi 
pentru vârsta lor 14,92% (n=107) este mai mare de-
cât al celor prea înalți pentru vârstă 9,06% (n= 65). 
Evaluarea greutății în funcție de vârstă, sex, înălțime, 
IMC (percentile, scor Z) ne arată că adolescenții au o 
dezvoltare staturoponderală armonică în proporție de 
74,34% (n=533), dar la fel ca la evaluarea dezvoltării 
staturale, cei sub media pentru vârstă 9,21%% (n=66) 
sunt mai numeroși decât cei cu o dezvoltare peste me-
dia vârstei 6,28% (n=45). Adolescenții cu dezvoltare 
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staturoponderală armonică provin din rândul celor cu 
dezvoltare staturală medie 79,17% (n=422), defi citară 
12,38% (n=66) și peste media vârstei 8,44% (n=45). 
Adolescenții cu dezvoltare staturoponderală dizar-
monică, cu plus de greutate față de înălțime (+G), 
18,97% (n=136), se selectează din rândul adolescen-
ților cu dezvoltare staturală medie 78,67% (n=107), 
defi citară 13,23% (n=18) și peste media vârstei 8,08% 
(n=11). La adolescenții cu surplus de greutate față de 
înălțime 18,36% (n=136), supraponderea (IMC la per-
centila 85-95) a reprezentat 54,41% (n=74), iar obezi-
tatea (IMC peste percetila 95) 45,58% (n=62). 6,69% 
(n=48) dintre adolescenți au avut IMC sub percentila 
5. Adolescenții cu dezvoltare staturoponderală dizar-
monică, cu defi cit de greutate față de înălțime (-G) 
6,69% (n=48), se selectează din rândul adolescenților 
cu dezvoltare staturală medie 33,33% (n=16), defi -
citară 47,91% (n=23) și peste media vârstei 18,75% 
(n=9). Aceste date antropometrice, obținute la lotul 
de adolescenți studiat, au o semnifi cație statistică im-
portantă, p=0,00000003. (vezi Tabelul nr.4 și Figura 
nr. 1). Ținând cont de vârstă, sex, înălțime și IMC, la 
lotul studiat avem un raport Normopondere: Surplus 
de greutate: Defi cit ponderal = 11:3:1. Greutatea me-

die a lotului studiat a fost de 63,3 kg și s-a situat la 
percentila 53, scor Z mediu = 0,01; înlțimea medie a 
fost 168 cm, situată la percentila 49, scor Z mediu = 
0,04, iar IMC mediu a fost 22,48 kg/m2, situat la per-
centila 48, scor Z mediu = -0,01. 

Tabel nr.4: Distribuția dezvoltării staturoponderale a 
adolescenților din lotul studiat

STATURA Scor z 
< -1

Scor z > 
+1

-1 >Scor 
z > -1 TOTAL

DIZARMONICI 
CU +G

%

18
2,51%

11
21,53%

107
14,92%

136
18,97%

DIZARMONICI 
CU – G

%

23
3,21%

9
1,26%

16
2,23%

48
6,69%

ARMONICI
%

66
9,21%

45
6,28%

422
58,86

533
74,34%

TOTAL
%

107
14,92%

65
9,07%

545
76,01%

717
100%

p=0,00000000003
Prevalența HTA, în studiul nostru, a fost de 

18,13% (n=130), înregistrată la 14,77% (n=52) dintre 
fete și la 21,36% (n=78) dintre băieți, în mediul ur-

Figura nr. 1: Distribuția dezvoltării staturoponderale a adolescenților din lotul studiat

ban 6,83% (n=49) în și mediul rural 11,29% (n=81). 
La măsurarea și evaluarea tensiunii arteriale la ado-
lescenți, valorile medii au fost TAS 117 mmHg, per-
centila 66, scor Z mediu 0,95, TAD 72 mmHg, per-

centila 62, scor Z mediu 0,62. Valorile TA minime au 
fost TAS 80 mmHg și TAD 40 mmHg, iar valorile 
maxime măsurate au fost TAS 160 mmHg, TAD 120 
mmHg. Evaluarea TAS și TAD ținând cont de vârstă, 
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sex, înălțime (percentile) ne arată valori normale ale 
TAS (nTAS) 84,51% (n=606) și TAD (nTAD) 79% 
(n=588) dintre adolescenți, valori scăzute ale TAS 
0,98% (n=7), TAD 0,41% (n=3) (hipotensiune arteri-
ală), și valori crescute (HTA std 1 si 2) ale TAS 14,5% 
(n=104), TAD 6,837% (n=49). De remarcat faptul ca 

adolescenții normotensivi prezintă valori ale TA la li-
mita superioară a normalului (percentila 90-95), pen-
tru TAS 5,44% și pentru TAD 14,39%, aceștia prezen-
tând un risc crescut de a dezvolta HTA. (vezi Tabelul 
nr. 5 și Figura nr. 2).

Tabel nr.5: Rezultatele evaluării TA la adolescenții din lotul de studiu

Hipertensivi 
(Percen  le > 95)

preHipertensivi
(Percen  la 90-95)

Normotensivi
(Percen  la 5-90)

Hipotensivi
(TAS < 90 mmHg, respec  v

TAD < 60 mmHg)
TAS
%

104
14,5%

33
4,60%

573
79,92%

7
0,98%

TAD 49
6,83%

94
13,11%

559
77,96%

15
2,09%

p= 0,00000000003

Valori crescute ale TAS au fost întâlnite la 
11,45% (n=104) adolescenți, dintre care au fost su-
praponderali sau obezi (IMC cu scor z >+1) 32,69% 
(n=34), subponderali sau denutriți (IMC scor z < -1) 
3,85% (n=4), și normoponerali (IMC cu -1< scor z 
<+1) 63,46% (n=66). De observat că, HTAS a fost 
înregistrată la 13,47% (n=66) dintre adolescenții 
normoponderali (n=490), pe când la cei cu surplus 
de greutate, +G (n=110) la 30,91% (n=34) și doar la 
3,64% (n=4) dintre adolescenții subponderali și de-
nutriți (n=110), cu semnnifi cație statistică importantă, 
p=0,000003. (vezi tabelul nr. 6) Adolescenții cu TAS 

sub 90 mmHg (n=7) s-au selectat dintre cei normo-
ponderali (n=4) și cu denutriție (n=2), aceștia având 
IMC cu scor z < – 2.

Valori crescute ale TAD au fost întânite la 49 
adolescenți, dintre care au fost supraponderali sau 
obezi (IMC cu scor z >+1) 34,69% (n=17), subpon-
derali sau denutriți (IMC scor z < -1) 8,16% (n=4), 
și normoponerali (IMC cu -1< scor z < +1) 57,14% 
(n=28), cu semnifi cație statistică (p=0,004). Valori 
scăzute ale TAD sub 60 mmHg au fost înregistrate la 
2,09% (n=15), dintre care 10 au fost normoponderali 
și 5 subponderali (-G).

Figura nr. 2: Evaluarea valorilor TAS și TAD la adolescenții din lotul de studiu în funcție de vârstă, 
sex, percen  la înălțimii (p= 0,00000000003)
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Tabelul nr. 6: Distribuția HTA corelată 
cu IMC la adolescenți

IMC scor z 
> +1

scor z 
< -1

+1 > scor 
z > -1 TOTAL

HTAS
%

34
4,78%

4
0,56%

66
9,29%

104
14,64%

nTAS
%

76
10,70%

106
13,28%

424
59,71%

606
85,35%

TOTAL
%

110
15,49%

110
15,49%

490
69,01%

710
100%

p=0,000003

IMC scor z 
> +1

scor z 
< -1

+1 > scor 
z > -1 TOTAL

HTAD
%

17
2,42%

4
0,57%

28
3,99%

49
6,98%

nTAD
%

109
15,53%

39
5,56%

505
71,94%

653
93,02%

TOTAL
%

126
17,95%

43
6,13%

523
75,93%

702
100%

p=0,004

Factorii de risc individuali întalniți frecvent la 
liceeni sunt legați de fumat, consumul de alcool și de 
băuturi energizante. 

În studiul nostru adolescenții liceeni fumează în 
proporție de 27,05% (n=194), consumă acool cel pu-
țin o dată pe săptămână 8,5% (n=61) și băuturi ener-
gizante cel puțin o dată pe săptămână 21% (n=149) 
(Figura nr. 3). 

Dintre cei 130 de adolescenți cu HTA sunt fu-
mători 23,84 % (n=31), consumatori de alcool 6,15% 
(n=8), consumatori de băuturi energizante 17,69% 
(n=23), asociază fumatul cu consumul de băuturi 
energizante 10,76% (n=14) (Figura nr. 3);

Dintre factorii de risc familiali am luat în cal-
cul ca fi ind cei mai importanți prezența HTA și/sau a 
DZ tip 2 (diagnosticate de medic și afl ați în evidența 
medicilor de familie/specialitate) la rudele de gradul 
1 și 2, iar aceștia au fost prezenți la 36% (n= 258) 
dintre adolescenții investigați; cu mare probabilitate 
numărul real este mult mai mare, având în vedere că 
aceste diagnostice cel mai adesea se pun întâmplător, 
cu ocazia unor examene medicale profi lactice de ru-
tină sau când pacienții se prezintă pentru simptomato-
logia complicațiilor. 

Nu am studiat și prezența obezității la rudele de 
gradul 1 și 2 considerând că datele anamnestice pot 
fi  subiective și irelevante dacă nu avem posibilitatea 
efectuării măsurătorilor în condiții standardizate. 

Adolescenții hipertensivi au avut antecedentele 
familiale la rude de gradul 1 și 2, de HTA 21,53% 
(n=28), de diabet zaharat 10% (n=13). 4,61% (n=6) 
dintre adolescenții cu HTA au asociat supraponderea/
obezitatea (IMC> +1) și antecedente de HTA plus di-
abet zaharat la rude de gradul 1 și 2, iar 4,61% (n=6) 
dintre adolescenți au asociat HTA cu subponerea 
(IMC < -1) și antecedente de diabet zaharat la rude de 
gradul 1 și 2 (Figura nr. 4)

Figura nr. 3: Comportamente de risc pentru HTA Figura nr. 4: HTA și DZ la rude de grd 1 și 2
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Bolile endocrine diagnosticate și afl ate în evi-
dența cabinetului medical școlar au fost prezente la 
0,97% (n=7) adolescenți, dar numai la 0,55% (n=4) 
acestea s-au asociat și cu HTA, astfel: 1 caz de DZ 
tip 2 + Hipertiroidie + Obezitate + Sindrom de ovar 
polichistic, 2 cazuri de Hipotiroidie și 1 caz de Hi-
potiroidie + Obezitate. De remacat prezența HTA la 
toate cele trei cazuri de hipotiroidie, indiferent dacă 
a fost sau nu asociată și obezitatea. De asemenea re-
marcăm o asociere de DZ tip 2 cu obezitate, sindrom 
de ovar polichistic și hipertiroidie, fi ecare dintre cele 
patru diagnostice fi ind factor de risc pentru HTA. Ce-
lelalte 3 cazuri: 2 de DZ tip 1 și unul cu diabet insipid 
nu s-au asociat nici cu obezitate, nici cu HTA.

În evidenta cabinetelor medicale școlare, la 
data studiului, erau investigați și diagnosticați doar 
3,84% (n=5) din cei 130 de adolescenți cu HTA, echi-
valent cu o prevalență de 0,69%. 

Conform studiului Organizației Mondiale a Să-
nătății (OMS), „A snapshot of the Health of Young 
People in Europe“, distribuţia geografi că a prevalenţei 
supraponderii la copiii în vârstă de 14-17 ani, a arătat 
pentru România valori asemănătoare cu cele obținute 
de noi, relevând cea mai mică prevaleță din Europa 
a supraponderii la băieți (7,7%), iar la fete aceasta a 
fost de 13,4%, cea mai mică din Europa fi ind la fe-
tele din Italia (8,7%). Același studiu raportează pentru 
România, la adolescenții de 15 ani, în 2005-2006, +G 
la 4% dintre fete și la 10% dintre băieți, consum de 
alcool la 15% dintre fete, 20% la băieți, cosumul de 
băuturi nonalcoolice (inclusiv băuturi energizante) la 
38% dintre fete, 44% la băieți, fumători fi ind fete 12% 
și băieți 20% [7]. Raportul Național de Sănătate a Co-
piilor și Tinerilor România 2016, publicat de Institu-
tul Național de Sănătate Publică, ne arată că în 2014, 
supraponderea și obezitatea, la fete sunt semnifi cativ 
mai mici decât la băieţi, astfel 15,03 % dintre fetele 
de 14 ani şi 8,92 % din cele de 16 ani sunt suprapon-
derale, iar la băieţi supraponderalii cei mai numeroși 
au fost cei de 14 ani, 23,68%, urmaţi de cei de 16 ani, 
16,35 %, iar cei mai puţini la 18 ani, 12,05 %, obezi-
tatea înregistrându-se la 3,61 % dintre băieţii de 15 
ani şi 3,35 % dintre cei de 18 ani, iar la fete, la toate 
categoriile de vârstă școlară fi ind subunitară, 0,53%. 
Același raport semnalează o scădere cu aproximativ 
1% a obezității la fete și o creștere cu aproximativ 1% 
la băieți [8].

Studiul SEPHAR arată că prevalența HTA la 
tinerii 18-24 de ani din România este de 8,75% [9]. 

Silvia Totaro et. coll.(2013), într-un studiu al 
HTA la adolescenți de 11-18 ani, a gasit o prevalență 
de 17%, date asemănătoare cu cele obținute în studiul 
nostru [10].

Anyaegbu, Dharnidharka (2014) arată că prehi-
pertensiunea (TA normal înaltă) are o rată a progresiei 
până la hipertensiune de 7% pe an pe o perioadă de 
2 ani. Lurbe și colaboratorii au arătat că pacienții cu 
HTA mascată sunt mai predispuși la obezitate, au un 
risc crescut de a dezvolta HTA și hipertrofi e ventricu-
lară stângă, au un istoric familial de HTA. Adolescen-
ții cu greutate mică la naștere au de asemenea un risc 
mai mare de adezvolta HTA. Copiii cu obezitate au un 
risc de 3 ori mai mare de a dezvolta HTA față de cei 
cu IMC sub percentia 85, dar infl uența creșterii IMC 
aupra HTA este mult mai importantă la băieți decât la 
fete, de asemenea și consumul de alcool. Hipertensi-
unea și prehipertensiunea arterială în copilărie și ado-
lescență prezice hipertensiunea la adulți, este asociată 
adesea cu hipertrofi e ventriculară stângă, cu scoruri 
neurocognitive reduse și leziuni renale. 

Prevalența hipertensiunii arteriale la copii era 
estimată între 2% și 5%, dar studii americane și eu-
ropene au constatat că numai 13% până la 26% din 
hipertensiunea din copilărie este corect diagnosticată, 
iar unele studii consideră că 75% din cazurile de HTA 
și 90% din cele de preHTA la copil și adolescent ră-
mân nediagnosticate. Această subdiagnosticare este 
cauzată și de metodologia mai difi cilă de măsurare și 
interpretare a valorilor TA la copil, precum și lipsa 
screeningurilor [11,12,13,14,15,16,17].

Aceste date vin să confi rme și valorile mari ale 
prevalenței HTA și preHTA obținute în studiul nos-
tru, cu semnifi cație statistică importantă, comparativ 
cu cele raportate ofi cial la adolescenți, dar și prezența 
factorilor de risc interdependenți care pot infl ența va-
lorile TA la adolescenți.

American Academy of Pediatrics (AAP, oct 
2017) arată ca studiile observaționale demonstrează 
că măsurătorile școlare pot fi  fi abile și că urmărirea 
longitudinală este fezabilă, datele disponibile în pre-
zent confi rmând că nu există diferențe între efi cacita-
tea programelor de screening la școală și cele efectuate 
de personalul clinic special instruit în acest scop. Me-
dicina școlară reprezintă o resursă importantă pentru 
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identifi carea copiilor cu valori TA modifi cate, care ne-
cesită investigații de specialitate, cât și în monitoriza-
rea celor diagnosticați cu HTA [17].

O cauză a subdiagnosticării HTA la adolescenți 
o constituie și procedurile destul de complicate de 
evaluare a măsurătorilor, conform standardelor inter-
naționale. 

În octombrie 2017, AAP recomandă o schemă 
practică, mai simplă, care este perfect corelată cu re-
comandările American Heart Association (AHA) și 
American College of Cardiology (ACC), pentru inter-
pretarea valorilor TA la copii cu vârsta≥13 ani, astfel 
valorile TA sunt considerate: 

Normale dacă TA <120 mmHg/<80 mmHg, 
 Prehipertensiune (TA normală înaltă) dacă 

TA= 120-129 mmHg/80-89 mmHg, 
 HTA std.I dacă TA =130-139 mmHg/80-89 

mmHg, 
HTA std.2 dacă TA≥140/90 mmHg.

Pentru copiii și adolescenții diagnosticați cu 
HTA, obiectivul terapeutic nonfarmacologic și far-
macologic este de a scădea TAS și TAD sub percen-
tila 90, iar pentru adolescenții ≥13 ani până la 130/80 
mmHG [17].

Medicina școlară poate juca un rol important 
în diagnosticarea precoce a HTA și inițierea profi la-
xiei secundare și terțiare, dar la fel de importantă este 
depistarea precoce a copiilor și adolescenților cu risc 
crescut de a dezvolta HTA, când profi laxia primară 
poate infl uența o serie de factori de risc prin educa-
ție nutrițională, educație pentru mișcare, combaterea 
comportamentelor de risc, adresându-se atât adoles-
cenților cât și familiilor acestora.

Educația pentru sănătate, promovarea și creerea 
deprinderilor unui stil de viață sănătos rămâne încă un 

deziderat și ar trebui să fi e un obiectiv important pe 
agenda politicilor de sănătate publică. 

Carta Europeană a Sănatăţii Cardiovasculare, 
semnată în 2007 și de România, spune că „Fiecare 
copil născut în noul mileniu are dreptul de a trăi 
până la vârsta de cel puțin 65 de ani fără a suferi de 
o boala cardiovasculară ce poate fi  prevenită.“ [18]. 
Acest deziderat poate fi  realizat doar realizând pro-
grame de prevenție bine fundamentate, prin politici de 
sănătate publică coerente și de lungă durată, deoarece 
prevenția primară începe mult înainte de nașterea co-
pilului, prima zi de viață fi ind începutul unei noi etape 
a programului educațional pentru o viață sănătoasă, 
iar educația reprezintă unul dintre cei mai importanți 
determinanți generali modifi cabili. 

CONCLUZII

1.  HTA la adolescenți este mult subdiagnos-
ticată și reprezintă unul din factorii de risc 
asociați cu riscul pentru evenimente cardio-
vasculare.

2.  Prezența a numeroși factori de risc asociați 
HTA (obezitatea, comportamente de risc, 
factori familiali, etc) reprezintă o problemă 
de sănătate publică.

3.  Necesitatea screeningurile și programelor 
complexe de prevenire a bolilor cardiovas-
culare începând din copilărie, medicina șco-
lară putând fi  o resursă importantă în imple-
mentarea acestora.

4.  Educația pentru sănătate și educația nutriți-
onală efectuate în mod profesionist, conti-
nuu și conform unei programe coerente sunt 
necesități stringente, având în vedere că sti-
lul de viață este deosebit de important atât în 
prevenția cât și în tatamentul HTA.
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Rezumat 

Creșterea accelerată în greutate și procentul 
mare de copii cu obezitate ridică suspiciunea unui 
consum alimentar excesiv. 

SCOPUL lucrării este de a evalua evoluția pla-
nului alimentar din grădinițele cu program prelungit 
pe o perioadă de 2 ani, în urma unei intervenții nutri-
ționale specializate. 

MATERIAL ȘI METODĂ: A fost efectuat un 
studiu de tip transversal, în perioada 2015-2017. Stu-
diul a inclus 2 grădinițe cu program prelungit, în una 
dintre ele fi ind implementat un plan alimentar contro-
lat dietetic. 

REZULTATE: La începutul studiului, în anul 
2015, planul alimentar al celor două grădinițe era ase-
mănător. După intervenție, în cazul lactatelor a fost 
observată o evoluție treptată de la 33,10% (în anul 
2015), la 73,10% (în anul 2017). Evoluția a fost una 

semnifi cativă din punct de vedere statistic în perioada 
2015-2017 (p<0.0001). Cantitatea de grăsimi vege-
tale consumată a scăzut de la 13,63 grame/pe zi, în 
anul 2015, la 9,84 grame/zi în anul 2016, atingând în 
2016 un procent de 109,37% din recomandările ofi ci-
ale. O schimbare semnifi cativă a fost observată și în 
cazul consumului de fructe (p<0.0001) și produse za-
haroase (p=0.0002). În fi nalul perioadei de studiu au 
fost observate diferențe semnifi cative, între cele două 
instituții, în cazul consumului de lactate, ouă, cereali-
ere, produse zaharoase și fructe. 

CONCLUZII: Intervenția dietetică în alcătuirea 
planului alimentar în grădinițele cu program prelungit 
este esențială. Includerea unui dietetician în echipa de 
întocmire a meniului duce la o îmbunătățire vizibilă a 
calității meniului. 

CUVINTE CHEIE: grădiniță, bilanț alimen-
tar, meniu, intervenție nutrițională, preșcolari

EVOLUȚIA ÎN TIMP A PLANULUI ALIMENTAR 
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Evolution of kindergartens` food plan, 
with and without dietetic intervention

Abstract

Accelerated wight gain and the high percentage 
of children with obesity raise the suspicion of exces-
sive food consumption. 

THE AIM of the paper is to evaluate the evolu-
tion of the food plan in kindergartens with extended 

schedule for a period of 2 years, following specialized 
nutritional intervention. 

MATERIAL AND METHOD: A cross-sectio-
nal study was conducted over the period 2015-2017. 
The study included 2 kindergartens, one with a con-
trolled menu. 

RESULTS: At the beginning of the study, in 
2015, the food plan was similar. After the intervention, 
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for dairy products, a gradual evolution from 33.10% 
to 73.10% was observed. Evolution was statistically 
signifi cant (p<0.0001). The amount of vegetable fats 
decreased from 13.63 grams/day to 9.84 grams/day, 
reaching in 2016 109.37% of the offi cial recommen-
dations. A signifi cant change was also observed in the 
case of fruit consumption (p<0.0001) and sugary pro-
ducts (p=0.0002). At the end of the study, signifi cant 

differences were observed between the two instituti-
ons regarding dairy products, eggs, cereals and fruits. 

CONCLUSIONS: Dietetic intervention in 
menu planning is essential. The inclusion of a dieti-
tian in the menu planning team can lead to a visible 
improvement in the menu quality.

KEYWORDS: kindergarten, food balance, 
menu, nutritional intervention, preschoolers

Introducere

Alimentația din instituțiile de învățământ pre-
școlar cu program prelungit ar trebui să asigure apro-
ximativ 75% din necesarul caloric și de nutrienți a 
preșcolarului [1]. Creșterea accelerată în greutate și 
procentul mare de copii cu obezitate [2], ridică suspi-
ciunea unui consum alimentar excesiv, asociat unei ac-
tivități fi zice necorespunzătoare. Datorită acestei sus-
piciuni, alimentația din grădinițe ar trebui echilibrată 
și controlată din punct de vedere dietetic, astfel încât 
necesarul caloric să nu fi e depășit. Se impune un con-
trol nutrițional riguros, atât din punct de vedere canti-
tativ, cât și calitativ, astfel încât planul alimentar din 
instituție să asigure copilului nutrienții necesari unei 
dezvoltări echilibrate. Conform unor cercetări anteri-
oare, calitatea planului alimentar este mai crescută în 
cazul grădinițelor cu un buget mai redus [3], investiția 
în cazul acestora fi ind axată pe calitate, și nu pe canti-
tate. Deși o creștere a bugetului alocat alimentației ar 
putea fi  un lucru benefi c, în cazul unor blocuri alimen-
tare fără personal califi cat în nutriție și dietetică, acest 
lucru pare a avea un efect contrar celui dorit. 

Scopul lucrării este de a evalua evoluția planu-
lui alimentar din grădinițele cu program prelungit pe o 
perioada de 2 ani, în urma unei intervenții nutriționale 
specializate. 

Material și metode

A fost efectuat un studiu de tip transversal, pe 
o perioadă de 2 ani consecutivi, respectiv în perioada 
calendaristică 2015 – 2017. Studiul a inclus in ana-
liză 2 grădinițe cu program prelungit din orașul Tîrgu 
Mureș, cu buget asemănător alocat alimentației. Insti-
tuțiile nu au avut ajutorul unui specialist în nutriție și 
dietetică la începutul anului 2015, în una dintre gră-

dinițe, în perioada 2016-2017 fi ind implementate mo-
difi cări nutriționale impuse treptat. În a 2-a instituție, 
planul alimentar a fost întocmit și pe perioada 2016-
2017, ca și în primul an de studiu, de către personal 
necalifi cat în domeniul nutriției. Pe toată perioada 
derulării studiului, bugetul alocat meniului a rămas 
neschimbat. 

Evaluarea evoluției planului alimentar a fost 
realizată conform Ordinului nr 1563 din 2008, dat 
de Ministerul Sănătății din România, prin 3 bilanțuri 
alimentare, realizate trimestrial [1]. Aceste bilanțuri 
au pus în analiză 10 zile de meniu, din 2 săptămâni 
consecutive, din 3 sezoane diferite ale anului școlar. 
Datele numerice cantitative ale produselor alimentare 
folosite în cadrul acestor zile au fost colectate din fi -
șele zilnice de alimente, raportarea fi nală fi ind făcută 
la numărul de copii prezenți în ziua respectivă. Evalu-
area fi nală a fost făcută prin transformarea alimente-
lor folosite în echivalenții alimentari propuși la nivel 
legislativ. 

Pentru păstrarea confi dențialității, instituțiilor 
le-au fost oferite două abrevieri reprezentative. Astfel, 
grădinița în care a fost implementat planul alimentar 
controlat de către specialist în nutriție și dietetică a 
primit abrevierea G.C., instituția în care nu au fost 
implementate schimbări nutriționale controlate fi ind 
denumită G.N. Denumirile au fost ales în mod aleator 
și nu prezintă inițiale care ar putea face legătura cu 
grădinițele colaboratoare.

Evaluarea statistică a datelor a fost făcută cu 
ajutorul programului GraphPad Prism 6.0 și a Micro-
soft Offi ce Excel 2017. Datele descriptive de interes 
au fost: valoare minimă, maximă, mediană și medie, 
deviație standard și coefi cient de variație. Privind sta-
tistica inferențială au fost aplicate teste precum: D`A-
gostino Pearson Omnibus test, Mann Whitney test și 
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Kruskal-Wallis test. Intervalul de confi dență a fost se-
tat la 95%, valorile p mai mici decât 0.05 fi ind consi-
derate semnifi cative. Expunerea grafi că a datelor este 
realizată pe baza valorilor medii. 

Rezultate

Evaluând posibilele diferențe dintre cele 2 in-
stituții incluse în studiu, a fost observat faptul că pe 
perioada anului 2015 planul alimentar al celor două 
grădinițe era asemănător. Nu au fost observate dife-
rențe statistice privind necesarul asigurat de lactate 
(p=0.157), fructe (p=0.140), dulciuri (p=0.653), ce-
reale (p=0.117), grăsimi animale (p=0.348), pește 
(p=0.724) sau ouă (p=0.337). Singura subgrupă ali-
mentară în cazul căreia au fost observate diferențe 
semnifi cative (p<0.0001) a fost cea de grăsimi ve-
getale, în cazul G.N. fi ind înregistrată o mediană a 
procentului asigurat din recomandările ofi ciale de 
158.6%. În cazul G.C. mediana procentului asigurat a 
fost de 133.1%. (Figura 1.5.)

În cadrul grădiniței cu plan alimentar întocmit 
de către personal necalifi cat în nutriție și dietetică 
(G.N.), au fost observate diferențe semnifi cative în 
perioada 2015-2017, la nivelul lactatelor (p=0.029), 
cărnii și produselor din carne (p=0.003), peștelui și 
derivatelor din pește (p=0.003), leguminoaselor us-
cate (p=0.045), grăsimilor vegetale (p<0.0001) și 
produselor zaharoase (p<0.0001). În unele situații a 
fost observată o îmbunătățire a meniului, prin creș-
terea procentului asigurat de lactate (de la 19.55% în 
2015, la 29.89% în anul 2017) și grăsimi animale (de 

la 83.15% în anul 2015, la 96.18% în anul 2017), dar 
și datorită scăderii consumului de grăsimi vegetale, 
carne și produse zaharoase. În cazul unor produse 
afl ate sub recomandările ofi ciale, situația a rămas ne-
schimbată sau a fost înrăutățită. Astfel de situații au 
fost observate în categoriile ouă, cartofi  și pește. Două 
dintre grupele alimentare în cazul cărora excesul era 
de peste 20% în 2015, și a urcat la peste 60%, au fost 
leguminoasele și fructele. Datele statistice descrip-
tive, sunt reprezentate grafi c în fi gurile 1.2. și 1.3. 

În cazul grădiniței cu plan alimentar controlat 
(G.C.), au fost observate modifi cări semnifi cative în 
cazul mai multor grupe principale de alimente. În ca-
zul lactatelor a fost observată o evoluție treptată de 
la 33,10% (în anul 2015), la 73.10% (în anul 2017). 
Evoluția a fost una semnifi cativă din punct de vedere 
statistic în perioada 2015-2017 (p<0.0001), nefi ind 
însă obervate modifi cări semnifi cative între anii 2015 
– 2016 (p>0.05). Modifi cări semnifi cative au fost ob-
servate și în cazul grăsimilor vegetale (p=0.009), în 
acest caz modifi carea fi ind una bruscă, fi ind obser-
vate diferențe statistice în perioada 2015-2016, 2015-
2017, însă fără modifi cări semnifi cative în perioada 
2016-2017. Astfel, cantitatea de grăsimi vegetale con-
sumate a scăzut de la 13,63 grame/pe zi, în anul 2015, 
la 9,84 grame/zi în anul 2016, atingând în acest an un 
procent de 109,37% din recomandările ofi ciale. În pe-
rioada 2016-2017, această scădere a fost păstrată, fi -
ind întregistrat un procent de 104% din recomandările 
în vigoare. Datele sunt reprezentate grafi c în Figura 1.

Figura 1. Evoluția planului alimentar în perioada 2015-2017 în G.C.
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Modifi cări semnifi cative în perioada de studiu 
au fost observate și în cazul cerealelor (p=0.016), evo-
luția fi ind treptată, fără modifi cări semnifi cative în pe-
rioada 2015-2016 sau 2016-2017 (p>0.05 în ambele 
cazuri).

O schimbare semnifi cativă a fost observată 
și în cazul consumului de fructe (p<0.0001) și pro-
duse zaharoase (p=0.0002). Astfel, a fost observată o 
scădere a consumului de fructe cu aproximativ 20%, 
atingându-se în anul 2017 valoarea ideală pentru con-
sum (100.82%). 

Au fost semnalate modifi cări și în cazul altor 
grupe de alimente, totuși acestea nu au fost unele 

semnifi cative din punct de vedere statistic. Deși a 
fost observată o scădere a consumului de carne (de la 
130,74% la 101,93%), nu a fost înregistrată și o sem-
nifi cație statistică (p=0.191). Situații asemănătoare au 
fost și în cazul ouălor (p=0.158), peștelui (p=0.359), 
cartofi lor (p=0.876) și legumelor (p=0.635). În Fi-
gura 1 se poate observa evoluția tuturor grupelor de 
alimente în perioada de studiu. 

Deși la începutul studiului, în anul 2015, nu au 
fost observate diferențe semnifi cative între cele două 
instituții, în anul 2017 aceste diferențe erau semnifi ca-
tive din punct de vedere statistic. Datele sunt prezen-
tate grafi c în Figura 2 și 3. 

Figura 2. Evoluția compara  vă a produselor de origine animală din G.C. și G.N.

Figura 3. Evoluția compara  vă a produselor de origine vegetală din G.C. și G.N.
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La fi nalul perioadei de studiu au fost observate 
diferențe semnifi cative între cele două instituții, în 
cazul consumului de lactate, ouă, cerealiere, produse 

zaharoase și fructe. Datele statistice sunt prezentate în 
Tabelul 1. 

Tabelul 1. Date sta  s  ce privind diferențele dintre G.C. și G.N. în anul 2017

Lactate Grăsimi vegetale Grăsimi animale Produse din carne 
Valoare p <0.0001 0.213 0.424 0.695

Ouă Cartofi Cerealiere Produse zaharoase
Valoare p 0.003 0.764 0.016 <0.0001

Pește Leguminoase Legume Fructe
Valoare p 0.828 0.952 0.059 0.003

Discuții

Principalele reglementări naționale și interna-
ționale, stabilite cu ani în urmă, au urmărit standardi-
zarea aportului alimentar în grădinițe. În acest sens, 
o serie de normative au fost stabilite cu scopul de a 
îmbunătăți activitatea nutrițională a copiilor în cadrul 
unei instituții de învățământ [4]. Numeroase țări la 
nivel european se afl ă în diferite puncte de tranziție 
privind buna practică nutrițională din unitățile preșco-
lare. Lipsa de securitate nutrițională, sub-nutriția cât 
și obezitatea reprezintă extremele generate de practica 
nutrițională dezechilibrată a copiilor [5].

Lucrări științifi ce la nivel internațional prezintă 
frecvent dezechilibre nutriționale în lipsa personalu-
lui specializat în nutriție. Prin rezultatele curente, în 
afara unei planifi cări corecte, se observă o depășire 
a necesarului total de grăsimi vegetale (217,9% în 
G.N., respectiv 151,4% în G.C. la începutul studiului) 
şi carbohidrați, reprezentați atât prin consum excesiv 
de fructe, cât și de produse cerealiere sau produse za-
haroase. Date asemănătoare au fost publicate și de că-
tre Benjamin N. et al. în anul 2012 [6].

Creșterea aportului total de carbohidrați şi li-
mitarea consumului de legume este identifi cată în re-
zultate obținute de noi în această cercetare (Figura 3.), 
rezultate care subliniază și situația altor țări în care 
planul alimentar nu este unul personalizat [7]. O de-
pășire a necesarului energetic este adesea raportată 
atât în unităţile de învăţământ cât şi acasă, în urma 
consumului alimentar propus de către părinte [8]. 
Deși această lucrare nu a avut drept obiectiv o analiză 
nutrițională bazată pe calcul caloric și de macronutri-

enți, pe baza excesului observat în cazul grăsimilor, 
produselor zaharoase, fructelor, cărnii și cerealierelor, 
suspicionarea unui exces energetic este justifi cată. 

În cazul grupelor de alimente care au atins va-
lori ideale după primul an de intervenție, cu modifi cări 
semnifi cative întregistrate în perioada 2015-2016, a 
fost păstrată această evoluție și pe perioada 2016-
2017. Astfel, în cazul unor alimente precum grăsimile 
vegetale, unde inițial era întregistrată o valoare cres-
cută, peste limitele recomandate, intervenția diete-
tică a dus la o scădere bruscă în primul an (p=0.009), 
ajungând de la un procent asigurat de 151,4% în anul 
2015, la un procent de 109,37% în anul 2016. Dato-
rită atingerii țelului propus, pe perioada 2016-2017 nu 
au mai fost înregistrare modifi cări (p>0.05), procen-
tul de grăsimi vegetale consumat fi ind păstrat în jurul 
idealului de 100%. Analizând aceste rezultate putem 
susține că intervenția dietetică, nu doar modifi că sem-
nifi cativ, într-un mod pozitiv, planul alimentar, ci și 
asigură păstrarea acestor standarde nutriționale pe pe-
rioade lungi de timp.

O cercetare realizată în perioada 2011-2014, 
demonstra că după fi nalizarea programului edu ca țio-
nal, copilul servește acasă alimente mai dense caloric, 
mai bogate în zaharuri și grăsimi saturate. Conside-
rând această informație corectă, și raportând acest 
exces alimentar al copilului de acasă, la excesul și 
dezechilibrul alimentar observat de noi în cadrul in-
situțiilor de învățământ fără dietetician, preșcolarul se 
afl ă la risc crescut de obezitate și alte boli asociate 
excesului de greutate [9].
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Deși această cercetare se axează strict pe calita-
tea planului alimentar, pentru scăderea riscului de boală, 
este nevoie de educarea copiilor, părinților și persona-
lului din instituțiile de învățământ. De asemenea, sunt 
necesare modifi cări și la nivel de activitate fi zică, acesta 
fi ind unul dintre factorii care previn sau ajută la tratarea 
unei boli [10]. De asemenea, conform Natale R. et al, 
această vârstă ar reprezenta perioada ideală de schim-
bare a planului alimentar și de educare a copilului cu 
privire la principiile nutriționale corecte [11].

Probleme nutriționale în cadrul instituțiilor de în-
vățământ sunt observate la nivel internațional, situația 
fi ind asemănătoare cu cea descrisă în această cercetare: 
consum ridicat de produse zaharoase, grăsimi, în asoci-
ere cu un consum redus de legume și un exces caloric 
[12,13]. În unele cazuri observate în literatura de specia-
litate, principala cauză a excesului alimentar a fost slaba 
calitate a gustărilor dintre mesele principale [14].

Deoarece dezechilibrul alimentar reprezintă un 
factor de risc pentru diverse boli ale copilului, imple-
mentarea unor meniuri corecte, calitativ și cantitativ, 
este nu doar esențială, ci și urgentă. 

Concluzii

1. Intervenția dietetică în alcătuirea planului 
alimentar în grădinițele cu program prelungit este 
esențială, includerea unui dietetician în echipa de 
întocmire a meniului ducând la o îmbunătățire vi-
zibilă a calității acestuia. 

2. Planul alcătuit de către personalul necali-
fi cat în domeniul nutriției și dieteticii, nu asigură 
preșcolarului un meniu cantitativ și calitativ care 
să fi e în concordanță cu recomandările legislative 
actuale. 

3. În cazul unor probleme nutriționale minore, 
diferențele se pot observa după perioade scurte de 
timp (1 an sau mai puțin), în cazul unor probleme 
majore procesul de modifi care și implementare fi -
ind de lungă durată (2 ani sau mai mult). 

4. Datorită vârstei fragede a populației din ca-
drul acestor instituții și a obiceiurilor alimentare 
deja învățate, modifi cările se fac treptat.

5. Pentru asigurarea liniarității și continuității 
modifi cărilor nutrițioanale, alături de modifi carea 
planului alimentar este necesară și educația nutriți-
onală, atât a preșcolarilor, cât și a personalului din 
grădiniță. 
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Rezumat 

EUSCREEN reprezintă un proiect european 
pilot, desfăşurat pe o durată de 4 ani, ce are ca scop 
implementarea unor programe cost-efi ciente de depis-
tare precoce a tulburărilor de vedere şi auditive, la co-
piii din ţările cu venituri medii ale Europei. În Româ-
nia proiectul îşi propune depistarea la timp a amblio-
piei la copiii de 4 până la 6 ani, din judeţul Cluj, prin 
măsurarea directă a acuităţii vizuale, utilizând metode 
adaptate vârstei şi teste de vedere standardizate. În 
ţara noastră screening-ul vizual va fi  efectuat de medi-
cii şi asistenţii medicali din gradiniţe, în mediul urban 
şi cabinetele de medicină de familie, în mediul rural. 
Pentru categoria de vârstă vizată, se vor utiliza testele 
cu „E-uri răsturnate“ -la copiii care colaborează uşor, 
respectiv testele cu simboluri Lea în situaţia unei co-

laborări difi cile. După efectuarea măsurătorilor acu-
ităţii vizuale, copiii care prezintă valori sub limitele 
prag vor fi  îndrumaţi spre medicul oftalmolog, pentru 
stabilirea diagnosticului şi tratamentului. Tratamentul 
ambliopiei este individualizat în funcţie de vârsta şi 
nivelul vederii. Acesta are ca scop obţinerea acuităţii 
vizuale maxime la ambii ochi, putând cuprinde pre-
scrierea de ochelari, recuperarea şi menţinerea vederii 
ochiului ambliop prin ocluzia sau penalizarea ochiu-
lui sănătos şi eventual tratament chirurgical în cazu-
rile selectate. Pentru obţinerea unor rezultate corecte, 
este important ca personalului medical implicat să de-
prindă tehnica corectă de măsurare a acuităţii vizuale 
şi să respecte rigorile metodei.

Cuvinte cheie: ambliopie, screening vizual, 
acuitate vizuală, preşcolari, tulburări de vedere

NOŢIUNI PRACTICE DESPRE MĂSURAREA 
ACUITĂŢII VIZUALE ȊN CADRUL 

PROIECTULUI EUROPEAN EUSCREEN 
DE DEPISTARE PRECOCE A TULBURĂRILOR 

DE VEDERE ȘI AUDITIVE LA COPII
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Practical concepts on the measurement of visual activity 
within the EUSCREEN, European project of early 

detection of vision and hearing impairment in children
Abstract

EUSCREEN is a 4-year European pilot pro-
ject designed for implementation of early detection 
cost-effective programs for vision and hearing di-
sorders in children from middle-income countries in 

Europe. In Romania, the project aims for the timely 
detection of amblyopia in children between the ages 4 
and 6, in the Cluj County, by means of direct measure-
ment of visual acuity, using age-appropriate methods 
and standardized tests. In our county visual screening 
will be performed by doctors and nurses in kinder-
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gartens, in urban area, and family doctor’s practices 
in rural area. For the targeted age group, „tumbling 
E“ eye charts will be used, or the Lea symbols in the 
event of a poor cooperation. After performing visual 
acuity measurements, children whose visual acuity 
values stand below thresholds will be referred to the 
ophthalmologist for further diagnosis and treatment. 
The treatment of amblyopia is tailored to the age and 
level of vision of each patient and aims at achieving 
maximum visual acuity in both eyes; it comprises pre-

scription of appropriate optical correction, improve-
ment and preservation of the improved visual acuity 
of the amblyopic eye by occlusion or penalization of 
the sound eye, and, if required, the surgical treatment 
in selected cases. In order to acquire accurate results, 
it is important for the medical staff involved to be trai-
ned the correct visual acuity measurement technique 
and to rigorously apply the method.

Key words: amblyopia, vision screening, vi-
sual acuity, preschool children, visual disorders

Proiectul cu titlul „Implementarea de programe 
cost-efi ciente de screening vizual şi auditiv, la copii, 
în ţările cu venituri medii ale Europei“ este fi nanţat 
de către Uniunea Europeana în cadrul proiectului de 
inovare-cercetare HORIZON 2020.

Proiectul pilot desfăşurat în ţara noastră şi găz-
duit de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu 
Haţieganu“ Cluj-Napoca, sub îndrumarea coordona-
torului naţional de proiect Prof. Dr. Cristina Vlădu-
ţiu, se desfăşoară pe o durată de 4 ani, începând cu 
ianuarie 2017 până la fi nele lui 2020 şi are ca obiectiv 
depistarea precoce a ambliopiei la copiii cu vârste în-
tre 4 şi 6 ani din judetul Cluj. Concomitent, în Alba-
nia, are loc proiectul pilot de implementare a scree-
ning-ului pentru tulburări auditive la copii. Acest pro-
iect se desfăşoară în parteneriat cu alte 6 universităţi 
de prestigiu din Europa precum: Universitatea Eras-
mus din Rotterdam, Olanda, Universităţile Sheffi eld 
şi Reading din Marea Britanie, Institutul Karolinska 
din Suedia, Universitatea Goethe din Frankfurt, Ger-
mania şi Universitatea de Medicină Tirana, Albania 
precum şi în colaborare cu Direcţia de Asistenţă Soci-
ală şi Medicală, Cluj-Napoca.

Necesitatea implementării unui program de 
screening al acuităţii vizuale rezidă din faptul că ve-
derea bună reprezintă cheia dezvoltării fi zice şi psi-
hice armonioase a copilului, iar pentru ca sistemul 
vizual să se dezvolte normal, la sugari şi copii mici, 
este necesară contribuţia egală a ambilor ochi. Dacă 
ochii unui copil nu transmit imagini clare către creier, 
vederea lui se poate dezvolta anormal, rămânând scă-
zută şi generând astfel ambliopie.

Ambliopia reprezintă scăderea acuităţii vizuale, 
mai mult sau mai puţin marcată, uni– sau bilaterală, 

fără o cauză evidenţiabilă clinic, la care instituirea 
unui tratament precoce şi corect poate aduce vindeca-
rea sau ameliorarea. Ambliopia reprezintă principala 
cauză a scăderii vederii monoculare la copii şi adul-
ţii sub 40 de ani. Prevalenţa bolii în rândul popula-
ţiei este de 1%-5% [1,2]. Este de cele mai multe ori 
asimptomatică şi afectează cel mai frecvent un singur 
ochi. Odată cu instalarea ambliopiei se deteriorează în 
plus şi stereoscopia (adica percepţia adâncimii), vede-
rea periferică şi sensibilitatea la contrast a individului. 

Detectarea timpurie a tulburărilor de vedere 
folosind teste standard adaptate vârstei, precum şi 
iniţierea precoce a tratamentului sunt esenţiale pentru 
prevenirea afectării permanente a vederii şi obţinerea 
unei vederi normale. Ambliopia este potenţial rever-
sibilă dacă este detectată şi tratată în timpul perioadei 
sensibile a dezvoltării vizuale. Ea începe să devină 
refractară la tratament după vârsta de 6 ani şi astfel 
primul screening efectuat la vârsta şcolară poate să 
survină prea târziu, deoarece la vârsta de aproximativ 
7 ani este posibil să se fi  produs deja pierderea perma-
nentă şi ireversibilă a vederii.

Ca metodă de efectuare a screening-ului vizual 
la copiii cooperanti, care verbalizează, măsurarea di-
rectă a acuităţii vizuale prin metode adaptate vârstei 
şi utilizând teste standardizate reprezintă „standardul 
de aur“. Măsurarea acuităţii vizuale este o metodă 
efi cientă şi rentabilă pentru identifi carea copiilor cu 
defi cit vizual precum şi a condiţiilor oculare care pot 
duce la pierderea vederii. Fiind însă vorba despre o 
examinare de tip screening, aceasta furnizează infor-
maţii doar despre nivelul acuităţii vizuale a copilului, 
nu şi despre cauza acuităţii vizuale scăzute. Astfel, 
după obţinerea măsurătorilor acuităţii vizuale, copiii 
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care prezintă valori sub limitele prag ale normalului 
vârstei vor fi  îndrumaţi spre medicul oftalmolog, pen-
tru consult oftalmologic complet şi un eventual trata-
ment. Consultul oftalmologic poate detecta afecţiuni 
oculare precum: erorile de refracţie (miopia, hiperme-
tropia, astigmatismul), strabismul, nistagmusul, ptoza 
palpebrală, retinoblastomul, glaucomul congenital 
sau infantil, cataracta congenitală sau bolile retiniene.

Scopul tratamentului ambliopiei, dacă acesta 
se impune, este de a obţine acuitatea vizuală maximă 
la ambii ochi. Tratamentul condus de medicul oftal-
molog este individualizat ca metodă şi durată pentru 
fi ecare pacient în parte, în funcţie de vârsta, nivelul 
acuităţii vizuale şi alte afecţiuni oculare asociate. 
Tratamentul poate cuprinde corecţia optică – adică 
prescrierea de ochelari, ocluzia (acoperirea) sau pena-
lizarea (prin portul de lentile cu fi ltre) ochiului sănă-
tos pentru a stimula utilizarea şi recuperarea ochiului 
ambliop; terapie de menținere a acuității vizuale recu-
perate şi eventual tratament chirurgical în cazurile ce 
impun acest tratament.

„Prima linie de apărare“ în efectuarea scree-
ning-ului vizual şi deci în detectarea tulburărilor vizu-
ale la copii o reprezintă în cazul ţării noastre medicii 
şi asistenţii medicali din grădinițe şi din cabinetele de 
medicină de familie. 

Metodele de măsurare a acuităţii vizuale la 
copii sunt variate. Alegerea metodei, deci practic a 
simbolurilor ce trebuie recunoscute de către copil, 
depinde în primul rând de vârsta acestuia, adică de 
capacitatea lui de a înţelege şi de a colabora cu exa-
minatorul.

În general, la copiii care vorbesc, în vârstă de 
până la 3-4 ani, se utilizează testele cu imagini de tip 
planşă sau cartonaşe separate (Allen, Rossano-Weiss). 
Copilul trebuie să recunoască şi să numească ima-
ginile indicate. Testele cu imagini sunt puţin fi abile 
deoarece copiii le memorează repede şi apoi intuiesc 
forma imaginilor identice de dimensiuni mai mici.

Pentru copiii cu vârsta peste 3-4 ani se utilizează 
testele de recunoaştere. Acestea utilizează diferite 
simboluri, numite optotipuri (de exemplu: simboluri 
Lea, inele C Landolt, „E“-uri „răsturnate“), prezentate 
fi e pe planşe, fi e pe cartonaşe separate. Simbolurile au 
dimensiuni descrescătoare iar copiii trebuie fi e să de-
numească, fi e să indice poziţia simbolurilor. Normele 
europene ISO 8596: 2009 dispun utilizarea testelor cu 

optotpuri cu „C“-uri Landolt ca metodă standard pen-
tru măsurarea acuității vizuale la copii, dar optotipul 
cu „E“-uri diferă în mică măsură [3], fi ind mai ușor de 
inteles şi utilizat la copii [4], şi chiar oferă rezultate de 
mai mare încredere [5].

În cazul copiilor de peste 5 ani se poate recurge 
la folosirea planşelor ce conţin litere pe post de opto-
tipuri, cum ar fi  planşa Sloan, planşa Snellen, sau, mai 
nou, planşe scalate logaritmic. Pentru cei în vârstă de 
4-5 ani se poate utiliza planşa „HOTV“ [6], care cu-
prinde doar cele patru litere: H, O, T si V, litere uşor 
de recunoscut şi de distins una de cealaltă. În plus se 
poate apela la cardul de potrivire, care facilitează co-
laborarea în cazul copiilor timizi sau care încă nu ştiu 
să denumească bine literele, copilul indicând cu dege-
tul pe cardul de potrivire litera care îi este prezentată 
pe planşa de perete.

În situaţia măsurării acuităţii vizuale într-o uni-
tate de învăţământ, pot fi  luate în considerare câteva 
aspecte organizatorice. Astfel, înainte de sesiune, este 
importantă contactarea şi familiarizarea cu personalul 
din grădiniţe şi cu educatorii de la grupe. Indispensa-
bilă este şi o listă nominală cu copiii din fi ecare grupă, 
de preferinţă ordonaţi în funcţie de vârstă, pentru a 
testa prima dată copiii mai mari sau care sunt de mai 
mult timp în colectivitate. Aceştia colaborează mai 
uşor şi vor oferi un exemplu de urmat colegilor lor 
mai mici. De asemenea este importantă identifi carea 
copiiilor la care educatorii suspectează deja existența 
unei acuităţi vizuale scăzute, precum şi a celor care 
ar putea întâmpina probleme la testare (de exemplu 
copii cu nevoi speciale, hiper-energici, sau din contră 
foarte timizi sau imaturi).

Pentru măsurarea acuităţii vizuale sunt nece-
sare următoarele materiale: planşa de acuitate vizuală 
cu optotipuri adaptate vârstei (imagini, „E“-uri „răs-
turnate“, inele „C“ Landolt, simboluri Lea, litere). În 
practica curentă, la preşcolari, „E“-urile „răsturnate“ au 
devenit populare [7], fi ind cel mai frecvent folosite [8]. 

Pentru acoperirea a câte unui ochi în vederea 
examinării celuilalt, se pot utiliza rame de ochelari 
cu câte o lentilă opacă, plasturi-ocluzor (mai greu de 
tolerat de către copii), ocluzoare semi-opace Spiel-
mann, sau la necesitate se poate folosi un „triunghi“ 
confecţionat ad-hoc din hârtie. Opţional este cardul de 
potrivire adaptat la simbolurile planşei, sau eventual 
litera E decupată de asemenea ad-hoc, pe care copilul 
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o va întoarce în diverse poziţii în funcţie de poziţia 
simbolului indicat.

Planşele de măsurare a acuităţii vizuale tre-
buie să respecte o serie de condiţii impuse de norma-
tivele europene, cum ar fi  faptul că planşele trebuie 
să conţină cel puţin 10 linii de simboluri (optotipuri), 
de dimensiuni descrescătoare, iar fi ecare optotip este 
cuprins într-o deschidere de 5’ (minute arc de cerc), 
grosimea braţelor şi spațiul dintre ele fi ind cuprinse 
sub o deschidere de 1’ (minut arc de cerc) [9].

În ceea ce priveşte condiţiile de examinare a 
acuităţii vizuale, ar trebui evitată folosirea unei ca-
mere pe care copiii ar putea să o asocieze cu o expe-
rienţă neplacută (de exemplu vaccinări). Este esenţial 
ca la alegerea încăperii să se opteze pentru o cameră 
liniştită, liniştea fi ind mai importantă decât confortul 
(uneori un depozit, un coridor sau chiar o toaletă pot 
fi  utilizate). De asemenea luminozitatea încăperii este 
şi ea esenţială; se va evita lumina puternică, directă, a 
soarelui sau dimpotrivă o sală slab luminată. 

Standardul european pentru măsurarea acuităţii 
vizuale ISO 8596 (revizuit în 2009) prevede ca lumi-
nozitatea planşei să fi e cuprinsă între 80 şi 320 cd / 
m2 (candelă pe metru pătrat). Practic, planşele sunt 
iluminate corespunzător într-un cabinet medical nor-
mal al unui medic sau al unei asistente medicale. Sala 
de examinare a unui oftalmolog este de obicei mai în-
tunecată [9]. Planşa însă nu trebuie să fi e iluminată cu 
spoturi luminoase suplimentare [10]. Luminozitatea 
zonei de lângă planşă nu poate fi  mai mică de 10% 
din luminozitatea planşei, iar în restul camerei nu mai 
puţin de 1% [9]; aceste două condiţii fi ind aproape 
întotdeauna îndeplinite. Contrastul optotipurilor pe 
planşă trebuie să fi e de cel puţin 85% [9].

Distanţa de examinare a acuităţii vizuale, adică 
distanţa de la planşă la copil este variabilă, în func-
ţie de specifi caţiile tehnice ale planşei cu optotipuri. 
Planşa se va plasa faţă de copil la distanţa indicată pe 
planşă sau în instrucţiunile ei de utilizare, la acelaşi 
nivel cu ochii copilului. Distanţa de examinare poate 
fi  marcată cu un semn pe podea, pentru a avea astfel 
un reper constant. 

Poziţia copilului în cursul examinării acuităţii 
vizuale este de preferat să fi e şezând, astfel încât dis-
tanța de testare să fi e stabilă. Copilul nu trebuie să se 
aplece în faţă sau spate şi nici să stea pe marginea sca-
unului. După preferinţă, copilul poate sta şi în poalele 

mamei, a educatoarei sau a îngrijitoarei, sau poate să 
stea în picioare.

În cursul examinării se poate apela la persoane 
ajutoare. Acestea vor spori considerabil numărul copi-
ilor testaţi într-o sesiune de examinare. Ajutorul poate 
fi  un copil dintr-o grupă mai mare, un părinte, un edu-
cator sau îngrijitor. Misiunile care îi pot fi  încredinţate 
sunt de a identifi ca copiii în grupă şi de a ii aduce în 
camera de testare și înapoi, timp în care examinatorul 
măsoară acuităţile vizuale; poate ajuta de asemenea 
cu completarea formularelor şi înregistrarea datelor 
măsurătorilor, sau poate sta alături de un copil timid 
pentru a-l încuraja.

Tot pentru a câştiga timp se poate recurge la 
testarea mai multor copii împreună, de obicei apro-
ximativ 3 sau 4 copii. Avantajele comasării lor rezidă 
din faptul că astfel se reduce timpul alocat explicării 
testului copiilor, iar în plus este frecvent ca un copil 
încrezător se se ofere voluntar pentru a fi  testat pri-
mul, încurajand astfel colegii mai timizi.

Totuşi ca dezavantaje ale grupării copiilor, de 
menţionat sunt: şoptitul, copiii având tendinţa de a se 
„ajuta“ unul pe celălalt; în acest sens trebuie asigurată 
o distanţă sufi cientă între copii, pentru a nu şopti şi a 
nu distrage atenţia copilului testat. De asemenea, unii 
copii încearcă să memoreze optotipurile înainte de a fi  
examinaţi, iar pentru a preveni acest risc ei trebuie po-
zitionaţi astfel încât să nu poată vedea planşa în timp 
ce aşteaptă. În plus se pot face confuzii între copii, la 
înregistrarea datelor. De menţionat este faptul că ma-
joritatea copiiilor se pot concentra mai bine dacă nu le 
este distrasă atenţia de către alţi copii.

Luând în considerare că pacienţii sunt copii, 
pentru obţinerea unor rezultate cât mai corecte, testa-
rea trebuie efectuată cu multă răbdare şi bunăvoinţă. 
În demersul de a păstra viu interesul şi colaborarea 
micului pacient, trebuie folosite frecvent formulări de 
încurajare de genul: „te descurci foarte bine!“, „exce-
lent!“, „grozav!“, „fabulos!“ sau alte cuvinte de sus-
ţinere; chiar şi atunci când copilul răspunde incorect.

Mulţi copii cred că simbolurile mici ar trebui 
să fi e la fel de clare ca și cele mari, motiv pentru care 
se opresc, nevrând să îşi asume riscul de a greși, dacă 
nu sunt 100% siguri de corectitudinea răspunsului. În 
acest sens, trebuie încurajată „ghicirea informată“, 
prin formulări de genul: „Nu iţi face griji dacă gre-
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şeşti“, „Haide, încearcă!“ sau „Acela este foarte mic 
– Ce crezi că ar putea fi ?“ 

Dacă un copil ratează identifi carea unui sim-
bol, se vor evita formulările de genul: „Nu este bine!“ 
sau „Ai greşit!“, şi va fi  încurajat cu adresări precum: 
„Eşti sigur?“, „Străduieşte-te un pic mai tare!“, „Ce 
crezi că ar putea fi ?“, „Mai încearcă o dată!“.

Dacă un copil are difi cultăţi în a recunoaşte un 
simbol, se poate cere copilului să se apropie de planşă 
pentru a verifi ca dacă astfel vede simbolul, însă va-
loarea acuităţii vizuale se va măsura de la distanţa 
corectă.

Difi cultăţile măsurării acuităţii vizuale la copii 
sunt multiple, iar cele mai notabile ar fi : cooperarea 
slabă a copiilor mici, la care intervin repede plicti-
seala şi dezinteresul, mai ales la cel de al 2-lea ochi 
evaluat; acest fapt creşte durata examinării, făcând-o 
uneori anevoioasă – un adevarat test al răbdării pen-
tru examinator. De asemenea, este vorba de o metodă 
subiectivă de măsurare, şi se vor întâlni situaţii în care 
unii copii simulează o vederea scăzută, în timp ce alţii 
încearcă să o mascheze. Pentru a identifi ca situaţiile 
difi cile şi pentru a obţine rezultate cât mai corecte este 
necesară o bună instruire a personalului medical care 
efectuează examinările.

În plus, metoda cu „E“-uri „răsturnate“, deşi 
cea mai utilizată, prezintă şi ea anumite dezavantaje. 
Astfel unii copii pot avea probleme cu conceptul de 
„E răsturnat“, fi ind difi cil pentru ei să formeze E -ul 
cu mâinile lor şi să îşi orienteze mâna în direcţia potri-
vită. Mai mult, copiii mici pot face inversiuni stânga/ 
dreapta.

Înainte de începerea determinării propriu-zise a 
acuităţii vizuale se va explica copilului ce se aşteaptă 
de la el folosind termeni simpli, pe înţelesul lui; în 
acest sens, se va prezenta un carton de hartie decupat 
de forma unui simbol „E“– mare de tipar, care poate 
fi  eventual comparat cu un „scăunel cu 3 picioare“. 
Ulterior, examinatorul va roti „scăunelul“ în cele 4 
poziţii posibile (cu picioarele în sus, în jos, la stânga 
şi la dreapta), solicitând copilului să indice cu mâna/ 
degetul arătător direcţia „picioruşelor“ (sus, jos, 
stânga, dreapta). Se poate începe cu măsurarea vederii 
binoculare, la o distanţă mică, de exemplu 40-50 cm, 
pentru a verifi ca dacă copilul întelege sarcina şi indică 
corect direcţia [11].

Important de reţinut este faptul că acuitatea 
vizuală trebuie determinată întotdeauna monocular. 
Ideal, acoperirea ochiului se va realiza cu un plasture 
special, ocluzor autoadeziv (lipit pe pleoape) care va 
trebui înlocuit după fi ecare copil. În lipsa acestuia 
sau în situaţiile în care copilul nu tolerează (derma-
tită de contact) sau refuză ocluzorul autoadeziv se 
poate apela la alte variante de acoperire: un obiect 
translucid/opac poziţonat în faţa ochiului congener, o 
pereche de ochelari la care lentila din faţa ochiului 
de examinat a fost îndepărtată, iar cealaltă lentilă este 
opacă. Acoperirea ochiului cu mâna de către exami-
nator (chiar dacă se foloseşte podul palmei) nu este 
recomandată, deoarece există riscul ca preşcolarul să 
poată privi printre degete! Doar după ce copilul se fa-
miliarizează cu plasturele ocluzor se va începe testa-
rea monoculară. 

Pentru a evita eventuale erori (confundarea 
ochiului examinat), este recomandabil să se înceapă 
de fi ecare dată prin acoperirea ochiului stâng, cu alte 
cuvinte se evaluează iniţial vederea ochiului drept. 
Există desigur şi anumite excepţii de la această regulă:

Un copil cu ambliopie la ochiul drept poate 
părea necooperant. Într-o asemenea situaţie, poate fi  
utilă compararea comportamentului copilului la aco-
perirea fi ecăruia dintre cei doi ochi. Astfel, pentru a 
verifi ca dacă este vorba de o neînţelegere a testului, 
o lipsă de colaborare sau este într-adevăr vorba de o 
acuitate vizuală redusă, se va trece repede la exami-
narea ochiului stâng, apoi se va reveni la ochiul drept.

În cazul în care este vorba despre o examinare 
repetată, atunci se va începe cu ochiul la care se sus-
pectează deja un defect de vedere, pentru a benefi cia 
de o mai bună colaborare.

La un pacient strabic, este foarte probabilă o 
vedere scăzută a ochiului deviat, motiv pentru care la 
screening se preferă testarea iniţială a ochiului „bun“.

În practica oftalmopediatrică se face frecvent 
referire la termenii acuitate vizuală „unghiulară“, re-
spectiv „morfoscopică“.

Acuitatea vizuală unghiulară se măsoară ară-
tând pacientului câte un singur optotip (simbol stan-
dardizat utilizat pentru testarea acuităţii vizuale; poate 
fi  o literă, o cifră sau un simbol geometric[12,13]) ti-
părit pe carduri (cartonaşe) separate; simbolurile pre-
zentate au mărimi descrescătoare, fi ecare dintre ele 
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indicând o anumită valoare a acuităţii vizuale, specifi -
cată pe spatele cardului. Se vor prezenta succesiv cele 
10 carduri cu simboluri Lea sau „E-uri“ întoarse în di-
verse poziţii, în ordine descrescătoare a dimensiunii. 
Se va insista asupra ultimelor carduri văzute în cazul 
în care se suspicioneaza că preşcolarul a ghicit sau 
simulează o vedere scăzută.

Examinatorul va nota al câtelea card din cele 
10 a fost ultimul identifi cat corect.

ex: „AV OD u = 8/10 = 0,8“ însemnând „acu-
itatea vizuală unghiulară a ochiului drept = 8 din 10 
cartonaşe“

În aceeaşi manieră se va trece apoi la măsurarea 
acuităţii vizuale a ochiului congener: se va descoperi 
ochiul stâng şi se va acoperi cel drept.

ex: „AV OS u = 1“, adică „acuitate vizuală un-
ghiulară ochi stâng“ = 10/10 cartonaşe“

Acuitatea vizuală morfoscopică se determină 
cu ajutorul planşelor cu optotipuri, tabele pe care sunt 
tipărite diferite simboluri (optotipuri) aşezate în linie 
pe rânduri cu mărimi descrescătoare. Aceasta solicită 
puterea de separabilitate a retinei astfel încât la am-
bliop se va înregistra în general o valoarea cu 1/10-
1/20 mai mică decât cea unghiulară întrucât apare aşa 
–numitul fenomen „crowding“ sau incapacitatea de a 
identifi ca simboluri afl ate într-o aglomeraţie [14-16]. 

După cum a fost anterior menţionat, există 
multiple variante de planşe cu optotipuri, cele mai 
frecvent utilizate în practică pentru testarea acuităţii 
vizuale la preşcolari fi ind tabelele cu „E-uri“ răstur-
nate, cele cu simboluri Lea (casă, inimă, pătrat, cerc), 
HOTV[17].

Planşele cu optotipuri tradiţionale, de tip Sne-
llen cuprind simboluri dispuse pe 11 rânduri sub 
forma unui triunghi cu vârful orientat în sus şi baza în 
jos. Linia superioară cuprinde un singur optotip de di-
mensiuni mari, în timp ce liniile următoare conţin un 
număr crescător de simboluri de dimensiuni descres-
cătoare. Existenţa unui număr diferit de litere pe fi e-
care rând face ca efectul de „crowding“ să difere mult 
de la un rând la altul şi atrage după sine imposibilita-
tea comparării foarte exacte a rezultatelor înregistrate, 
astfel: „a câştigat trei litere de acuitate“, poate indica 
câştigul unei linii întregi (linia 0,3) sau doar o porţi-
une dintr-o linie inferioară a tabelului.

Alte dezavantaje sunt legate de faptul că rându-
rile nu sunt distanţate în mod egal motiv pentru care 

o creştere de două linii a acuităţii vizuale, poate în-
semna o îmbunătăţire de 20% de la 0.8 la 1 (sistem 
zecimal) sau o îmbunătăţire de 16% de la 0.6 la 0.8. 
Mai multe inadvertenţe sunt generate de tipurile de 
litere utilizate, acestea nefi ind echilibrate ca font şi 
difi cultate [18].

În sistem zecimal valoarea acuităţii vizuale 
poate fi  exprimată sub forma unui raport: AV= d/D, în 
care numărătorul d reprezintă distanţa de la care su-
biectul de examinat priveşte optotipul, iar numitorul 
D reprezintă distanţa de la care optotipul este văzut 
clar de un subiect emetrop [19]. O valoare de 1.0 atri-
buită acuităţii vizuale în notaţie zecimală este consi-
derată ca fi ind normală la adult. Este extrem de difi cil 
de stabilit normative precise pentru acuitatea vizuală 
la copii, rezultatele fi ind variabile în funcţie de vârsta 
copilului, tipul de planşă şi metologia utilizată pentru 
a stabili pragul vizual [20].

Planşa va fi  poziţionată la nivelul ochilor copi-
lului şi înainte de începerea testării, examinatorul se 
va asigura că aceasta este în întregime vizibilă pentru 
copil. Pornind de la prima linie de sus a tabelului, i se 
va cere copilului să indice câte un optotip de pe fi e-
care linie; se va prezenta succesiv fi ecare linie, de sus 
în jos, până când un simbol este ratat.

Pentru a evita supraevaluarea acuităţii vizuale 
înregistrate trebuie avute în vedere o serie de criterii: 

Optotipul trebuie prezentat o durată de ma-
xim10 secunde (ISO 8596; 2009). Ţinând mai mult 
timp indicatorul sub optotipurile care trebuie identifi -
cate, este mai uşor pentru copil să identifi ce simbolul 
şi se poate astfel sub-detecta o tulburare de vedere.

Optotipurile se vor arăta utilizând un indica-
tor de culoare închisă sau un deget, însă de la o dis-
tanţă cel putin egală cu dimensiunea simbolului. 

Gestul de încercuire a optotipului cu un pix 
este permis (o singură încercuire/simbol), cu condiţia 
să nu se acopere optotipurile din jur, deoarece în cazul 
ambliopiei se va măsura o acuitate vizuală mai mare.

Se recomandă testarea a mai puține litere în 
partea de sus a planşei, apoi întregul rând-prag sau 
„linia de trecere“ pentru a evalua pragul precis. Majo-
ritatea copiilor se vor plictisi dacă este testată fi ecare 
literă şi, de asemenea, se va prelungi durata exami-
nării. Datorită fenomenului de „crowding“ amintit 
anterior, simbolurile de la capetele rândurilor sunt 
mai uşor identifi cabile decât cele din interior, motiv 
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pentru care se va evita testarea exclusivă a literelor 
marginale.

Când copilul indică greşit un optotip, se va re-
veni la linia de deasupra simbolului ratat şi se va so-
licita copilului să identifi ce fi ecare simbol de pe acea 
linie. Dacă acesta recunoaşte corect „jumătate + 1“ 
dintre optotipurile de pe linia respectivă se va trece la 
linia următoare, până când copilul ratează mai mult 
de jumătate din simboluri de pe o linie. Ultima linie la 
care a identifi cat corect „jumătate + 1“ dintre „E“ – uri 
corespunde acuităţii vizuale măsurate. Se va repeta 
procedura cu ochiul drept acoperit, pentru măsurarea 
acuităţii vizuale a ochiului stâng.

Noţiunea de „jumătate + 1“ dintre simboluri se 
referă la faptul că planşele conţin un număr variabil 
de optotipuri pe fi ecare rând, iar pentru ca rândul re-
spectiv să fi e considerat „văzut“, trebuie să fi e identi-
fi cate un număr minim de simboluri din totalul de pe 
rând. Astfel:

cel putin 3 simboluri dacă rândul conţine 
5 simboluri

cel putin 4 simboluri dacă rândul conţine 6 
sau 7 simboluri

cel putin 5 simboluri dacă rândul conţine 8 
sau 9 simboluri

cel putin 6 simboluri dacă rândul conţine 10 
simboluri [9]

Se va nota acuitatea vizuală măsurată la fi ecare 
ochi ca valoare zecimală (marcată pe planşă la cape-
tele fi ecărui rând) şi se va specifi ca în mod obligatoriu 
tipul de planşă utilizat (“E“ în cazul de faţă)

 ex.: „AV OD (“acuitate vizuală ochi drept „) 
= 0,8 E“; „AV OS (“acuitate vizuală ochi stâng“) = 
1,0 E“.

Sistemul LogMAR (Bailey -Lovie ) a fost ela-
borat de Institutul Național de Cercetare a Vederii din 
Australia, în anul 1976, și permite o estimare mai pre-
cisă a acuității vizuale comparativ cu alte diagrame 
(de exemplu: Snellen ) [21,23]. Inițial a fost folosit 
ca instrument de cercetare în studiile clinice legate de 
degenerescența maculară legată de vârstă și retinopa-
tia diabetic [22]. A fost introdus relativ recent și în 
practica clinică, evaluarea mai acurată a acuității vi-
zuale determinând multe departamente oftalmologice 
să îl utilizeze în mod curent. Acuratețea evaluării acu-
ității vizuale face sistemul Log MAR deosebit de util 
pentru testarea copiilor.

Denumirea LogMAR se referă la logaritmul 
unghiului minim de rezoluție (MAR = „Minimum 
Angle of Resolution“) .De exemplu, un observator 
care vede detalii la un unghi vizual de 1 minut arc 
cerc are scorul LogMAR = 0, deoarece logaritmul în 
baza 10 al lui 1 este 0).

Sistemul LogMar permite compararea rezulta-
telor obținute deoarece: fi ecare linie a diagramei cu-
prinde același număr (5) de optotipuri (standardizând 
în mod efi cient testul prin dimensiunea rândului); este 
utilizat fontul Sloan (literele sunt aproximativ la fel 
de lizibile), iar rândurile sunt echilibrate ca grad de 
difi cultate; dimensiunile literelor de la linie la linie 
variază logaritmic (0.1 Log), la fel și distanța dintre 
linii; scorul fi nal LogMAR se bazează pe totalul lite-
relor citite.

 Fiecare literă are o valoare a scorului de 0,02 
log. Deoarece există 5 litere pe linie, scorul total pen-
tru o linie este egal cu 0,1 unităti log [24]. LogMAR 
este de fapt o măsură a pierderii acuității vizuale, 
fi ecare creștere de 0,1 logMAR indicând o linie de 
pierdere a acuității vizuale. Astfel, acuitatea vizuală 
mai slabă este înregistrată ca un număr mai mare (de 
exemplu, acuitatea vizuală de 0.1 Snellen este 1,00 
LogMAR, iar acuitatea vizuală 1 Snellen este 0.00 
LogMAR).

Există mai multe modalități de calcul al acu-
ității vizuale în sistem LogMAR. Metoda cu o mai 
mare precizie utilizează o formulă de calcul conform 
căreia acuitatea vizuală LogMAR este egală cu va-
loarea logMAR a ultimului rând citit integral, minus 
0.02 x numărul de litere citite dincolo de ultimul rând 
citit integral.

Practic, se determină ultimul rând de pe care 
pacientul poate identifi ca corect toate cele 5 litere, se 
notează scorul LogMAR pentru acel rând (valorile fi -
ind afi șate la marginea testului) și se scad 0,02 unități 
log pentru fi ecare literă care este corect identifi cată 
dincolo de ultimul rând în care toate literele au fost 
identifi cate corect. De exemplu: dacă pacientul citește 
corect toate literele de pe rândul 0.2 și încă 3 litere de 
pe rândul 0.1 LogMAR, scorul acuității vizuale (AV) 
LogMAR se va calcula astfel: AV LogMAR = 0.2 – 3 
litere x 0.02 log/literă = 0.2 – 0.06 = 0.14. Cecitatea 
este defi nită ca acuitatea vizuală cu cea mai bună co-
recție optică sub valoarea de 1.3 logMar [25].
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În cadrul proiectului Euscreen se va efectua 
măsurarea acuității vizuale la preșcolarii cu vârste 
cuprinse între 4 și 6 ani (inclusiv), utilizând planșe 
scalate logaritmic cu „E „-uri, și respectiv cu simbo-
luri LEA, în cazul unei cooperări necorespunzătoare. 
Planșele conțin 13 linii a câte 5 „E“-uri sau simboluri 
Lea, ordonate logaritmic. Distanța între „E“-uri este 
egală cu 1x diametrul optotipului (nu 2x diametrul 
optotipului, cum prevăd normele ISO 8596 ), carac-
teristică compatibilă cu screening-ul acuității vizuale, 
deoarece prin „efectul de aglomerare“ indus se vor 
identifi ca mai ușor ambliopiile .

În cadrul proiectului Euscreen scorul acuității 
vizuale va fi  interpretat astfel:

Test „trecut“: acuitatea vizuală LogMAR este 
superioară valorii de 0,2.

Test „picat“: acuitatea vizuală LogMAR este 
sub 0,2 ( se recomandă consult oftalmologic de spe-
cialitate ).

Test „picat“: Diferența de două linii între 
ochi, chiar și în intervalul de trecere (ex: AVOD Log-
MAR= 0, AVOS LogMAR = 0,2); se recomandă con-
sult oftalmologic de specialitate .

Nu există o corelație directă între LogMAR și 
alte sisteme de măsurare, astfel putând surveni difi -
cultăți în timpul transcrierii sau comparării datelor. În 
acest sens sunt disponibile tabele de conversie între 
sisteme.

În scop de cercetare, sistemul LogMar de eva-
luare a acuității vizuale rămâne cel mai frecvent utili-
zat, extensia lui în practica clinică fi ind utilă pentru a 
obține rezultate mult mai precise și comparabile.
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Rezumat

Profesioniștii din domeniul sănătății pot avea un 
rol important în sprijinirea pacienților lor astfel încît 
aceștia să adopte și să mențină comportamente sano-
gene. Intervențiile scurte oferă o modalitate efi cientă 
de abordare în contextul cabinetului medical a unor 
probleme comportamentale și pot fi  folosite ca sprijin 
în prevenție, în diagnosticul precoce și în tratament. O 
formă deosebit de efi cientă de intervenție scurtă, folo-
sită pentru modifi carea comportamentelor cu risc pen-
tru sănătate este interviul motivațional. Fiind o metodă 
de intervenție centrată pe pacient, are ca scop activa-
rea motivației pentru schimbarea comportamentului. 
În contrast cu abordarea medicală tradițională, care se 
bazează mai ales pe educație și autoritate, interviul mo-
tivațional sprijină autonomia pacientului și colaborarea 
cu acesta în vederea redobândirii sănătății.

Interviul motivațional este folosit pe scară 
largă în multe țări în diferite contexte clinice, cum 
ar fi  abuzul de substanțe, aderența la o anumită dietă 
sau activitatea fi zică. Și-a dovedit utilitatea și pentru 
controlul greutății, la copii, adolescenți și adulți, dar 
și în creșterea aderenței la tratament a pacienților cu 
diabet. În ce privește renunțarea la fumat, aplicarea 
metodei poate crește ratele de abstinență. În privința 
consumului nociv de alcool, interviul motivațional 
determină reducerea semnifi cativă a acestuia și a pro-
blemelor corelate, iar efectele persistă pe termen lung. 
De asemenea, folosirea interviului motivațional se do-
vedește promițătoare și în cazul pacienților cu cancer, 
în reducerea durerii cronice, în contextul vaccinării 
sau pentru probleme de profi laxie dentară. 

Cuvinte cheie: intervenții scurte, motivație 
pentru schimbarea comportamentului
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An motivational interview – An instrument for helping 
patients to adopt healthy behaviors

Abstract

Health professionals can play an important role 
in helping their patients to adopt and maintain healthy 
behaviors. Short interventions provide an effective 
way of addressing behavioral problems in clinical se-
ttings and can be used as support in prevention, early 
diagnosis and treatment. Motivational interview is a 

highly effective form of short intervention, used to 
modify health-risk behaviors. A patient-centered in-
tervention, it aims to activate motivation to change 
behavior. In contrast to more traditional medical 
approaches that rely on education and authority, mo-
tivational interview is centered on support of the pati-
ent’s autonomy, collaboration, regarding change.
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The motivational interview is widely used in 
many countries in different clinical contexts such 
as substance abuse, adherence to a particular diet or 
physical activity. It also has proven his usefulness in 
weight control in children, adolescents and adults, 
but also in increasing treatment adherence of patients 
with diabetes. Regarding smoking cessation, motiva-
tional interview increases rates of abstinence. Brief 
alcohol interventions led to signifi cant reductions in 

alcohol consumption and alcohol-related problems 
among adolescents and young adults, and the effects 
persist in the long run. Also, the use of motivational 
interview has promising results in cancer patients, in 
reducing chronic pain, in the context of vaccination or 
for dental prophylaxis.

Key words: short interventions, motivation 
for behavior change

Rolul stilului de viață și al factorilor corelați cu 
acesta asupra stării de sănătate este din ce în ce mai 
bine cunoscut. De exemplu, importanța nutriției sau 
a activității fi zice asupra sănătății nu mai este pusă la 
îndoială, așa cum în prevenirea unor afecțiuni sau în 
menținerea sănătății nu este pusă la îndoială nici re-
nunțarea la fumat sau la consumul nociv de alcool. Cu 
toate acestea, nu întotdeauna pacienților le este ușor să 
adopte sau să mențină comportamente favorabile să-
nătății. Intenția de a adopta comportamente sănătoase, 
de a face schimbări substanțiale și de durată pentru 
a-și schimba în bine viața și sănătatea, poate să nu 
se continue cu acțiuni sau comportamente, sau uneori 
acestea nu sunt menținute pe termen lung. Profesio-
niștii din domeniul sănătății pot avea un rol foarte im-
portant în sprijinirea pacienților lor astfel încît aceștia 
să adopte și să mențină comportamente sanogene [1]. 
Cerințele privind abilitățile folosite de medici sunt tot 
mai mari: abilități care nu au fost obișnuite în trecut 
sunt în prezent o necesitate. De exemplu, există o ce-
rere tot mai mare din partea pacienților ca profesio-
niștii din domeniul sănătății să abordeze nu doar pro-
blemele de sănătate fi zică ale pacienților dar și cele de 
sănătate psihică. Pentru ca pacienții să aibă o stare de 
sănătate bună, pentru a-i ajuta să-și gestioneze afecți-
unile cronice, pentru a-i încuraja să adere la un anumit 
regim (alimentar, de medicație sau de viață), cultiva-
rea unei relații pozitive între medic și pacienții săi 
este vitală. Stabilirea relației cu pacientul, obținerea 
încrederii acestuia și timpul acordat acestuia pentru 
a-și spune povestea arată respect și ajută la stabilirea 
unui parteneriat pentru vindecare [2].

Există o serie de instrumente pe care profesio-
niștii din domeniul sănătății (fi e că sunt medici de fa-
milie, medici școlari, pediatri sau de alte specialități) 

le pot utiliza pentru a-i ajuta pe pacienți în vederea în-
deplinirii propriilor obiective în legătură cu sănătatea. 
Consilierea modifi cată pentru pacienți în regim am-
bulatoriu sau pentru asistența primară a stării de să-
nătate și-a dovedit contribuția benefi că la tratamentul 
pacienților. Timpul insufi cient este deseori una din-
tre piedicile întâmpinate de medici în asigurarea unei 
consilieri efi ciente a pacienților, chiar dacă medicii își 
doresc să facă acest lucru și au cunoștințele necesare 
[3]. Intervențiile scurte oferă o modalitate efi cientă de 
abordare în contextul cabinetului medical a unor pro-
bleme comportamentale (între altele) și pot fi  folosite 
ca ajutor sau sprijin în prevenție, în diagnosticul pre-
coce și în tratament [4]. 

O formă deosebit de efi cientă de intervenție 
scurtă, folosită pentru modifi carea comportamentelor 
cu risc pentru sănătate este interviul motivațional. In-
terviul motivațional (IM) este o metodă de intervenție 
centrată pe pacient, bazată pe principiile colaborării și 
autonomiei, având ca scop activarea motivației pentru 
schimbarea comportamentului [5]. Fiind o abordare 
bazată pe dovezi, interviul motivațional este folo-
sit pe scară largă în multe țări ca și metodă clinică 
pentru promovarea schimbărilor comportamentale la 
pacienți, ajutându-i să-și rezolve ambivalența, să do-
bândească propriile motivații [6] și să-și consolideze 
angajamentul față de obiectivul schimbării comporta-
mentului.

Medicul poate aplica interviul motivational în 
numeroase situații în care se oferă îngrijiri de sănă-
tate, pentru a crește aderenta pacienților la tratament. 
În contrast cu abordarea medicală tradițională, care 
se bazează pe confruntare, educație și autoritate, in-
terviul motivațional sprijină autonomia pacientului și 



32

Revista de medicină școlară și universitară

colaborarea cu acesta în vederea redobândirii sănătății 
[4]. Sprijinirea autonomiei decizionale a pacientului 
este o strategie importantă de promovare a compor-
tamentelor sanogene [7], acceptarea faptului că paci-
enții au dreptul să nu facă nici o schimbare reprezintă 
o componentă cheie a interviului motivațional. Se fo-
losește un stil de comunicare ghidată care invită per-
soanele să își analizeze propria situație și să găsească 
propriile soluții pentru situațiile pe care le identifi că 
ca fi ind problematice și care împiedică schimbarea 
[8]. Abordarea mai include tehnici care stimulează pa-
cientul să exprime verbal avantajele schimbării com-
portamentale și a tratamentului întrucât cercetările au 
arătat că angajamentul verbal al pacientului față de 
schimbare este direct corelat cu schimbările compor-
tamentale viitoare [9].

Există patru caracteristici ce defi nesc interviul 
motivational: exprimarea empatiei (acceptarea și în-
țelegerea perspectivei persoanei, fără a fi  neapărat de 
acord cu ea), dezvoltarea discrepanței (între compor-
tamentul prezent al persoanei și valorile sale), rula-
rea rezistenței (rezistența la schimbare nu primește o 
opoziție directă din partea specialistului) și încuraja-
rea autoefi cacității (convingerea unei persoane că are 
abilitatea de a realiza o anumită sarcină) [10]. Studiile 
efectuate pentru a identifi ca ce componente ale inter-
viului motivational sunt mai efi ciente (în contextul 
tratamentului adicțiilor) au arătat că cele mai bune 
rezultate au fost asociate cu discursul pacientului pri-
vind schimbarea (exprimarea intenției de schimbare) 
și trăirea de către pacient a discrepanței (între com-
portamentul actual și obiectivele acestuia). În privința 
tehnicilor specifi ce, exercițiul balanței decizionale a 
fost identifi cat ca având rezultatele cele mai bune [11].

Aplicarea interviului motivațional în prac-
tica medicală – Interviul motivațional este conceput 
pentru a determina angajarea pacienților ambivalenți 
sau rezistenți în procesul de schimbare a compor-
tamentelor prejudiciabile sănătății și a fost utilizat 
pe scară largă în diferite contexte clinice, cum ar fi  
abuzul de substanțe, aderența la o anumită dietă sau 
renunțarea la fumat. Interviul motivational a fost, de 
asemenea, propus ca metodă pentru reducerea facto-
rilor de risc modifi cabili ai bolii coronariene [12]. În 
privința bolilor netransmisibile, pentru care factorii 
corelați cu stilul de viață sunt foarte importanți, se 

numără și bolile cardiovasculare, cancerul și diabe-
tul. Principalii factori comportamentali cu risc major 
pentru bolile netransmisibile sunt   consumul de tutun, 
consumul de alcool, activitatea fi zică inadecvată și 
dieta nesănătoasă (având ca origine urbanizarea, sti-
lul de viață sedentar, obezitatea și hipertensiunea). 
Câteva din strategiile de combatere a bolilor netrans-
misibile sunt educația pentru sănătate, intervențiile 
psihologice (cum ar fi  interviul motivational și tera-
pia cognitiv-comportamentală) și aplicarea legislației 
pentru limitarea fumatului [13]. 

În ceea ce privește intervențiile de tipul inter-
viului motivațional, care se aplică în contextul asis-
tenței primare a stării de sănătate, efectele cele mai 
importante au fost observate în legătură cu scăderea 
în greutate, cu controlul tensiunii arteriale și renunța-
rea la consumul de substanțe psihoactive. Aplicat în 
cabinetul medical, interviul motivațional și-a dovedit 
utilitatea chiar și atunci când a existat doar o singură 
ședință de interviu motivațional: aceasta a produs 
creșterea dorinței de schimbare și pregătirea pentru 
acțiuni îndreptate înspre atingerea unor obiective le-
gate de o viață sănătoasă [14]. Interviul motivațional 
ajută pacienții să adopte un stil de viață sănătos dar 
contribuie în același timp la creșterea profesionalis-
mul medicilor și a satisfacției lor față de muncă [9]. 
În cele ce urmează vor fi  prezentate câteva dintre do-
meniile în care interviul motivațional a fost aplicat cu 
succes sau în care rezultatele aplicării acestuia sunt 
foarte promițătoare.

Controlul greutății – Utilizat inițial în special 
în tratamentul dependențelor, interviul motivațional 
își dovedește treptat utilitatea și în aspecte legate de 
controlul greutății, atât la copii și adolescenți (prin 
intervenții mediate de către părinții acestora), cât și 
la adulți. Programele în care a fost aplicat au fost atât 
unele vizând supraponderalitatea, cât și obezitatea. 
Elemente din terapia dependențelor pot fi  preluate 
pentru tratamentul obezității, în special în ceea ce pri-
vește comunicarea familială sau pentru îmbunătățirea 
unor obiceiuri alimentare nesănătoase [15]. Modifi ca-
rea obiceiurilor alimentare este o provocare clinică, 
atât la nivel terapeutic cât și preventiv, care necesită 
instrumente din diferite domenii ale sănătății, cum ar 
fi  psihologia și nutriția. Deși pentru rezolvarea aces-
tor probleme de sănătate este necesară trimiterea că-
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tre specialiști, este indicat ca o primă intervenție să se 
realizeze în asistența medicală primară, la nivel clinic 
dar și comunitar [16]. Având în vedere că obezitatea 
are o etiologie multifactorială, se pare că programele 
multicomponente sunt cele care au rezultatele cele 
mai bune. Aceste programe includ o combinație de 
abordări bazate pe nutriție, activități fi zice, tehnici 
cognitiv-comportamentale și de interviu motivațional 
[17]. Acest lucru este valabil atât pentru programele 
de intervenție, cât și pentru cele de prevenție. De 
exemplu, un program de prevenție primară în școală 
pentru adolescente a integrat nutriția, suportul social 
și sesiunile de activitate fi zică. Acest program a in-
clus, de asemenea, sesiuni individuale de consiliere 
care utilizează metoda interviului motivațional, pe 
lângă alte activități (informare parentală, etc.) [18]. 
Un studiu pilot publicat în 2015 sprijină fezabilitatea, 
acceptabilitatea și efi cacitatea potențială a unei inter-
venții de prevenire a obezității la copiii supraponde-
rali în cadrul asistenței primare pediatrice, integrând 
consilierea de scurtă durată și instruirea telefonică a 
părinților [19].

O altă metaanaliză care a cuprins 48 de studii 
s-a concentrat pe intervențiile de promovare a acti-
vității fi zice și alimentației sănătoase pentru adulții 
supraponderali sau obezi prin explorarea diverselor 
efecte ale tehnicilor de modifi care comportamentală 
și ale altor intervenții. Rezultatele arată efectul pozitiv 
în consilierea acestor pacienți al stabilirii de obiective 
și al automonitorizării comportamentului, iar utili-
zarea consilierii centrate pe persoană și care sprijină 
autonomia acesteia (specifi ce metodei interviului mo-
tivațional) pare să fi e importantă pentru menținerea 
pe termen lung a comportamentului [20]. În ceea ce 
privește scăderea în greutate a adulților, o trecere în 
revistă a studiilor clinice randomizate realizate prin 
oferirea de servicii medicale în cabinete de medicină 
de familie a arătat că aproape 40% dintre studii au ra-
portat o scădere semnifi cativă în greutate la pacienții 
la care s-a aplicat interviul motivațional, comparativ 
cu grupurile de control. Autorii au ajuns la concluzia 
că interviul motivațional are potențialul de a ajuta la 
scăderea în greutate a pacienților adulți care apelează 
la servicii de asistență medicală primară, mai ales dacă 
se are în vedere o bună fi delitate a intervențiilor [5]. 

Diabetul – Potențialul interviului motivațional 
în creșterea aderenței la tratament a pacienților cu di-
abet de tip 1 și 2 a atras de asemenea atenția specia-
liștilor [8]. Pentru pacienții tineri cu diabet de tip 1, 
aderența la regim sub nivelul optim este o provocare 
destul de comună atât pentru pacienți, cât și pentru 
familii și pentru furnizorii de servicii de sănătate. 
Conform Asociației Americane de Diabet, doar 21% 
din adolescenții cu diabet de tip 1 întrunesc criteriile 
pentru nivelul glicemiei. Asocierea între o aderență 
redusă la tratament și un control glicemic insufi cient 
indică nevoia de îmbunătățire a aderenței la tratament. 
Aceasta se poate face prin aplicații sprijinite de teh-
nologie, terapii în care e implicată familia, interviu 
motivațional și altele [21]. Interviul motivațional fa-
cilitează îmbunătățiri semnifi cative și de durată în pri-
vința aderenței la tratament [22].

Renunțarea la fumat – Decesele datorate bo-
lilor corelate cu fumatul au determinat luarea unor 
măsuri pe scară largă pentru a reduce numărul de per-
soane care încep să fumeze, pentru a încuraja fumăto-
rii să renunțe și pentru ca cei abstinenți să rămână ast-
fel, cu scopul creșterii benefi ciilor la nivelul sănătății 
publice. O metaanaliză pentru investigarea efi cacității 
intervențiilor pentru renunțarea la fumat, intervenții 
care au avut și o componentă de interviu motivațio-
nal, a avut în vedere 31 de studii cu 9485 participanți. 
Rezultatele au sugerat că abordările care includ și in-
terviul motivațional pot fi  efi ciente atât în ce privește 
adulții cât și adolescenții [23]. 

În urma studiilor și metaanalizelor au fost ela-
borate o serie de concluzii și recomandări. Un docu-
ment, publicat de IPCRG (Grupul Internațional pri-
vind Bolile Respiratorii în practica Medicilor de Fa-
milie) conchide că „toți profesioniștii din domeniul 
sănătății primare pot crește ratele de renunțare la fumat 
în rândul pacienților, chiar și atunci când timpul și re-
sursele sunt limitate. Personalul medical poate sprijini 
pacienții care aleg să renunțe la fumat, prin furnizarea 
de informații, apelarea la servicii de consiliere telefo-
nică și consiliere comportamentală utilizând tehnicile 
interviului motivational, în funcție de resursele dispo-
nibile.“ [24]. Recomandări asemănătoare regăsim la 
specialiștii germani: „Interviul motivațional realizat 
de un medic, care cuprinde și recomandarea de re-
nunțare la fumat și consilierea în privința metodelor 
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existente poate consolida motivația pentru renunțare 
la fumat a pacientului. Medicii ar trebui să fi e învățați 
pe parcursul pregătirii lor inițiale și în cadrul educației 
medicale continue despre dependența de tutun și tra-
tamentul acestuia“. Cu o combinație de metode (me-
dicație și sprijin psihoterapeutic), ratele de abstinență 
după un an pot ajunge la aproximativ 40% [25].

Inițiative în acest sens se desfășoară și în Ro-
mânia: în 2007 a debutat Programul Național Stop 
Fumat al Ministerului Sănătăţii, care îşi propunea să 
ofere acces la un tratament complet persoanelor care 
fumează și doresc să renunțe. Programul presunpu-
nea îmbinarea consilierii psihologice cu tratamentul 
medicamentos, pentru sprijinirea renunțării la fumat 
[26]. În 2017 a fost inițiat Programul de instruire a 
medicilor de familie în asistența fumătorului “Stop 
fumat RespiRo–IPCRG“. Scopul programului este 
acela de a dezvolta o rețea sustenabilă de cabinete de 
medicină de familie pentru asistența pacienților fu-
mători și de a schimba percepția medicilor de familie 
privind pregătirea și implicarea în servicii de suport 
pentru renunțarea la fumat în diverse variante: inter-
venție scurtă (sfat minimal) sau intervenție scurtă ex-
tinsă (sfat minimal plus tratament farmacologic plus 
noțiuni de suport comportamental) [27].

Reducerea consumului excesiv de alcool – În 
ceea ce privește consumul de alcool, o metaanaliză 
vizând intervențiile scurte care au avut ca subiecți 
adolescenți (11-18 ani) și adulți tineri (19-30 ani), a 
arătat că aceste intervenții duc la reducerea semnifi -
cativă a consumului de alcool și a problemelor co-
relate cu consumul de alcool în rândul acestora, iar 
efectele au persistat până la un an după intervenție. 
Anumite tipuri de intervenții (de exemplu interviul 
motivațional) au fost asociate cu consecințe pozitive 
mai importante. Deși modeste, efectele acestor inter-
venții scurte sunt semnifi cative și au un bun potențial 
pentru prevenirea unor probleme mai grave, având 
în vedere durata și costurile reduse [28]. In ceea ce 
privește inducerea și menținerea abstinenței la alcool 
la pacienții cu afecțiuni cronice hepatice și consum 
nociv de alcool, o analiză sistematică a 13 studii (din 
care 5 trialuri clinice randomizate), cuprinzând 1945 
pacienți a arătat că atunci când intervențiile integrează 
mai multe elemente, cum ar fi  terapie cognitiv-com-

portamentală, interviu motivațional și tratament me-
dical, rezultatul este creșterea abstinenței [29]. 

Și în România, conștientizarea efectului bene-
fi c al intervențiilor scurte de tipul interviului motiva-
țional pentru reducerea consumului problematic de 
alcool a determinat inițierea unor cursuri de educație 
continuă pentru medici, vizând acordarea de interven-
ţii scurte persoanelor cu această problemă [30].

Cancerul – Folosirea interviului motivațional 
la pacienții cu cancer s-a dovedit promițătoare. O ana-
liză sistematică a 15 sudii avînd ca subiecți pacienți cu 
cancer și supraviețuitori a urmărit aspecte comporta-
mentale precum alimentația, activitatea fi zică, renun-
țarea la fumat, stresul corelat cu boala și managemen-
tul oboselii [31]. Această analiză dar și alte studii au 
arătat că există dovezi serioase privind efi ciența inter-
viului motivațional în motivarea pacienților în adop-
tarea unor schimbări benefi ce în comportamentul lor, 
inclusiv creșterea nivelul de activitate fi zică la supra-
viețuitorii de cancer [32]. De asemenea, s-au înregis-
trat efecte benefi ce și în reducerea intensității durerii 
dar și în ameliorarea calității vieții pacienților [33].

Durerea cronică – Durerea cronică are un 
impact semnifi cativ asupra multor domenii din viața 
pacientului, și nu se poate face abstracție de cadrul 
bio-psiho-social în care aceasta se manifestă. Motiva-
ția pacientului este un factor foarte important în ma-
nagementul durerii cronice. Cerccetările au arătat că 
în măsura în care pacientul este mai motivat în a-și 
gestiona el însuși durerea, rezultatele tratamentului 
sunt mai bune. Interviul motivațional, prin capacita-
tea de a sprijini autonomia decizională a pacientului 
și prin promovarea schimbărilor comportamentale, 
oferă rezultate încurajatoare și în acest domeniu [34]. 

Vaccinarea – În timp ce o comunicare disfunc-
țională poate contribui la respingerea vaccinării sau la 
nemulțumire în legătură cu serviciile furnizate, abor-
darea bazată pe interviul motivațional care promo-
vează interacțiuni bazate pe respect îi poate ajuta pe 
părinți să ia deciziile cele mai potrivite pentru copiii 
lor [35].

Prevenirea apariției cariilor – Dat fi ind că 
în etiologia cariilor dentare sunt implicati și factorii 
comportamentali, interviul motivațional a fost utilizat 
și în domeniul stomatologiei, în prevenirea apariției 
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cariilor dentare la copii și adolescenți. O analiză pu-
blicată în 2016 a arătat că în 3 din cele 4 studii in-
vestigate, interviul motivational a fost efi cient, iar alte 
câteva cercetări sunt în curs de desfășurare [36].

În loc de a fi  doar un set de tehnici sau o moda-
litate de constrângere a pacientului în vederea urmării 
tratamentului, interviul motivațional explorează mo-
dul în care o persoană vede starea actuală și modul în 
care vede schimbarea, prin analizarea valorilor și pre-
ocupărilor sale. Prin validarea și sprijinirea convinge-
rilor pacientului că urmarea protocolului de tratament 
recomandat este benefi c și congruent cu propriile va-
lori, interviul motivațional sprijină potențialul natu-
ral al pacientului de a face progrese înspre schimbare 
(4). Spre deosebire de alte stiluri de comunicare, care 
induc rezistența pacientului, interviul motivațional 
implică „mai degrabă colaborare și nu confruntare, 
evocare și nu educare, mai degrabă autonomie decât 
autoritate, și mai degrabă explorare decât explicare“ 
[37]. Efi ciența dovedită prin studii tot mai numeroase 
efectuate în diverse contexte, arată potențialul inter-
viului motivațional de a fi  aplicat tot mai mult, pe 
scară largă, atât în prevenirea primară, cât și cea se-
cundară sau terțiară, pentru creșterea aderenței la tra-
tament sau pentru creșterea calității vieții pacienților. 
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Rezumat

Parentingul efi cient începe cu dobândirea unor 
informații corecte din punct de vedere științifi c, des-
pre cum putem construi relații sănătoase, despre ne-
voile de creștere ale copilului, despre arhitectura cre-
ierului uman, dar și despre cultivarea stării de bine la 
nivelul întregii familii. Prezentăm cazul unui copil de 
sex masculin, în vârtă de 8 ani, elev în clasa a II-a, 
aparent cu difi cultăți de adaptare școlară, dar în reali-

tate au fost identifi cate proleme de comunicare în re-
lația părinte copil, standarde prea înalte și așteptări ale 
părinților, fără a ține seama de limitele, aptitudinile, 
competențele corespunzătoare vârstei și de doleanțele 
copilului. Recomandările privind modul de adaptare a 
stilului parental la stilul copilului, modifi carea siste-
mului de recompensare și motivarea copilului au dus 
la armonizarea relației în cadrul familial și școlar.

Cuvinte cheie: relația părinte-copil, stil pa-
rental, adaptare școlară, efi cient

PĂRINȚI EFICIENȚI – COPII EFICIENȚI
– STUDIU DE CAZ –
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Efficient parents – efficiennt children – case study

Abstract

Effective parenting begins with the acquisition 
of scientifi cally sound information, how to build heal-
thy relationships, the child’s growth needs, the human 
brain architecture, and the cultivation of well-being 
across the family. We present the case of a male child 
8 years old,, a pupil of the second grade, apparently 
with diffi culty of school adaptation, in fact there were 
identifi ed communication proxies in the parent-child 

relationship, too high standards and expectations of 
the parents, without taking into account the limits, 
skills, competences of the age and the wishes of the 
child. The recommendations on how to adapt the pa-
rental style to the child’s style, changing the way of 
rewarding and motivating the child have led to the 
harmonization of the relationship within the family 
and school.

Key words: parent-child relationship, paren-
tal style, school adaptation, effective
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Misiunea creșterii unui copil sănătos și fericit 
este o mare provocare, oscilând între tendința de a co-
pia modelul părinților tăi și dorinta de a nu repeta gre-
șelile lor sau ceea ce tu ai considerat greșit la momen-
tul respectiv. Psihologii au elaborat cateva principii de 
bază care ne pot ajuta să fi m buni părinți. Parentingul 
efi cient începe cu dobândirea unor informații corecte 
din punct de vedere științifi c, despre cum putem con-
strui relații sănătoase, despre nevoile de creștere ale 
copilului, despre arhitectura creierului uman, dar și 
despre cultivarea stării de bine la nivelul întregii fa-
milii [1,2,3,4,5].

Toată lumea dă vina pe părinți pentru neferi-
ciririle și pentru relele pe care le provoacă aceștia în 
societate. Dar cine îi ajută pe părinți? Câte eforturi se 
depun pentru ai ajuta pe părinți să devină efi cienți în 
educarea copiilor? De unde pot să afl e părinții dacă 
procedează greșit și ce ar trebui să facă altfel? Pări-
ții sunt învinovățiți dar nu sunt instruiți. Părinții pot 
crește copii responsabili, disciplinați și cooperanți, 
fără să recurgă la arma fricii; pot învăța cum să-și in-
fl uențeze copiii în așa fel încât să țină seama de ne-
voile părinților, în loc să se teamă de pedepse sau de 
retragerea privilegiilor. Copiii nu se revoltă împotriva 
părinților, ci doar împotriva unor metode disciplinare 
distructive folosite de aproape toți părinții și împo-
triva stilului parental care de cele mai multe ori nu 
este același cu stilul copilului. În zilele noastre foarte 
mulți copii iși „concediază“ părinții și pe bună drep-
tate din punctul lor de vedere. Parentajul efecient tre-
buie să abordeze metoda „avantajului reciproc“, care 
cere ceva timp și trebuie că părinții să învețe mai întâi 
să asculte fără să facă aprecieri și să-și comunice sin-
cer propriile sentimente. Toți părinții sunt oameni care 
din când în când au două tipuri diferite de sentimente 
față de copiii lor: acceptare și neacceptare. Părinții, 
„persoane adevărate“, simt uneori că acceptă com-
portamentul copilului, alteori nu-l acceptă. Asculta-
rea activă a părintelui este indicată și folositoare când 
problema ține de copil, dar foarte frecvent nepotrivită 
atunci când problema ține de părinte; îl ajută pe copil 
să găsească soluții la propriile probleme, dar rareori 
îl ajută pe părinte să găsească soluții în cazul în care 
comportamentul copilului îi crează lui o problemă. 
Este foarte important ca fi ecare părinte să-și cunoască 
stilul și deasemenea, stilul copilului său, pentru a se 
adapta în funcție de cel al copilului. Familiile fericite 

sunt acele familii unde există respect pentru felul de 
a fi  al fi ecarui membru. Ne place ceea ce seamănă cu 
noi şi de aceea avem tendinţa de a ne înţelege mai 
bine cu copiii care au stil asemănător cu al nostu şi 
de a-i considera răi pe cei care au stil diferit. Cei mai 
mulţi părinţi au o percepţie greşită: ei cred că dacă lor 
le place ceva, celorlalţi le place acelaşi lucru – să-şi 
petreacă timpul, să se implice în sarcini, să comunice 
la fel ca ei, nu fac decât să-şi impună propriul stil şi să 
forţeze copilul să se comporte ca ei [1,6,7,8,9].

Un stil este un fel de a fi , este ceva care ne ca-
racterizează și ne orientează în viață. Stilul pe care 
îl avem își poate pune amprenta asupra modulului în 
care ne comportăm în situații diferite. 

Conform lui Charles Boyd stilurile pot fi  clasi-
fi cate în funcție de două axe:

1. Ritmul sau viteza cu care acționăm
2.  Orientarea spre sarcini, activități sau per-

soane,
3. rezultând patru stiluri:
4.  Stil directiv (ritm rapid și orientat spre ac-

tivități)
5.  Stilul interactiv (ritm rapid și orientat spre 

oameni)
6.  Stilul suportiv (ritm lent și orientat spre oa-

meni)
7.  Stilul corect (ritm lent și orientat spre sar-

cini)

Ne putem regăsi câte puțin în fi ecare stil. Putem 
adopta stiluri diferite în situații diferite, spre exemplu, 
la locul de muncă putem fi  directivi, iar acasă supor-
tivi. Cu toate acestea fi ecare dintre noi are un stil pre-
dominant, un stil natural, este vorba de stilul în care 
ne simțim bine, confortabil, în cea mai mare parte a 
timpului. Stilul predominant pe care îl avem își pune 
amprenta în toate domeniile de activitate chiar și asu-
pra modului în care ne comportăm ca părinți (stilul 
parental). 

Există 4 dimensiuni de bază ale comportamen-
tului părinților :

1. Strategiile de disciplinare
2. Căldura şi apropierea
3. Stilul de comunicare
4.  Expectanţele cu privire la maturitate şi con-

trol, pe baza cărora Baumrind și apoi Mac-
coby & Martin (1983) au identifi cat 4 stiluri 
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parentale, care pot fi  regăsite şi în unitățile de 
învățământ ca stiluri de lucru în clasă:

1. Stil autoritar (solicitant, dar nerecep-
tiv, au aşteptări mari, dar nu sunt foarte 
atenţi la nevoile copilului,  orientaţi spre 
supunere şi statut.)
2. Stil democratic (solicitant și receptiv, 
stabilesc reguli şi se aşteaptă ca și copiii 
să le respecte, însă o fac într-o manieră 
democratică, sensibili la nevoile copiilor 
şi le ascultă întrebările, asertivi)
3. Stil permisiv (non-solicitant, dar re-
ceptiv, sunt atenţi la nevoile copiilor 
dar nu au aşteptări clare de la ei, lasă la 
latitudinea copiilor procesul de auto-re-
glare, evită confruntările)
4. Stil neimplicat (non-solicitant, nere-
ceptiv, nu prea are aşteptări de la copil, 
nu este atent la nevoile acestuia, comu-
nică puţin, în extrem neglijează nevoile 
copilului)

Primul pas în a deveni un părinte mai efi cient 
este identifi carea stilului tău parental și al copilului.

Stilurile copilului, după clasifi carea lui Boyd, 
sunt:

1.  Sociabil (Scopul lui este de a se juca și a se dis-
tra, este creativ, activ, dar nu întotdeauna reu-
șește să-și îndeplinească ideile, uneori, poate 
fi  impulsiv, are încrdere în oameni, nimeni 
nu-i este străin; toți sunt prieteni, este sensibil 
la ce cred alții despre el; este vulnerabil la opi-
nia grupului, tinde să fi e instabil emoțional: 
trece repede de la o dispoziție emoțională la 
alta, își exprimă sentimentele deschis, renunță 
ușor când trebuie să depună un efort de lungă 
durată, nu-i place să fi e singur)

2.  Hotărât (este un lider înnăscut, își manifestă 
dezaprobarea dacă lucrurile nu merg după 
voia lui, de obicei simte când părinții sunt 
vulnerabili și profi tă de ei, pentru că spune 
ceea ce gândește deseori rănește sentimentele 
celorlalți, simte nevoia să dețină controlul si-
tuațiilor, îi este greu să spună „îmi pare rău“)

3.  Sensibil (are doar câțiva prieteni buni, este 
tăcut și încearcă să placă celorlalți, se simte 
cel mai bine și în siguranță în mediul fami-
lial, nu-i plac schimbările, întreruperile de 

activitate, este mai vulnerabil la instabilita-
tea familială – este stresat când există neîn-
țelegeri și confl icte în familie, îi place să i se 
arate cum să facă anumite lucruri – posibil să 
aibă performanțe slabe tocmai pentru că nu 
știe cum să facă și îi este rușine să întrebe, 
îi place rutina, nu-i place să i se schimbe 
programul, este plăcut de ceilalți; se înțelege 
bine cu toată lumea)

4.  Conștiincios (este analitic și serios, este un 
bun organizator încă de timpuriu; fi ecare 
lucru are locul lui, scopul lui este să atingă 
performanțele cerute și să fi e corect, evită si-
tuațiile agresive, preferă să lase de la el, de-
cât să asiste la un confl ict, dorește ca ceilalți 
să-i aprecieze competența și performanța, 
are spirit de observație, este foarte atent la 
detalii, îi place lectura și se remarcă printro 
capacitate mare de a reține informații; nu-i 
tolerează pe cei neștiutori; în comparație cu 
ceilalți copii este mai introspectiv, mai gândit 
și mai preocupat, este curios și pune foarte 
multe întrebaări, este sensibil la critică, poate 
avea o fi re artistică)

Stilul parental infl uențează îm mare măsură 
evoluția copilului în domeniile competenţei sociale, 
ale performanţei academice, dezvoltării psiho-sociale, 
precum și evoluția spre comportamentele problema-
tice. Modalitatea în care părinţii răspund nevoilor co-
piilor infl uențează competenţa socială şi funcţionarea 
psihologică, iar aşteptările pe care părinții le au de la 
copiii lor sunt asociate cu competenţa instrumentală şi 
controlul comportamental (performanţa academică şi 
devianţa comportamentală) [1,2,10,11,12,13,14,15].

În continuare vom prezenta cazul unui copil de 
sex masculin în vârstă de 8 ani, elev în clasa a II-a, 
pentru care părinții au solicitat o evaluare psiholo-
gică, considerând că acesta are difi cultăți de adaptare 
școlară. Evaluarea clinico-anamnestică a copilului 
evidențiază că este al doilea copil, născut la termen 
din sarcină fi ziologică și fără antecedente personale 
patologice relevante, părinții 39 de ani, studii superi-
oare, sora 9 ani sănătoasă, relații familiale armoniase, 
familia lărgită – bunici și bonă.

S-a făcut evaluarea psihologică a copilului și a 
părinților, utilizând fi șa de investigare a părinților, in-
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terviu cu părinții, interviu cu copilul, testul arborelui, 
desenul familiei, fabulele Duss, teste de inteligență, 
cuburile Kohs, Matrici Progresive Raven color, tes-
tul de atenție concentrată Toulouse Pieron, joc de rol, 
chestionare pentru stilul parental. 

Din fi șa de invesigare a părinților reiese că ex-
pectanțele părinților sunt următoarele: „să fi e mai si-
gur pe el“, „mai vorbăreț“, „să-i privească pe ceilalți 
în ochi când vorbește sau i se vorbește“, „să-i placă să 
participe la micile spectacole pe care sora/verișoarele 
le pregătesc pentru părinți/bunici“, „să-i placă să cânte 
și să danseze“, „îmbunătățirea reacției în momentul în 
care i se cere să facă un lucru care nu îi este foarte 
drag, gen teme în loc de joacă....“. Menționăm că 
programul zilnic al copilului este: școală orele 8-14, 
deplasare la domiciliu 14-14,30, relaxare 30 minute, 
teme orele 15 -18, (cu o pauză de 30 de minute pentru 
joacă cu bona și sora), program de joacă orele 18-20, 
pregătirile de seară și cina ora 20, somn de la ora 21. 
De două ori/săptămână, de la ora 18, antrenament de 
karate, 2 ore. Copilului nu-i place la școală pentru că 
„primesc prea multe teme și este plictisitor“, „învăță-
toarea stă cu spatele la copii și scrie mereu la tablă, nu 
vede ce fac copiii în bancă“, copilul își roade unghiile 
la școală „de foame și de plictiseală“.

Evaluare psihologică evidențiază :
 Copil cu inteligență superioară, fără probleme 

de atenție și comportamentale
Mamă cu stil parental suportiv (Figura nr. 1)
 Tată cu stil parental directiv și interactiv (Fi-

gurile nr.4 și 6)
 Copilul din punctul de vedere al mamei are sti-

lul hotărât și sensibil, iar din punctul de vedere 
al tatălui are stilul sociabil. (Figurile 2-3 și 5)

Concluzia evaluării a evidențiat stiluri diferite 
la cei trei membri ai familiei, iar conduita ulterioară se 
concentrează pe adaptarea stilurilor parentale la stilul 
copilului.

Persoanele cu stilul suportiv: sunt devotate 
familiei şi colectivului de muncă, preferă rutina; nu 
le plac schimbările neaşteptate sau surprizele şi au ne-
voie de timp pentru a se adapta situaţiilor noi, sunt 
foarte înţelegătoare și buni ascultători. Sunt diplo-
maţi; ştiu cum să restabilească liniştea, au nevoie de 
apreciere, dar nu se simt comfortabil când se afl ă în 
centrul atenţiei, sunt fericiţi când îi ajută pe ceilalţi, 
au rol important în stabilitatea familiei, sunt devotaţi 
prietenilor, nu le plac confl ictele şi neînţelegerile, sunt 
pragmatici şi gândesc înainte de a acţiona, te simţi 
comfortabil în prezenţa lor.

Figura nr. 1: Părintele supor  v 

PĂRINTELE SUPORTIV
Caracteris  ci:

Asigură copilului securitate
Copilul cons  tuie prioritatea părintelui
Oferă copilului un mediu călduros, protector
Este iubitor, grijuliu şi foarte sensibil la nevoile copilului
Este factor stabilizator al familiei
Se sacrifi că pentru copil
Te simţi comfortabil în prezenţa lui

Greşelile părintelui supor  v:
Sa  sface toate nevoile copilului, răsfăţându-l prea 
mult
Cedează prea uşor la rugăminţile copilului şi 
încearcă să menţină pacea indiferent de urmări
Este hiper protec  v (ex: nu-l lasă pe copil afară de 
frică să nu păţească ceva)

Părintele supor  v → îngrijorare excesivă → părinte hiperprotec  v →

→ Consecințe asupra copilului:

și/sau
Copil neajutorat şi dependent

nu-şi asumă responsabilităţi
„Nu pot să fac!“,

„Nu sunt în stare!“

Copil alintat
fără iniţia  vă

consideră că totul i se cuvine
„Mama va rezolva totul!“

„Vreau…“, „Trebuie…“
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Cum să devină un părinte supor  v mai efi cient?

Să-și exprime emoţiile de nemulţumire şi dezamăgire
Să fi e decis când e vorba de respectarea regulilor
Să încurajeze iniţia  va copilului
Să-l înveţe pe copil sa devină responsabil și să facă faţă singur diverselor situaţii
Să-şi înveţe copilul că și părintele are nevoi personale
Să accepte că şi copilul se maturizează şi are nevoie de independenţă.

Stilul copilului, din punctul de vedere al mamei, este hotărât şi sensibil. (Figura nr. 2,3)

Figura nr.  2: Părintele supor  v și relația sa cu copilul hotărât

COPILUL HOTĂRÂT

Este un lider înnăscut
Îşi manifestă dezaprobarea dacă lucrurile nu merg 
după voia lui
De obicei simte când părinţii sunt vulnerabili şi 
profi tă de ei
Pentru că spune ceea ce gândeşte, deseori răneşte 
sen  mentele celorlalţi
Simte nevoia să deţină controlul situaţiilor
Îi este greu să spună „îmi pare rău“

Cum să se lucreze cu copilul hotărât?

Acordă-i cât mai multe responsabilități pentru a avea 
control: să te ajute, să ia anumite decizii singur
Învață-l să înțeleagă că eșecul este o parte a vieții
Cere-i sfatul și ajutorul cu privire la frații mai mici
Dă-i sarcini cât mai specifi ce
Învață-l să își accepte limitele chiar dacă nu este de 
acord
Oferă-i cât mai multe alterna  ve posibile
Învață-l ce înseamnă compasiunea, ce înseamnă a da 
și a primi
Să conș  en  zeze că prin comportamentul lui poate să-i 
supere pe ceilalți copii
Nu-l e  cheta („ eș   neîndemâna  c!“), ci corectează-i 
comportamentul
Învață-l să accepte și să tolereze diferența dintre 
oameni
Când e  mpul pentru vreo acțiune să se folosească 
comenzi scurte: „ E  mpul pentru culcare!“
Pentru că are nevoie de multă mișcare, să fi e implicat în 
ac  vități fi zice diverse.

Figura nr. 3 : Părintele supor  v și relația sa cu copilul sensibil

COPILUL SENSIBIL

Are doar câțiva prieteni buni
Este tăcut și încearcă să placă celorlalți
Se simte cel mai bine și în siguranță în mediul 
familial
Nu-i plac schimbările, întreruperile de ac  vitate
Este mai vulnerabil la instabilitate familială: este 
stresat când există confl icte și neînțelegeri în familie
Îi place să i se arate cum să facă anumite lucruri (se 
poate să aibă performanțe slabe tocmai pentru că 
nu ș  e cum să facă și îi este rușine să întrebe)

Cum să lucrezi cu copilul sensibil?

Fă as  el încât mediul copilului să fi e cât mai stabil
Apreciază-i delicatețea și generozitatea
Redu pe cât posibil schimbările
Nu-l forța să ia decizii rapide sau să se acomodeze prea 
repede
Încurajează-l să-și exprime sen  mentele mai des
Ajută-l să-și stabilească scopuri și recompensează-l de 
câte ori este nevoie
Ai grijă cum vorbeș   cu el: ridicarea tonului îl poate 
afecta
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Îi place ru  na, nu-i place să i se schimbe programul
Este plăcut de ceilalți; se înțelege bine cu toată lumea

Dă-i explicații pas cu pas
Oferă-i suport emoțional când are nevoie
Ajută-l să ia decizii, informându-l despre toate 
posibilitățile
Nu decide în locul lui
Implică-l în diverse sarcini
Nu fi  dominator
Nu-l forța să fi e de acord cu  ne

Mama cu stil parental suportiv și copilul ho-
tărât:

Aspecte pozitive:
Ca părinte ai abilitatea de a-i dărui copilului încu-

rajarea de care are nevoie atunci când îți propune să-și 
atingă scopurile și să-și evidențieze calitățile de lider.

Puncte slabe:
Acest copil, având dorința de a controla și a ac-

ționa, poate foarte ușor să exaspereze un părinte su-
portiv, căruia îi place liniștea și atmosfera calmă. Cea 
mai mare problemă este disciplina. Ca părinte ai ten-
dința de a fi  îngăduitor, de a evita confl ictele, iar co-
pilul cunoscându-te, poate profi ta de această situație. 
Tu vrei pace în casă indiferent de costuri, nerealizând 
că acest lucru pe termen lung are doar dezavantaje: un 
copil care nu mai poate fi  controlat.

Sugestii pentru îmbunătățirea relației:
- Copilul trebuie implicat în cât mai multe acti-

vități pentru a-i satisface nevoia de control asupra lu-
crurilor. Asigură-te că nu ești tu cel controlat de copil. 
Nu lua ca pe ceva personal când copilul are nevoie de 
tine pentru realizarea diferitelor activități. Îi place să 
muncească singur.

- Fii ferm și autoritar cu acest copil
- Fii hotărât atunci când ai luat decizii și în-

cearcă să te ții de cuvânt. Este important să fi i ferm și 
să nu-ți schimbi părerea de la o situație la alta

- A fi  directiv cu copilul nu e o sarcină ușoară 
pentru tine, dar e necesară

- Nu te blama pentru că el este atât de diferit de 
tine. Este doar o diferență, nu ceva rău.

Mama cu stil parental suportiv și copilul 
sensibil:

Aspecte pozitive: Aveți multe în comun și 
vă puteți bucura unul de prezența celuilalt. Amândoi 
apreciați o atmosferă familială relaxantă, liniștită, 
calmă și faceți tot posibilul să o mențineți. Vă aju-
tați reciproc. Vă place să „nu faceți nimic“– petrecân-
du-vă după mesele uitându-vă la televizor, mergând la 

pescuit, cumpărături – fără să fi ți îngrijorați sau preo-
cupați de altceva.

Puncte slabe: Problema care există este 
legată de comunicare. Amândoi sugerați anumite lu-
cruri, dar nu preluați inițiativa, nu vă place să luați de-
cizii – mai ales dacă ar implica vreo schimbare. Deși 
ești prea protectiv s-ar putea ca și copilul să devină 
dependent de tine. De asemenea, deoarece niciunul nu 
vrea să-l supere pe celălalt, s-ar putea ca sentimentele, 
emoțiile neplăcute să fi e refulate (neexprimate). Cu 
timpul acest obicei de a nu discuta despre problemele 
mai difi cile poate constitui o problemă.

Sugestii pentru îmbunătățirea relației:
- Ajută-l pe copil să realizeze diferite sarcini, 

dar în același timp încurajează-l să lucreze și singur, 
și să ducă singur la capăt sarcina respectivă

- Fii mai hotărât și ia inițiativa de mai multe ori
- Realizează că anumite confl icte și schimbări 

sunt sănătoase și binevenite. Viața este o schimbare, 
așa că nu-l scuti pe copil de aceste schimbări

- Împărtășește copilului ceea ce simți și încura-
jează-l să facă același lucru. Nu ține în tine amărăciu-
nile și supărările, sperând că vor dispărea.

Tatăl cu stil parental directiv și interactiv 
(Figura nr. 4,5,6):

În urma interpretării chestionarelor, reiese un 
scor egal pentru stilul directiv şi interactiv, deoarece are 
un ritm rapid şi centrat atât pe activităţi cât şi pe semeni. 

Persoanele cu stilul directiv: sunt prototipi de 
şefi  – plini de încredere în forţele proprii, îşi asumă 
riscuri (sunt căutători de senzaţii tari, iau decizii şi în 
locul celorlalţi, sunt autoritari, principiul lor este: „Eu 
conduc, tu mă urmezi!“), sunt competitive – vor în-
totdeauna să câştige, sunt pragmatici, sunt impulsivi 
şi nerăbdători atunci când apar obstacole în atingerea 
scopurilor lor, sunt plini de energie – le place sportul 
şi mişcarea, în comunicare sunt direcţi şi de aceea pot 
fi  percepuţi ca fi ind duri şi insensibili, nu ţin cont de 
sentimentele celorlalţi.
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Figura nr.  4: Părintele direc  v 

PĂRINTELE DIRECTIV
Caracteris  ci :

Este responsabil, plin de energie şi competent
Cons  tuie un model pentru copil – de multe ori 
acesta se laudă cu realizările şi succesele părintelui 
în diferite domenii (profesional, casnic)
Este autoritar şi adoptă el deciziile în locul copilului
Aşteaptă de la copil să devină un bun lider

Greşelile părintelui direc  v

Decide în locul copilului
Are tendinţa de a folosi furia pentru a controla 
comportamentul copilului
Nu recunoaşte în faţa copilului că a greşit
Nu ş  e să asculte cu adevărat ceea ce îi transmite 
copilul
Are obiceiul de a-l zori pe copil să facă un anumit 
lucru: „Hai grăbeşte-te. Nu fi  aşa încet!“

Părintele direc  v → frica de a-şi pierde controlul → părinte dominator* →
→ Consecinţe asupra copilului :

și/sau
Copil supus

fără opinii, pasiv, lipsit de încredere
„Nu ş  u ce să zic“

„Nu am voie“

Copil arogant
dirijează, impune reguli proprii, cri  c

„Fă ce-ţi spun“
„Tu nu ş   nimic“

Cum să devină un părinte direc  v mai efi cient?
 Să accepte că şi copilul poate lua decizii

 Să nu reacţioneze sub infl uenţa furiei
 Să-şi exteriorizeze emoţiile pozi  ve

 Să realizeze că işi poate răni copilul prin felul în care „comandă“
 Să accepte că ceilalţi pot avea un ritm mai lent decât al lui
 Să înveţe să se relaxeze şi să se bucure cu întreaga familie

 Să petreacă mai mult  mp cu copilul
 Să accepte şi să recunoască când greşeşte

*Părintele dominator este dur, radical, „Nu întreba de ce , doar fă!“

Stilul copilului, din punctul de vedere al tatălui, 
este socialbil.(Figura nr. 5,6)

Părintele directiv şi copilul sociabil :
Aspecte pozitive: Amândoi aveţi încredere 

în forţele proprii şi sunteţi activi. Copilul va dori atât 
de tare să obţină aprecierea ta, încât va urma (sau cel 
puţin aşa lasă impresia) stilul tău de conducător.

Puncte slabe: Diferenţa dintre dorinţa de a-ţi 
atinge scopurile, de a avea rezultate şi atitudinea mai 
lejeră a copilului, poate să te facă să te simţi frustrat. 
Astfel se pot ivi multe confl icte deoarece vrei să-l im-
plici pe copil în anumite activităţi, iar acesta vrea să 
se distreze şi să fi e cu prietenii lui. De asemenea, ten-
dinţa copilului de a fi  dezorganizat şi de a nu termina 
ceea ce a început, vă poate scoate din sărite.

Sugestii pentru îmbunătăţirea relaţiei:
- Realizează că acest copil nu este orientat ca 

tine spre atingerea scopurilor, iar acest lucru nu în-
seamnă că este un copil rău

- Organizează mediul de lucru astfel încât să fi e 
cât mai distractiv. Faceţi-vă planuri împreună

- Ascultă entuziasmat poveştile pe care copi-
lul ţi le relatează. Încurajează-l să vorbească pentru 
că este o calitate a lui care îl poate ajuta mai târziu în 
alegerea carierei

- Chiar dacă ți-e greu, dăruieşte-i căldură, afec-
ţiune şi recompensează-l ori de câte ori ai ocazia

- Calitatea ta de a rezista în situaţiile critice, de 
a şti să faci faţă lor, poate constitui un model pentru 
copil, care intră în panică în astfel de situaţii şi nu mai 
ştie ce să facă.
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Figura nr. 5 : Părintele direc  v și relația sa cu copilul sociabil

Caracteris  cile copilului sociabil

Scopul copilului este de a se juca şi se distra
Este crea  v, ac  v, dar nu întotdeauna reuşeşte să-şi 
îndeplinească ideile
Uneori poate fi  impulsiv
Are încredere în oameni; nimeni nu este străin, toţi 
sunt prietenii lui
Este sensibil la ce cred alţii despre el; este vulnerabil 
la opinia grupului
Tinde să fi e instabil emoţional
Îşi exprimă sen  mentele deschis
Renunţă uşor când trebuie să depună un efort de 
lungă durată
Nu-i place să fi e singur

Cum să se lucreze cu copilul sociabil?

Creează-i un mediu cald, primitor
Implică-l în ac  vităţi, în aşa fel încât sarcinile să fi e 
distrac  ve
Recompensează imediat orice comportament pozi  v
Ajută-l să facă faţă, cu tact, situaţiilor confl ictuale
Ascultă cu interes ceea ce îţi relatează
Are nevoie de multă afecţiune, îmbrăţişări şi sărutări
Ajută-l să gândească detaliile unui proiect, ale unei 
acţiuni
Nu-l cri  ca în public
„Visează“ împreună cu copilul tău (“Ce ai face dacă ai 
ajunge pe lună?“)
Nu fi  rece, distant, pentru că ar putea crede că nu-l mai 
iubeş  
Asigură-te că are cu cine să se joace 

Persoanele cu stil interactiv: sunt sociabile, au 
încredere în ceilalţi, îşi exteriorizează uşor emoţiile, 
au nevoie de multă dragoste, nu le place să fi e singuri 
şi sunt foarte sensibili la critică, sunt vorbăreţe, spon-
tane şi convingătoare, sunt optimiste. Se focalizează 
doar pe aspectele pozitive ale vieţii, motto-ul lor este: 
„Don’t worry. By happy.“, se implică într-o varietate 

de activităţi, sunt dezorganizate, uituce şi nu le place 
ca totul în jurul lor să fi e foarte bine organizat, caută 
acceptarea socială; le place să fi e în centrul atenţiei, ea 
mai mare frică a lor este să nu fi e respinse de ceilalţi, 
pot fi  considerate de ceilalţi ca fi ind irealiste şi cu ca-
pul în nori, generează entuziasm în jurul lor.

Figura nr.  6: Părintele interac  v 

PĂRINTELE INTERACTIV
Caracteris  ci :
Îi place să-și petreacă  mpul cu copilul și prietenii 
acestuia
Este cald şi înțelegător – copilul apelează la el când 
are probleme
Îi place să povestească cu copilul
Confundă de multe ori rolul de părinte cu cel de 
prieten
În locul ac  vităţilor co  diene, care îl plic  sesc, 
preferă să facă o mulţime de ac  vităţi cu copilul

Greşelile părintelui interac  v :
Nu-i place să-şi refuze copilul
Are tendinţa de a vedea doar aspectele pozi  ve ale 
copilului
Poate fi  uşor de manipulat de către copil are încredere 
în copil şi acceptă ceea ce îi spune fără să-i pună 
întrebări legate de o anumită situaţie
Filosofi a părintelui interac  v este: 
„Fă orice cu condiţia de a fi  fericit!“

Părintele interac  v → frica de a nu fi  plăcut de copil → părinte permisiv** → 

→ Consecinţe asupra copilului
și/sau

Copil nerespectuos 
indisciplinat, nu respectă adultul 
nu înţelege restricţiile şi regulile 
Important este să mă simt bine „

Copil „amabil“
doreşte să fi e plăcut de toţi 
relaţii superfi ciale
ignoră prioritățile 
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Cum să devină un părinte interac  v mai efi cient?
– Să conş  en  zeze necesitatea de a spune „nu“ copilului în anumite situaţii
– Să fi e ferm şi consecvent în stabilirea limitelor comportamentului copilului
– Să nu se jus  fi ce tot  mpul în faţa copilului
– Să stabilească limitele dintre rolul de părinte şi cel de prieten
– Să ţină cont de faptul că în dezvoltarea sa copilul, pe lângă iubire şi acceptare are 
 nevoie şi de disciplină
– Să accepte că ceilalţi pot avea un ritm diferit
– Să-şi înce  nească ritmul– mai ales dacă cel al copilului este mai lent 
**părinte permisiv : amic , adolescen  n, neautoritar, „Să ne distrăm împreună“

În urma stabilirii stilurilor parentale și stilului 
copilului au fost identifi cate probleme de comuni-
care în relația părinte copil și nu difi cultăți de adap-
tare școlară cum au presupus părinții și de asemenea, 
standarde prea înalte și așteptări ale părinților, fără a 
ține seama de limitele, de aptitudinile, competențele 
corespunzătoare vârstei și de doleanțele copilului. 
Recomandările privind modul de adaptare a stilului 
parental la stilul copilului, modifi carea sistemului de 
recompensare și motivarea copilului au dus la armo-
nizarea relației în cadrul familial și școlar.

Aminteşte-ţi că ne simţim bine, confortabil şi 
încrezători în noi, atunci când ne comportăm conform 
stilului nostru şi ne simţim mai puţin confortabili 
atunci când suntem forţaţi să adoptăm stiluri diferite. 
Nu există stiluri bune sau rele! Fiecare stil are părţile 
lui pozitive şi negative. Lasă-l pe copil să se dezvolte 
conform stilului său chiar dacă nu îţi convin anumite 
aspecte!

Dacă eşti felexibil şi te adaptezi stilului copi-
lului, atunci:

– El se va simţi bine, confortabil, acceptat
– Se va dezvolta armonios conform stilului său
– Va avea o imagine de sine pozitivă
– Va avea succes în viaţă.
În caz contrar, dacă nu accepţi stilul copilului 

tău şi încerci să-ţi impui propriul stil:
– Vei fi  nefericit ca părinte – te vei simţi vino-

vat pentru problemele copilului tău
– Copilul va avea de suferit: va simţi că nu te 

poate satisface şi asta îl face să se simtă prost, nevalo-
ros, inutil, complexat

– Neînţelegerile vor fi  din ce în ce mai multe, 
deoarece copilul va dori până la urmă să se dezvolte 
conform stilului său.

– Fiind mereu criticat, va învăţa să nu mai aibă 
încredere în el şi asta îl va afecta pe tot parcursul 
vieţii.

Ce trebuie să faci…. Să înveţi să accepţi stilul 
copilului şi să îl respecţi pentru ceea ce este şi nu pen-
tru ceea ce vrei tu să devină!
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este o revistă cu acces liber, oferind acces liber ime-
diat la conţinutul ei, contribuind astfel la libera circu-
laţie a informaţiei ştiinţifi ce.

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

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

Recomandări pentru autori

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

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

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

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

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

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

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

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

Exemple de prezentare a bibliografi ei: 

1. Matson JL, Turygin NC, Beighley J, Matson 
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, 
Shanower C, Bianco J. The Treatment of the Beha-
vioral Sequelae of Autism with Dextromethorphan: A 
Case Report. Journal of Autism and Developmental 
Disorders 2005;35(4): 515-518

1. 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 

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

Procesul de recenzare (peer-review)

Într-o primă etapă toate materialele sunt remise 
redactorilor-şefi  adjuncţi, pentru ca textele să cores-
pundă ca fond şi formă de prezentare cerinţelor 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 cre-
dite.

Costul unui abonament pentru anul 2018 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


