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Rezumat

INTRODUCERE: Vaccinarea este o metodă 
de imunizare activă, profi lactică, împotriva unor boli, 
prin inocularea unui vaccin. 

SCOPUL studiului nostru a fost de a verifi ca 
acoperirea imunizării profi lactice impotriva bolilor 
transmisibile a unui grup de copii din județul Mureș. 

MATERIAL SI METODE: Lotul studiat in-
clude 611 de copii de vârstă școlară de la o școală 
gimnazială și un liceul tehnologic din Târgu Mureș, la 
care am urmărit tipul de vaccin administrat, numărul 
de doze, dacă s-a respectat intervalul dintre doze, re-
spectiv dacă au existat contraindicații pentru un anu-
mit vaccin. 

REZULTATE: Am constatat că dintre ce 611 
de copii, la 40 nu le cunoaștem situația de vaccinare 
și unul refuză complet vaccinarea, iar dintre cei 570 
vaccinați acoperirea pentru BCG este de 95,61%, 
96,31% sunt vaccinați impotriva virusului hepatitei B 
majoritatea având 3 doze, 96,66% sunt vaccinați cu 
VPI si DTP avand 4-5 doze, 95,43% sunt imunizați 
impotiva rujeolei, respectiv 90,17% împotriva oreio-
nului su rubeolei, și doar 38,30% au vaccinul DT. 

CONCLUZIE: Am constatat o scădere semni-
fi cativă a acoperirii vaccinale cu DT, ceea ce ar putea 
crea condiții pentru o eventuală creștere a incidenței 
bolii în condițiile intensifi cării circulației agentului 
patogen.

CUVINTE CHEIE: vaccin, vaccinare, acope-
rire vaccinală, elev

EVALUAREA SITUAȚIEI VACCINĂRILOR 
LA UN LOT DE COPII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ 

DIN JUDEȚUL MUREȘ
Kinga Bălașa1 , Cristina Golea2, Adriana Neghirlă3

1student an VI , medicină generală, UMF Târgu Mureș, 
2medic primar epidemiologie, șef de lucrări dr, 
UMF Târgu. Mureș – disciplina epidemiologie 

3medic primar medicină generală pediatrie, formator 
Dispensar Medical Școlar Târgu. Mureș
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Citare: Balasa K, Golea C, Neghirlă A. Evaluation of the vaccination situation in a group of children of school 
age in Mureş county. Journal of School and University Medicine 2018;5(3):5-10

Evaluation of the vaccination situation in a group of 
children of school age in Mureş county

Abstract

INTRODUCTION: Vaccination is an impor-
tant active prophylactic method for certain diseases.
The purpose of our study was to verify the vaccination 
coverage in a group of children from Mureş County. 

MATERIAL AND METHODS: The study 
group included 611 school-age children attending 

from secondary school and a technological high sc-
hool in Târgu Mureș. We analysed the type of admi-
nistered vaccine, the number of doses, the time inter-
val between the doses, respectively the contraindica-
tions for a particular vaccine. 

RESULTS: We found that among the 611 chil-
dren, 40 are unaware of the vaccination situation and 
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one completely refuses vaccination, and of the 570 
vaccinates coverage fot BCG is 95,61%, 96.31% are 
vaccinated against hepatitis B virus most of them ha-
ving 3 doses , 96.66% are vaccinated with VPI and 
DTP with 4-5 doses, 95,43% are immunized against 
measles, respectively 90,17% against mumps and ru-
bella, and just 38.30% had DT vaccine. 

CONCLUSIONS: We have found a signifi cant 
decrease in DT vaccination, which could create con-
ditions for a possible increase in the incidence of the 
disease under conditions of increased circulation of 
the pathogen.

KEY WORDS: vaccine, vaccination, vaccina-
tion coverage, student

INTRODUCERE

Vaccinurile sunt preparate imunobiologice care 
conțin microorganisme vii, inactive sau fracțiuni ale 
acestora, care sunt administrate în scopul de a in-
duce imunitate. Prin vaccinare organismul produce 
anticorpi care vor lupta împotriva acestor microorga-
nisme, anticorpi care vor deveni cu „memorie“, astfel 
la un nou contact cu microorganismul patogen acesta 
este recunoscut și distrus rapid de către anticorpii 
specifi ci, înainte ca acesta să producă îmbolnăvirea. 
Pentru a putea obține o protecție completă și durabilă 
împotriva unor boli, pot fi  necesare mai multe doze de 
vaccin și/sau una sau mai multe doze de rapel, ulterior 
în viață. [1]

Vaccinările obligatorii în Romănia sunt gratuite 
și sunt incluse de Ministerul Sănătății în Programele 
Naționale de Sănătate. Lotul studiat a fost vaccinat 
conform calendarelor naționale de vaccinare anu-
ale, „Hotărârea Guvernului României nr. 1388/2010 
privind aprobarea programelor naționale de sănătate 
pentru anii 2011 și 2012“, “Ordinul Ministerului Să-
nătății nr. 1147/2011 privind aprobarea modelului 
Carnetului de vaccinări“, „Ordinul MS nr. 386 din 31 
martie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de 
realizare a programelor naţionale de sănătate publică 
pentru anii 2015 şi 2016“, „Ordinul ministrului sănă-
tății nr. 377/2017 din 30 martie 2017, privind aproba-
rea Normelor tehnice de realizare a programelor naţi-
onale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018“, 
cu modifi cările ulterioare. [2] (vezi Figura nr. 1)

Figura nr. 1: Schema de vaccinare pentru anul 2017-2018 [2]

SCOP

Scopul acestei lucrări este evaluarea acoperirii 
vaccinale la un lot de copii de vârstă școlară din jude-
țul Mureș și a cauzelor nevaccinării sau a unei vacci-
nări incomplete.

MATERIAL ȘI METODĂ

Lotul studiat este alcătuit din 611 elevi, 
dintre care sex feminin 291 (47,63%), mascu-
lin 320(52,27%), provenind din mediul urban 458 
(74,95%) și din mediul rural 153 (25,05%), născuți 
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între anii 1998 – 2011, cu vârsta medie a lotului de 
168 de luni, frecventând o școală gimnazială și un li-
ceu tehnologic din Târgu Mureș, repartizați pe cicluri 
de studiu conform tabelului nr. 1. 

Tabel nr. 1: Structura pe cicluri de învățământ 
a lotului studiat

Ciclu de învățământ Număr elevi (n) (%)

Ciclul primar (clasele 0-IV) n = 246 (40,26%)

Ciclul secundar inferior 
(clasele V-VIII) n = 185 (30,28%)

Ciclul secundar superior 
(clasele IX-XII) n = 180 (29,46%)

La elevii din lotul studiat am urmărit: tipul de 
vaccin administrat, numărul de doze, intervalul dintre 

doze, cauzele nevaccinării sau ale unei vaccinări in-
complete (contraindicații medicale temporare sau de-
fi nitive, refuzul vaccinării, alte cauze), conform date-
lor din adeverințele de vaccinare, fi șele de evaluare și 
fi șele medicale ale elevilor, de la cabinetele medicale 
școlare.

REZULTATE

Dintre cei 611 de elevi din lot, unul singur re-
fuză complet vaccinarea (0,16%), iar la 40 (6,56%) 
dintre ei nu cunoaștem situația vaccinărilor. La cei 
570 de copii cu status vaccinal cunoscut, care au ac-
ceptat vaccinarea, acoperirea pentru: 

vaccinul BCG este de 95,61% (n=545), dintre 
care au o doză de vacccin 94,27% (n=539) și două 
doze 1,34% (n=6), nevaccinați 4,39% (n=25). (vezi 
Figura nr.2);

Figura nr. 2: Acoperirea vaccinală BCG la lotul studiat

Figura nr. 3: Acoperirea vaccinală an  hepa  tă virală B la lotul studiat

Vaccinul impotriva hepatitei B este de 96,31% 
(n=549), dintre care la 1,40% (n=8) nu s-a respecatat 
intervalul optim dintre doze; 75,03% (n=521) au trei 

doze de vaccin, iar restul de 21,28% (n=26) au una, 
două sau chiar patru doze de vaccin, și 3,69% (n=21) 
sunt nevaccinați. (vezi Figura nr. 3);
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vaccinul împotriva poliomielitei este de 
96,66% (n=551), dar la 2,28% (n=13) nu se respectă 
intervalul optim de vaccinare, 60,87% (n=347) dintre 
ei au cinci doze de vaccin, 32,10% (n=183) au patru 
doze și 2,97% (n=17) au mai puțin de patru doze (9 

au 3 doze, 2 au 2 doze, 6 au 1 doză). La cei cu patru 
doze de vaccin, 20 refuză doza cinci, 2 au avut con-
traindicații medicale pentru doza cinci, la 3 dintre ei 
lipsește doza patru și la unul lipsește doza de la vârsta 
de 2 luni (vezi Figura nr.4);

Figura nr. 4: Acoperirea vaccinală împotriva poliomielitei la lotul studiat

Figura nr. 5: Acoperirea vaccinală di  ero-tetanică la lotul studiat

Vaccinul diftero–tetano-pertusis (DTP) este 
de 96,66% (n=551), 46,83% (n=267) au toate cele 
cinci doze și 45,96% (n=262) au patru doze (la 2 lip-
sind doza trei de la 6 luni și la alți 2 doza patru de la 12 
luni) și 3,33% (n=19), au mai puțin de patru doze de 
vaccin. Acoperirea pentru vaccinul diftero-tetanic 

(DT) este de 38,30% (n=167), din care 25% (n=109) 
au câte o doza, 9 dintre ei refuzând a doua doză și 
13,30% (n=58) au două doze, 61,70% (n=289) sunt 
nevaccinați, dintre care 5 refuză vaccinul. (vazi Fi-
gura nr. 5)

Vaccinul rujeolic este de 95,43% (n=544), din 
care cei cu o doză reprezintă 31,05% (n=177), cei cu 
două doze 43,69% (n=249), iar 20,70% (n=118) au 

trei doze, 9 refuză doza a doua de vaccin (vezi Figura 
nr.6)
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Vaccinul împotriva oreionului și rubeolei 
este de 90,18% (n=514) dintre care 51,58% (n=294) 
au o doză, 38,42% (n=219) au două doze și 0,18% 

(n=1) au trei doze. (vezi Figura nr.7). S-a utilizat vac-
cin rujeolă-oreion-rubeolă (ROR).

Figura nr. 6: Acoperirea vaccinală împotriva rujeolei la lotul studiat

Figura nr. 7: Acoperirea vaccinală împotriva oreion – rubeolică (vaccin ROR) la lotul studiat

În majoritatea cazurilor, 92,28% (n=526), nu 
am găsit motive care să explice lipsa unui anumit vac-
cin sau a unei doze, doar la 7,19 % (n=41) din lotul 
studiat știm că motivul care stă la baza unei vaccinări 
incomplete este refuzul, iar la 0,53% (n=3) au existat 
contraindicații medicale pentru un anumit vaccin.

DISCUȚII

Un studiu efectuat în România în 2014, care 
include copii născuți în anul 2012 din toate județele 
și la care s-a urmărit ca fi ecare copil să aibă 1doză de 
BCG, 3 doze de vaccin anti hepatita B, câte 4 doze 
de antipolio, DTP, antihemofi lus b (Hib) și 1 doză de 
ROR, acestea reprezentând vaccinurile și numărul de 
doze obligatorii pâna la vârsta de 24 de luni, s-a con-
statat că acoperirea pe țară este pentru: 

BCG este de 88.9% (valoarea maximă, de 
100%, fi ind înregistrată în 7 județe și minimă de 
93.8%, în 2 județe); Hep. B de 86%, valoarea ma-
ximă fi ind de 99,6% (județul Bistrița Năsăud) și cea 

minimă de 81,4% (județul Alba); antipolio, DTP, Hib 
de 81,8%, valoarea maximă fi ind de 98,2% (jude-
țul Bistrița Năsăud) și cea minimă de 66,1% (jude-
țul Neamț); ROR de 82,7%, cu o valoare maximă de 
98,9% (județul Teleorman) și minimă de 66,1% (jude-
țul Neamț). [3]

În această situație, acoperirea pentru județul 
Mureș se afl ă undeva la mijloc între 80-94%, nefi ind 
înregistrat pentru nici un vaccin valori extreme.

Dintre motivele nevaccinării corespunzatoare 
vârstei, refuzul și neprezentarea ocupă primele două 
locuri, cu o creștere importantă a ponderii refuzului 
față de anii precedenți. Alte motive mai puțin repre-
zentative sunt: contraindicațiile medicale, născut în 
străinătate, lipsa de vaccin.

În urma unor rapoarte anuale către Organizția 
Mondială a Sănătății s-a observat că situația acoperirii 
cu 4 doze de DTP în țările învecinate României, între 
anii 2014-2016 este următoarea: pe primul loc se afl ă 
Ungaria cu cea mai mare acoperire (99%), urmată de 
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Repubica Moldova 90-93%, Serbia 88-86%, Bulga-
ria 78-90% (prezintă o creștere în 2016 față de anul 

2014) și pe ultimul loc este Ucraina cu o acoperire de 
25-18% (vezi Figura 8). [4,5,6,7,8,9]

CONCLUZII

Acoperirea vaccinală la lotul de copii studiat 
este între 95-96% pentru majoritatea vaccinurilor, 
atingând astfel pragul optim de 95% recomandat de 
OMS, excepție făcând vaccinarea diftero-tetanică 
(38,2%), motivul nevaccinării fi ind unul necunoscut 
în majoritatea cazurilor. 

Acest hiatus în acoperirea vaccinală cu vaccinul 
DT, ne-ar putea atrage atenția asupra unei receptivități 
crescute sau crearea unor buzunare de receptivitate în 
populație, ceea ce ar putea reprezenta o premisă pentru 
creșterea incidenței bolii în caz de intensifi care a circu-
lației agentului patogen, fapt susținut și de acoperirea 
scăzută a DTP în țările înveccinate, în special Ucraina. 
Toate aceste constatări reprezintă motive în plus pentru 
care ar tebui să acordăm o atenție mai mare activității 
de educație pentru sănătate, pentru conștientizarea ro-
lulului și importanței vacinării corespunzătoare vârstei 
și a realizării unei acoperiri vaccinale efi ciente.
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Rezumat

Atitudinea scoliotică este o afecţiune fără nici 
un caracter de gravitate, cu condiţia supravegherii 
atente a coloanei vertebrale mai ales în perioada de 
creştere, pentru a ne asigura că la nivelul ei nu au 
intervinit modifi cări structurale. Aceasta afecţiune 
benignă trebuie să artaga atenţia medicului, pentru a 

nu ignora o etiologie precisă, mai ales dacă atitudinea 
scoliotică este antalgică. Pacientul trebuie reexaminat 
cel puţin 1 an, clinic şi radiologic, înainte de a putea 
afi rma că aspectul coloanei sale vertebrale este nor-
mal, ceea ce nu presupune însă un aspect rectiliniu al 
acesteia în plan frontal. Examenul clinic este foarte 
important şi pune bazele reeducării funcţionale, care 
trebuie sî fi e strict individualizată.

ABORDAREA HOLISTICĂ A ATITUDINII 
SCOLIOTICE LA COPII ȘI ADOLESCENȚI
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Holistic approach of scoliotic posture to children 
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Abstract

Scoliotic posture is not s severe pathology but 
is need to follow-up its evolution during growing pro-
cess at children people. By this way could be possible 
to prevent the development of the structural scoliosis. 
Much more it is important to make the evaluation and 

to make the diferential diagnostic betwee scoliotic 
posture and antalgic position of the column spine. Cli-
nical and functional evaluation must to be make every 
year and must be completed by radiologic assessment. 
Start form these information s the rehabilitation pro-
gram has to be individualize.
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Introducere

Frecvenţa deviaţiilor coloanei vertebrale la co-
pii şi adolescenţi este foarte ridicată, estimările auto-
rilor fi ind de peste 50% din totalul copiilor evaluaţi, 
majoritatea cazurilor fi ind lipsite de semnifi caţie pa-
tologică [1,2].

Dintre acestea, deviaţiile rahidiene în plan fron-
tal (scolioze) reprezintă una dintre cele mai frecvente 
afecţiuni ale copiilor şi adolescenţilor, 2%-3% dintre 

aceștia fi ind diagnosticaţi cu scolioză. Curburile mici, 
incipiente, sunt asimptomatice, scolioza fi ind depis-
tată după efectuarea unor radiografi i sau a unui con-
trol medical întâmplător.

Neavând o reţea specifi că de depistare a scoli-
ozelor, în România există totuşi un număr foarte mare 
de copii și adolescenţi cu forme grave, datorită faptu-
lui că acestia nu benefi ciază de consult de specialitate 
şi deci de un tratament adecvat de la începutul afecţi-
unii. Introducerea unor metode de screening, simple, 
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neinvazive ce pot fi  efectuate de medicul de familie 
sau de medicul din reţeaua scolară, ar permite o depis-
tare cât mai precoce a acestor pacienţi [1].

1. Deviațiile coloanei vertebrale în plan fron-
tal. Considerații generale

a. Scolioza (în limba greacă skolios: sinuos) 
este o deviaţie tridimensională permanentă a coloanei 
vertebrale, constând în deplasarea relativă şi progre-
sivă a unui element costitutiv, vertebra, în raport cu 
elementele adiacente, produsă în cele 3 planuri ale 
spaţiului (frontal, sagital şi transversal), fără pierde-
rea continuităţii osteo-ligamentare, care interesează 
întreaga coloană vertebrală sau doar o parte a aces-
teia, instalată în special în perioada de creştere [3, 4].

Clasifi carea scoliozelor este foarte importantă, 
majoritatea autorilor împărţindu-le în scolioze struc-
turale şi nestructurale.

Scoliozele nestructurale în general nu sunt 
grave, nu prezintă rotaţie vertebrală la fl exia anteri-
oară a trunchiului şi includ următoarele categorii: 
scolioza posturală (atitudinea scoliotică), scolioza 
compensatorie, secundară inegalităţilor de membre 
inferioare sau cazurilor de asimetrie pelvină posttrau-
matică, scolioza sciatică, determinată de un refl ex de 
menajare a rădăcinii pe care apasă nucleul pulpos her-
niat, scoliozele infl amatorii şi pitiatice, scoliozele 
posttraumatice [3].

b. Atitudinea scoliotică este o afecţiune verte-
brală complet diferită de scolioză, al cărei diagnostic 
este destul de difi cil. Depistată de părinţi sau de me-
dicul şcolar, diagnosticul afecţiunii se bazează în spe-
cial pe examenul clinic; examenul radiologic trebuie 
interpretat în lumina semnelor funcţionale sau fi zice 
pe care le prezintă pacientul [2]. Este de preferat să se 
folosească termenul de deviaţie vertebrală, decât cel 
de atitudine scoliotică, pentru a nu se crea confuzii, în 
special în rândul părinţilor [5,6].

Caracteristicile atitudinii scoliotice:
– este o deformaţie nestructurală, mobilă a co-

loanei vertebrale
– diagnosticul este de excludere: se porneşte de 

la cel al unei scolioze şi, prin eliminare, se ajunge la 
cel de atitudine vicioasă.

– afecţiunea este mai frecventă la copii şi ado-
lescenţi, în perioada de creştere, dar poate fi  întâlnită 
în aceeaşi măsură şi la adulţi.

– diagnosticul clinic trebuie completat de o ra-
diografi e de faţă a coloanei vertebrale, în poziţie or-
tostatică, ce pune în evidenţă o încurbare a rahisului, 
fără rotaţie vertebrală, curbură care dispare pe radio-
grafi a efectuată în clinostatism.

– deviaţia constatată în cazul atitudinii scolio-
tice este reductibilă şi trebuie diferenţiată de deforma-
rea structurală din scolioză.

– tratamentul se bazează pe kinetoterapie şi re-
educare posturală, cu scopul ca fi ecare element anor-
mal depistat să poată fi  corectat. Evaluarea periodică 
a pacientului permite ajustarea abordării terapeutice şi 
oprirea tratamentului atunci când acuzele au dispărut 
sau se stabilizează, după oprirea creşterii [5,6].

2. Evaluarea clinic funcțională a atitudinilor 
scoliotice

În cazul atitudinii scoliotice la copil, bilanţul 
inițial presupune următoarele examinări [2,4,5,7,8]:

– morfostatice, cu măsurarea lungimii membre-
lor inferioare şi evaluarea asimetriilor în cele 3 pla-
nuri ale spaţiului

– posturografi ce, prin măsurarea coefi cientului 
Romberg şi căutarea eventualelor tulburări ale echili-
brului static 

– dinamice, prin măsurarea mobilităţii verte-
brale în cele 3 planuri ale spaţiului

– evaluarea forţei musculare a trunchiului şi a 
membrelor inferioare

– evaluarea redorilor de cauză musculo-tendi-
noasă ale membrelor superioare şi inferioare

– măsurarea înălţimii în ortostatism şi în şezând
– măsurarea perimetrelor toracelui
– bilanţul durerii, la nevoie
– examinări medicale şi radiologice minuţioase
– evaluarea răsunetului asupra activităţilor vie-

ţii cotidiene
– evaluarea posturii în poziţie şezând (în clasă 

şi la domiciliu)
– evaluarea gesturilor sportive
– bilanţ fotografi c standardizat (din spate, din 

faţă şi din profi l), realizat la intervale regulate.

2.1. Anamneza trebuie să precizeze: 
a. circumstanţele de depistare a deviaţiei ver-

tebrale; în acest sens, poate fi  vorba despre:
– o simplă deviaţie a axului occipital în timpul 

mersului
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– o tulburare de statică vertebrală în plan frontal, 
pusă în evidenţă în ortostatism sau în poziţie şezând; 
îngrijorarea părinţilor faţă de atitudinea adoptată de 
copiii lor în poziţia şezând timp îndelungat reprezintă 
frecvent un motiv pentru consultaţie. De asemenea, 
spatele rotund poate fi  considerat ca o sursă îndrep-
tăţită de îngrijorare a părinţilor, deoarece dispariţia 
celor două curburi în plan sagital ale rahisului şi în-
locuirea lor cu o mare curbură cifotică, diminuează 
forţa şi elasticitatea sistemului mecanic şi favorizează 
apariţia durerilor [9].

– o uşoară asimetrie a coloanei vertebrale depis-
tată la examenul clinic efectuat de către medicul de 
familie sau medicul şcolar este atribuită cu prioritate 
unei scolioze la debut, decât unei atitudini scoliotice

– o uşoară asimetrie a trunchiului, în special 
posterioară, este totdeauna atribuită unei gibozităţi 
de natură scoliotică; examenul clinic amănunţit al co-
loanei vertebrale permite diferenţierea unei gibozităţi 
scoliotice de o dezvoltatre asimetrică a toracelui

– practicarea anumitor sporturi ca tenisul îi pre-
ocupă frecvent pe părinţi care se tem de o dezvoltare 
asimetrică a musculaturii şi de infl uenţa acesteia asu-
pra posturii coloanei vertebrale.

– poziţia adoptată în timpul folosirii în mod re-
gulat a unui instrument muzical, modul în care este 
purtat ghiozdanul, trebuie de asemenea precizate.

b. acuzele subiective. Atitudinea scoliotică în 
sine nu este dureroasă. Toate episoadele dureroase lo-
calizate la nivelul coloanei vertebrale sau iradiate spre 
rahis, indiferent de originea lor, se însoţesc frecvent 
de poziţii antalgice, surse ale unor atitudini scoliotice. 
Acest lucru se întâlneşte în cazul atitudinii scoliotice 
supraiacente unei discopatii, care este doar expresia 
unei afecţiuni funcţionale localizate. Ameliorarea 
simptomatologiei dureroase corectează total tulbura-
rea de statică vertebrală [10,11,12].

c. antecedentele personale patologice, în spe-
cial traumatismele (fracturile), chiar vechi, localizate 
cu precădere la nivelul membrelor inferioare; consoli-
darea acestora, la copil, se poate însoţi de un fenomen 
de exacerbare a creşterii la nivelul membrului fractu-
rat, cu apariţia unei inegalităţi în lungime a membre-
lor inferioare, cu răsunet asupra rahisului supraiacent.

Alte antecedente ca afecţiunile psihiatrice se 
pot însoţi de atitudini scoliotice pitiatice, cu apariţia 
unor încurbări cu rază mare, care se modifi că în timp, 

sensul curburii fi ind variabil. O psihoterapie adecvată 
determină dispariţia afecţiunii [3,10,12].

2.2.Examenul clinic [2,6,9,13] presupune:
1. Observarea mersului: spre deosebire de sco-

lioză, în atitudinea scoliotică, axul occipital în tim-
pul mersului sau în ortostatism este de cele mai multe 
ori echilibrat. Dacă la sfârşitul examinării se constată 
doar o deviaţie a axului occipital, atunci diagnosticul 
de atitudine scoliotică este foarte probabil. 

2. Eliminarea unei inegalităţi în lungime a 
membrelor inferioare. Dacă totuşi aceasta există, se 
echilibrează bazinul prin aşezarea unor înălţătoare 
plantare de grosime adecvată sub membrul inferior 
mai scurt.

3. Eliminarea unei paralizii musculare sau a 
unei retracturi musculotendinoase pronunţate, prin 
analiza precisă a centurilor scapulară şi pelviană.

4. Examinarea toracelui în plan frontal anterior 
în poziţie ortostatică (fi g 1).

Fig. 1. Examinarea toracelui în plan frontal anterior 
în poziție ortosta  că

Un torace văzut din faţă, dacă are un aspect 
simetric şi armonios, fără proeminenţe costale uni-
laterale, nu este specifi c unei scolioze. Totuşi, prin-
tr-un examen amănunţit, se poate depista o uşoară 
asimetrie în cazul atitudinii scoliotice. Dacă asimetria 
anterioară se însoţeşte de o gibozitate toracală poste-
rioară de partea opusă, este vorba despre o scolioză. 
În schimb, dacă asimetria anterioară a toracelui se în-
soţeşte de o asimetrie toracică posterioară de aceeaşi 
parte, este vorba despre o hemihipertrofi e a toracelui, 
care poate fi  la originea unei atitudini scoliotice şi nu 
a unei scolioze structural [6,9].

5. Examinarea toracelui în plan frontal poste-
rior în poziţie ortostatică (fi g 2).
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Fig. 2. Examinarea toracelui în plan frontal 
posterior în poziție ortosta  că

În absenţa unei încurbări vertebrale laterale, nu 
se poate pune în evidenţă o deviaţie a apofi zelor spi-
noase în raport cu linia mediană a fi rului cu plumb 
care se întinde între C7 şi pliul fesier.

Dacă se notează o asimetrie a umerilor (un 
umăr mai sus decât celălalt), aceasta este mai degrabă 
de origine musculară, decât în relaţie cu o scolioză 
dorsală înaltă. 

Dacă se constată o asimetrie a triunghiurilor 
taliei, este vorba mai degrabă despre o anomalie la 
nivelul bazinului sau subpelviană, decât despre o sco-
lioză lombară.

Prezenţa unei încurbări laterale lombare, fără 
rotaţie şi o asimetrie a triunghiurilor brahiotoracice 
sunt sinonime cel mai frecvent cu o scolioză lombară 
adevărată; simpla examinare nu permite însă diferen-
ţierea unei atitudini scoliotice de o scolioză lombară. 
Pentru aceasta se cere pacientului să-şi corecteze pozi-
ţia, orientându-i mişcarea; în cazul unei scolioze lom-
bare adevărate, corectarea totală este imposibilă [6,9].

6. Examinarea toracelui din spatele pacientului, 
în timp ce acesta execută o fl exie anterioară a trun-
chiului cu genunchii întinşi, capul şi membrele supe-
rioare atârnând relaxate (fi g. 3).

Absenţa gibozităţii costale posterioare la fl exia 
anterioară a trunchiului orientează diagnosticul spre o 
atitudine scoliotică. 

Dacă la pacientul aplecat se constată o denive-
lare sau o deformaţie homolaterală cu deviaţia ver-
tebrală este vorba tot despre o atitudine scoliotică, 
asimetria toracică prelungindu-se frecvent la nivelul 
regiunii lombare de aceeaşi parte. 

Fig. 3. Examinarea toracelui din spate
în  mpul fl exiei trunchiului

În schimb, deformarea tridimensională din sco-
lioză presupune întotdeauna existenţa unei curburi 
principale şi a uneia sau mai multor curburi compen-
satorii, evidenţiate clinic prin apariţia gibozităţilor 
situate de o parte şi de alta a liniei occipito-sacrate 
(C7– pliu fesier) [6,9].

7. Examenul clinic al pacientului în decubit 
ventral, pe masa de tratament. Această poziţie per-
mite o relaxare completă a lanţului muscular posterior 
şi scoate parţial coloana vertebrală de sub acţiunea 
gravitaţiei şi a unor eventuale tulburări de statică la 
nivelul membrelor inferioare. Din această poziţie se 
va face o analiză minuţioasă a anomaliilor constatate 
în ortostatism pentru a putea aprecia toate defectele de 
simetrie a trunchiului. 

În cazul atitudinii scoliotice se constată dispa-
riţia completă sau aproape completă a oricăror defor-
maţii; poate persista totuşi o uşoară asimetrie secun-
dară a tonusului musculaturii paravertebrale. 

Însă, o scolioză la debut se însoţeşte de defor-
maţii clinice moderate şi simpla greutate a pacientu-
lui va reduce, în decubit ventral, fenomenul de rotaţie 
vertebrală specifi c scoliozei; gibozitatea va dispărea, 
dar scolioza este adevărată, deci afi rmaţia potrivit 
căreia „o gibozitate care dispare complet în decubit 
ventral nu corespunde unei scolioze, ci unei atitudini 
scoliotice“ se justifi că atâta timp cât deformaţiile nu 
sunt structural [6,9].

8. Examenul clinic în poziţia şezând la mar-
ginea mesei de tratament

Se cere pacientului, ajutându-l daca este cazul, 
să se redreseze şi se observă echilibrul coloanei verte-
brale în plan frontal şi sagittal.

În cazul atitudinii scoliotice, statica rahisului în 
poziţia activă şezând este normal, ca şi bilanţul dinamic, 
dacă nu este vorba despre o atitudine antalgică [12].
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9. Examenul neurologic va completa exame-
nul clinic descris anterior; acesta va fi  întotdeauna ne-
gativ în atitudinea scoliotică, cu condiţia ca aceasta să 
nu fi e de natură antalgică.

În concluzie, la un pacient afl at la prima con-
sultaţie, examenul clinic poate releva: un rahis nor-
mal, o atitudine scoliotică sau o scolioză la debut.

Dar, examenul clinic singur nu este sufi cient 
pentru afi rmarea diagnosticului de scolioză şi trebuie 
completat cu examinări paraclinice [12].

2.3. Examinările paraclinice
1. Radiografi a coloanei vertebrale în orto-

statism, faţă şi profi l trebuie să surprindă coloana 
vertebrală şi bazinul în întregime. Ea se efectuează 
totdeauna după examenul clinic, pentru a obiectiva 
elementele patologice observate anterior. Este im-
portant ca bilanţul clinic şi radiologic să fi e complete 
cu scopul de a evita un diagnostic greşit de scolioză 
[3,13].

Trebuie avut grijă ca în timpul examenului ra-
diologic copilul să aibă o poziţie corectă a membrelor 
inferioare, care trebuie menţinute întinse, cu sprijin 
egal pe ambele părţi, fără recurvatum sau fl exum de 
genunchi, care sunt întotdeauna la originea unui de-
zechilibru pelvian, ce poate genera confuzii din punct 
de vedere radiologic (fi g 4).

Fig 4. Radiografi a coloanei vertebrale în ortosta  sm, 
față (a) și profi l (b)

De exemplu, o deformare rahidiană dreaptă 
depistată la un pacient, care se însoţeşte pe radiogra-
fi a de faţă de o sinuozitate rahidiană cu convexitatea 
dreaptă, chiar moderată, cu rotaţie vertebrală, este 
atribuită unei scolioze.

În schimb, dacă pe radiografi a de faţă coloana 
vertebrală este rectilinie sau se observă o sinuozitate 
rahidiană localizată la alt nivel, fără rotaţie vertebrală, 
aceeaşi deformaţie este atribuită unei atitudini scolio-
tice produsă de o asimetrie a grilajului costal.

Dacă examenul clinic pune în evidenţă o inega-
litate în lungime a membrelor inferioare, este necesară 
o radiografi e de faţă a coloanei vertebrale, în poziţie 
ortostatică, după folosirea unui înălţător plantar, care 
va fi  comparată cu radiografi a efectuată fără înălţător 
plantar.

Dacă examenul clinic nu evidenţiază nici o 
anomalie, iar pe radiografi e se observă o încurbare 
laterală a coloanei vertebrale, atunci poate fi  vorba 
despre o poziţie incorectă a pacientului în timpul ex-
punerii, care va fi  confi rmată de o nouă radiografi e 
în poziţie ortostatică, explicând şi arătând pacientului 
importanţa unei poziţii corecte în timpul efectuării ra-
diografi ei. 

Pe radiografi e de profi l a coloanei vertebrale se 
notează aspectul curburilor şi se vor măsura diferiţi 
parametri pelvieni (incidenţa, tipul pelvian, înclina-
rea sacrului) sau vertebrali (lordoza lombară, cifoza 
dorsală). Aspectul radiografi ei de profi l este puţin sau 
nemodifi cat în cazul atitudinii scoliotice.

2. Radiografi a de faţă a coloanei vertebrale 
în decubit dorsal (fi g. 5). În cazul atitudinii scoliotice 
curbura vertebrală constatată în ortostatism dispare în 
totalitate; uneori persistă o mică încurbare foarte ate-
nuată în raport cu radiografi a efectuată în ortostatism, 
care va fi  interpretată ca o atitudine scoliotică radiolo-
gică şi nu ca o scolioză la debut.

Fig. 5. Radiografi a de față a coloanei vertebrale 
în decubit dorsal.

Trebuie explicat copilului să păstreze o postură 
corectă în timpul efectuării radiografi ei, pentru a faci-
lita interpretarea acesteia [3,13].

3. Alte examinări. Alte investigaţii care nu se 
efectuează în mod curent, dar care pot fi  recomandate 
sunt reprezentate de:

a. stabilometria [6,8]. Cu ajutorul unei plat-
forme de presiune și stabilometrie, informaţiile 
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vizuale şi plantare obţinute sunt implicate în detec-
ţia dezechilibrelor posturale, în plan anteroposterior 
și frontal. Informațiile furnizate de echipament pot fi  
utilizate în corectarea posturii ortostatice, prin meca-
nism de biofeedback vizual. De asemenea,  este po-
sibilă personalizarea acestui biofeedback cu aferențe 
variabile ca număr, timp de expunere și stimulare dar 
și grad de difi cultate cu scopul de a obține o reabilitare 
a pacientului poziționat în fața calculatorului. (fi g. 6).

Fig. 6. Stabilometrie

b. analiza posturală cu ajutorul software-ului 
POSTUROTEST permite efectuarea măsuratorilor de 
lungime şi a unghiurilor diferitelor segmente corpo-
rale, prin intermediul poziţionării automate a puncte-
lor de reper stabilite prin protocoloul postural global 
pe baza scanărilor digitale de înaltă rezoluție a foto-
grafi ilor pacientului [8,14] (fi g 7 ).

Fig. 7. Posturografi e

c. examinări specifi ce pentru depistarea cau-
zei, în special pentru atitudinile antalgice.

4. Reeducarea funcţională. 
4.1.Obiectivele reeducării: 
- supravegherea evoluţiei morfologice în tim-

pul creşterii
- combaterea durerii, în cazul durerilor vertebrale
- în cazul practicării unui sport şi activitatea 

sportivă a fost întreruptă, reluarea progresivă şi to-
tală a tuturor activităţilor sportive, cu scopul tonifi erii 
musculare, dar şi pentru diminuarea timpilor de reac-
ţie posturală şi modifi carea strategiilor posturale [5].

4.2.Principii de reeducare:
- principiul indolorităţii
- respectarea regulilor de creştere osoasă şi li-

gamentară
- alegerea exerciţiilor în funcţie de vârstă şi de 

obiective
- bilanţ comparativ regulat şi comunicarea 

acestuia kinetoterapeutului şi pacientului
- compensarea inegalităţii adevărate în lun-

gime a membrelor inferioare.

4.3. Mijloacele de reeducare:

Se descriu două mari tipuri de reeducare:
1. concepţia holistică, bazată pe un tip de re-

educare posturală globală: puţin adaptată la vârstă, 
deoarece posturile folosite trebuie menţinute timp de 
30 minute. În plus, procesul de creştere nu permite 
fi xarea progreselor făcute [6,7,15].

2. concepţia clasică, bazată pe o serie de exer-
ciţii ce permite alcătuirea unei şedinţe de kinetotera-
pie cu caracter ludic şi variat, care se eşalonează săp-
tămânal timp de 6 luni şi se ajustează în funcţie de 
rezultatele examenului clinic.

Programul kinetic tip presupune mai multe 
etape:

1. Redresările active asistate presupun con-
ştientizarea defi cienţei şi încercarea de autocorectare 
(redresare) segmentară şi apoi, treptat, globală. Re-
dresarea se face în faţa unei oglinzi cadrilate, cu sco-
pul de a corecta axul occipital, de a reechilibra centura 
scapulară, de a pune cele două hemitorace în condiţii 
de simetrie, de a echilibra bazinul în plan frontal. (fi g 
8). [6,15].
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Fig. 8. Redresări posturale ac  ve

Aceste redresări segmentare asistate se însoţesc 
de exerciţii de respiraţie: inspir profund şi expir con-
trolat. Progresiv, copilul va trece din poziţia şezând cu 
gambele fl ectate, în poziţia şezând cu gambele extinse 
şi picioarele sprijinite pe călcâie. În funcţie de impor-
tanţa hipoextensibilităţii musculotendinoase, punerea 
în tensiune a lanţului muscular posterior, face ca exer-
ciţiile să fi e mai mult sau mai puţin difi cile.

În fi nal, conştientizarea posturii se completează 
prin lucrul în poziţie ortostatică, cu picioarele paralele 
şi genunchii extinşi [6,7].

În diferite poziţii, kinetoterapeutul încearcă o 
stimulare manuală occipitală, prin tracţiunii în ax, în 
timp ce cu cealaltă mână dirijează corectări punctuale 
ale asimetriilor existente. De asemenea, prin solicitări 
verbale, kinetoterapeutul menţine atenţia copilului, 
deoarece, prin caracterul static, exerciţiul poate de-
veni plictisitor. 

2. Stretchingul trebuie să respecte creşterea 
osoasă şi tendinoasă; exerciţiile active, inspirate din 
stretching, sunt preferate exerciţiior pasive ce vizează 
creşterea extensibilităţii musculare prin solicitări ce 
pot fi  dozate greşit.

Metodologia este următoarea: se aşează muş-
chiul sau grupul muscular în poziţie alungită (120 % 
din lungimea de repaus) şi se menţine poziţia timp de 
6 secunde; revenirea la poziţia iniţială va fi  de aseme-
nea asistată. Stretchingul se va însoţi de exerciţii de 
respiraţie: inspir profund şi expir controlat. Această 
abordare activă prin stretching se recomandă copiilor 
care practică o activitate sportive [16].

La nivelul membrelor inferioare scurtările 
obişnuite sunt la nivelul ischiogambierilor, tricepsului 
sural şi dreptului anterior, iar la membrele superioare, 
la nivelul pectoralilor, scurtare responsabilă de asime-
tria umerilor [6].

Prezentăm, cu titlu de exemplu, exerciţii de pu-
nere în tensiune a ischiogambierilor (fi g 9):

Fig. 9. Stretchingul lanțului muscular posterior 
al membrului inferior

Stretchingul membrelor superioare. Asime-
tria umerilor, frecvent întâlnită, prin retracţia pecto-
ralilor, se corectează prin aşezarea membrul superior 
în poziţie de extensie, abducţie şi rotaţie externă; se 
comandă o contracţie statică în poziţie alungită. 

3. Exerciţii proprioceptive şi de echilibru 
[13,16]

Exerciţiile de echilibru constau din stabilizări 
ritmice exercitate la nivelul centurii scapulare din di-
ferite poziţii (şezând, procubitus), pe un plan stabil, 
apoi instabil (trambulină sau balon Klein), cu ochii 
deschişi, apoi închişi. Efortul de reechilibrare permite 
de asemenea o ajustare posturală. 

Feed-back postural. Exerciţiile informatizate 
pe platforma de stabilometrie se bazează pe încercarea 
unei repartizări echilibrate a centrului de presiune asi-
milat centrului de greutate. Exerciţiile propuse constau 
în atingerea unor ţinte de dimensiuni şi forme variabile, 
a căror dispunere pe ecran permite un lucru selectiv al 
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deplasării centrului de greutate, solicitând aferenţele 
proprioceptive şi musculare ale sistemului postural.

4. Exerciţii de tonifi ere musculară a abdomi-
nalilor, paravertebralilor, membrelor inferioare sunt 
utile, ţinând cont de rezultatele bilanţului initial şi de 
fi ecare caz în parte:

- Tonifi erea statică a muşchilor abdominali din 
decubit dorsal, prin mobilizarea membrelor inferioare 
întinse, cu coapsele la 900.

- Tonifi erea dinamică concentrică a muşchilor 
abdominali prin exerciţii de trunchi: fl exii, îndoiri la-
terale, răsuciri 

- Tonifi erea statică a muşchilor jgheaburilor 
paravertebrale din procubit, cu trunchiul în afara me-
sei de tratament. O aşezare corectă şi controlul pozi-
ţiei fi nale vor evita compensările în lordoză cu hipe-
rextensia articulaţiilor posterioare, totdeauna nedorite 
şi dureroase.

- Exerciţii de tonifi ere globală a membrelor in-
ferioare asociate cu un control al echilibrului.

- Lucrul la stepper, dozând timpul, ritmul şi re-
zistenţa [18].

1. Studiul posturii la şcoală. Activitatea 
sportivă. 

Studiul posturii la şcoală. Sedentarismul, din 
ce în ce mai frecvent la tineri, impune informarea 
acestora cu privire la riscurile unei posturi vicioase în 
special asupra discurilor intervertebrale. 

Parte indispensabilă a reeducării funcţionale, 
kinetoterapeutul va oferi sfaturi pentru corectarea po-
ziţiei şezând. El trebuie să explice părinţilor faptul că 
poziţiile surprinzătoare pe care le poate adopta uneori 
copilul nu trebuie să îngrijoreze, mai ales dacă aceste 
posturi variază în mod frecvent. 

Trebuie lăsat copilul să-şi găsească singur solu-
ţii, ca de exemplu simpla înclinare pe picioarele unui 
scaun sau să alunece departe de spătarul scaunului 
pentru a redresa o lordoză lombară. Se pot folosi di-
verse obiecte ajutătoare, ca de exemplu o pernă triun-
ghiulară, a cărei bază este poziţionată sub tuberozită-
ţile ischiadice, cu scopul de a anteversa bazinul sau o 
bancă înclinată pentru a apropia documentele de ochi 
şi de a diminua cifoza cervico-toracală. 

Trebuie controlată înălţimea mesei de lucru şi 
eventual îmbunătăţită, luând ca reper orizontala dintre 
cele 2 coate şi planul de lucru, copilul fi ind în poziţie 
şezând. 

Utilizarea unui scaun ergonomic diminuează 
presiunea pe discurile intervertebrale lombare, prin 
deschiderea unghiului dintre trunchi şi coapsă şi, în 
acest fel este prevenită oboseala musculară, afl ată tot-
deauna la originea poziţiilor vicioase. Poziţia de lucru 
ortostatică trebuie încurajată, cu scopul de a se evita 
perioadele lungi în poziţie şezând. Aşezarea corectă a 
ischioanelor, verticalitatea iliacelor şi respectarea lor-
dozei lombare reprezintă puncte de reper care garan-
tează o repartizare corectă a solicitărilor.

Activitatea sportivă [3,11,19]
Mijloacele terapeutice bazate pe kinetoterapie 

şi ergonomie vertebrală sunt completate de reluarea 
sau continuarea activităţilor sportive, cu scopul de a 
acţiona asupra componentei musculare şi posturale, 
afl ate la originea afectării vertebrale.

O scutire totală de activităţile sportive şcolare 
este totdeauna nejustifi cată. Uneori este necesară o 
scutire parţială, temporară, atunci când activitatea 
sportivă este însoţită de durere. Examenul clinic se 
normalizează de îndată ce activitatea sportivă se re-
orientează. O activitate sportivă mai intensă necesită 
o colaborare strânsă între kinetoterapeut şi antrenor: 
kinetoterapeutul evaluează calitatea, încărcarea efor-
tului de antrenament, cu scopul de a preconiza exerci-
ţii specifi ce în funcţie de aspectul morfologic al copi-
lului şi de sportul practicat.

În toate cazurile, o activitate fi zică regulată şi 
bine condusă este totdeauna benefi că, atât pe plan mus-
cular (anduranţă şi rezistenţă), cât şi pe plan postural. 
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Rezumat

Există un interes tot mai mare pentru studie-
rea consecințelor stresului psihosocial din primii ani 
ai copilăriei asupra stării de sănătate fi zice și psihice 
pe parcursul vieții. Atunci când stresul acționează în 
perioadele vulnerabile ale dezvoltării, acesta va seta 
modul în care sistemele organismului vor funcți-
ona în continuare, este programat un răspuns celular 
pro-infl amatoriu care poate persista de-a lungul vieții. 
Stresul toxic perturbă dezvoltarea cerebrală, anumite 
arii cerebrale sunt afectate mai puternic, în special nu-
cleul amigdalian, hipocampul și cortexul prefrontal. 
Sistemul nervos autonom, dar și cel endocrin sunt de 

asemenea infl uențate negativ. Există studii convingă-
toare privind asocierea dintre experiențele adverse în 
copilărie și un stil de viață nesănătos la maturitate, cu 
numeroase afecțiuni cronice degenerative și tulburări 
mentale frecvente. În absența conștientizării și a in-
tervențiilor preventive și terapeutice, aceste tendințe 
se transmit de la o generație la alta. Este nevoie de 
strategii aplicate la scară largă, de servicii și politici 
ghidate de cercetările actuale privind dezvoltarea co-
pilului, pentru reducerea efectelor stresului toxic asu-
pra copilului.

Cuvinte cheie: stres, adversități în copilărie, 
funcționarea cerebrală, patologie la adult
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The influence of psychosocial stress in the early 
childhood on physical and mental health in adulthood

Abstract

There is a growing interest in studying the 
consequences of psychosocial stress in early child-
hood on physical and mental health during life. When 
stress acts during sensitive developmental periods, it 
will set a pro-infl ammatory cellular response that can 
persist over the lifecourse. Toxic stress disrupts brain 
development, some regions of the developing brain 
are heavier affected, especially the amygdala, the hi-
ppocampus and the prefrontal cortex. Hormonally, 
early stress confers altered patterns of endocrine and 
autonomic functioning. There is compelling evidence 

about the link between adverse childhood experien-
ces and unhealthy lifestyle in adulthood, that lead to 
a wide range of chronic degenerative conditions and 
mental disorders. In the absence of awareness and 
preventive and therapeutic interventions, there is an 
intergenerational cycle of adversity. There is a need 
for widespread strategies, services and policies gui-
ded by current child development research to reduce 
the effects of childhood toxic stress.

Key words: stress, childhood adversities, ce-
rebral functioning, adult disease
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Introducere

Prin cercetări și studii bine fundamentate se 
strâng dovezi tot mai importante în favoarea ipotezei 
că nivele ridicate de stres în primii ani ai vieții (expe-
riențe adverse de tipul violenței familiale, neglijării 
sau sărăciei) conduc la maturitate la rate crescute de 
morbiditate și mortalitate datorate afecțiunilor cronice 
care apar odată cu înaintarea în vârstă (boli cardiovas-
culare, diabet zaharat de tip II, sindroame neurode-
generative, cancer, etc). De exemplu, unele dintre re-
zultatele care susțin această ipoteză provin din studii 
asupra adulților care au fost expuși timpuriu (în prima 
copilărie) la factori de stres importanți (sărăcie, mal-
tratare) și care pe parcursul vieții au prezentat o vul-
nerabilitate crescută pentru afecțiuni vasculare [1)], 
tulburări autoimune [2] și mortalitate precoce [3]. Pe 
lângă consecințele somatice, nu pot fi  neglijate nici 
cele psihice, experiențele adverse din copilărie având, 
se pare, conexiuni cu cele mai frecvente tulburări 
mentale. Printre aceste afecțiuni se numără tulburările 
de dispoziție (tulburarea depresivă majoră, tulburarea 
distimică, tulburările bipolare), tulburările anxioase 
(tulburarea de anxietate generalizată, tulburarea de 
panică, fobii specifi ce, tulburarea de stres posttrau-
matic), tulburările de comportament (tulburarea de 
defi cit atențional cu hiperactivitate, tulburare opozi-
țional-defi antă, etc), tulburări legate de consumul de 
substanțe psihoactive (consum nociv și dependență de 
alcool și droguri) [4]. Se conturează de asemenea și 
modele care doresc să integreze rezultatele cercetări-
lor din domeniile biomedical și comportamental. De 
pildă, unul din aceste modele [5] propune o sinteză a 
unor perspective teoretice (de la biologie moleculară, 
epigenetică, imunologie comportamentală, fi ziologia 
stresului, dezvoltare socio-emoțională, epidemiologie 
și altele). Aceste modele pornesc de la ideea că atunci 
când stresul acționează în perioadele vulnerabile ale 
dezvoltării, acesta va seta/calibra modul în care sis-
temele organismului vor funcționa în continuare [6].

Stresul cronic în copilărie programează un 
răspuns celular pro-infl amatoriu care durează

Stresul cronic în copilărie ce se naște din mal-
tratare și/sau din medii defavorizate este cauzat de 
părinți care nu răspund nevoilor copiilor, care au me-
tode de disciplinare dure, îi expun constant pe copii 
la violență și care au acces limitat la resurse [7]. Alte 

studii au clasifi cat adversitățile suferite în copilărie în 
câteva categorii: pierderi interpersonale (decesul unui 
părinte, divorțul sau separarea părinților), disfuncți-
onalitate familială (tulburare mentală parentală, tul-
burări legate de consumul de substanțe psihoactive, 
infracționalitate, violență familială), maltratare (abuz 
fi zic sau sexual, neglijare), precum și alte tipuri de ad-
versități (afecțiune fi zică cu risc vital, adversități eco-
nomice suferite de familie) [4]. Studiile din domeniul 
fi ziologiei stresului și imunologiei conduc către con-
cluzia că stresul cronic în copilărie programează un 
răspuns pro-infl amatoriu în monocite/macrofage care 
au un rol deosebit de important în inițierea și menți-
nerea infl amației (aceasta fi ind un proces central pen-
tru numeroase afecțiuni degenerative). De exemplu, 
adulți care au fost maltratați în copilărie prezintă ni-
vele crescute ale markerilor infl amației cronice, cum 
ar fi  IL-6 sau PCR (proteina C reactivă) [8]. Dovezi 
foarte convingătoare au fost aduse și de cercetările 
din domeniul epigeneticii, care investighează meca-
nismele de la nivel molecular ce infl uențează modul 
în care se exprimă genele, fără ca secvența ADN să 
fi e modifi cată (de exemplu, metilarea ADN sau aceti-
larea histonelor). Astfel, se pare că stresul cronic este 
încorporat în ADN prin aceste modifi cări epigenetice, 
modifi cări post-translaționale și remodelare tisulară. 
De exemplu, studii efectuate post-mortem asupra 
unor persoane care au suferit abuzuri precoce in utero 
au arătat un profi l de metilare modifi cat la unii recep-
tori pentru glucocorticoizi din zona hipocampului [9]. 

Stresul toxic perturbă dezvoltarea cerebrală 
și funcționarea sistemelor endocrine

În funcție de potențialul stresului de a deter-
mina perturbări de durată în funcționarea normală a 
organismului, ca rezultat al intensității și duratei răs-
punsului, au fost propuse trei categorii de răspuns la 
stres – pozitiv, tolerabil și toxic [10]. Răspunsul toxic, 
cea mai periculoasă formă de răspuns la stres, poate 
rezulta din activarea puternică, frecventă sau prelun-
gită a sistemelor de răspuns la stres pe care organis-
mul le are, în absența efectului protectiv al unei relații 
suportive cu un adult. Factorii de risc capabili de a 
produce un asemenea răspuns toxic la stres și care au 
fost studiați în cercetarea ACE (Experiențe adverse 
în copilărie) [11] includ stresori multipli, cum ar fi  
abuzul și neglijarea copiilor, consumul de droguri al 
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părinților, depresia mamei și altele. Consecința prin-
cipală a acestui fenomen este perturbarea circuitelor 
cerebrale și a altor sisteme metabolice și organe în 
timpul unor perioade sensibile de dezvoltare. Aceste 
perturbări se pot concretiza în modifi cări anatomice 
și/sau dereglări ale fi ziologiei, care pot fi  ulterior 
precursorii unor defi cite de învățare și tulburări de-
comportament, ca și originea unor afecțiuni fi zice și 
psihice corelate cu stresul. Modifi cările structurii și 
funcționării creierului produse de stresul toxic în peri-
oada de început a vieții pot fi  permanente, chiar dacă 
modifi cările nu sunt foarte vizibile în exterior [12]. 
Plasticitatea creierului la făt, sugar și copil mic îl face 
deosebit de sensibil la infl uențe chimice, existând tot 
mai multe dovezi că nivele crescute pe o perioadă în-
delungată ale hormonilor sresului pot să îi afecteze 
negativ arhitectura [10].

 
Anumite arii cerebrale sunt afectate mai pu-

ternic
De exemplu, în nucleul amigdalian, hipocamp 

și cortexul prefrontal (PFC) se găsesc numeroși recep-
tori pentru glucocorticoizi, iar expunerea la experiențe 
stresante s-a dovedit a afecta dimensiunea și arhitec-
tura neuronală a acestor arii. Consecințele asupra func-
ționării creierului pot fi  creșterea anxietății ca urmare a 
hiperactivării amigdalei, control mai redus ca urmare 
a diminuării cortexului prefrontal și afectarea memo-
riei și difi cultăți de reglare a dispoziției, ca urmare a 
reducerii ariei hipocampului [13]. Studii pe animale 
au arătat de asemenea modifi cări în aria hipotalamică 
implicată în reglarea activității axului hipotalamo-hi-
pofi zo-cortico-suprarenalian (HHCS), la puii ai căror 
părinți i-au îngrijit mai puțin bine [14]. . În ceea ce 
privește nucleul amigdalian, pe lângă rolul său în me-
dierea fricii și anxietății, acesta este de asemenea și un 
activator al răspunsului la stres (prin intermediul siste-
mului nervos simpatic, hormonului CRH și cel adre-
nocorticotrop). Nivele de stres semnifi cative în prima 
copilărie pot determina hipertrofi a nucleului amigda-
lian și pot produce o hiper-responsivitate sau activare 
cronică a răspunsului la stres [15]. Deși hipocampul 
are capacitatea de a reduce indirect nivelele crescute 
de cortizol, stresul cronic scade această capacitate și 
poate duce la perturbări ale memoriei și dispoziției. 
De asemenea, acest tip de stres inhibă neurogeneza în 
hipocamp, care are un rol important în funcționarea 

memoriei. În plus, stresul toxic limitează capacitatea 
hipocampului de a promova învățarea contextuală, 
făcând difi cilă diferențierea între condițiile care pot fi  
periculoase și cele care sunt sigure [10]. Stresul cronic 
în copilărie induce de asemenea înclinații comporta-
mentale care accentuează infl amația. Una din căi este 
modifi carea circuitului cortico-limbic, care conduce la 
vigilență crescută față de amenințări, neîncredere în 
cei din jur, și consecutiv, difi cultăți în relații sociale 
[16,17]. O altă cale prin care se accentuează infl amația 
este prin modifi cări la nivelul circuitului cortico-striat. 
Fenotipul rezultat implică impulsivitate, autoreglare 
defi citară și înclinație pentru comportamente dăună-
toare sănătății (fumat, consum nociv de alcool, ali-
mentație nesănătoasă, sedentarism, obezitate, etc.) 
[18]. Cortexul prefrontal participă de asemenea în 
reglarea nivelului de cortizol și are un rol important 
în reglarea echilibrului sistemului nervos autonom 
(simpatic și parasimpatic), ca și în reglarea funcții-
lor executive cum ar fi  luarea deciziilor, memoria de 
lucru, auto-reglarea comportamentului, controlul im-
pulsurilor și a dispoziției. Cortexul prefrontal inhibă și 
activitatea nucleului amigdalian, permițând răspunsuri 
adaptative la experiențe stresante sau potențial ame-
nințătoare, iar expunerea la stres și nivelele crescute de 
cortizol produc modifi cări dramatice în modul în care 
sunt interconectați neuronii din această zonă, ceea ce îi 
poate limita capacitatea de a inhiba activitatea nucle-
ului amigdalian, și consecutiv, răspunsurile adaptative 
la stres [19]. Arhitectura cerebrală afectată ca urmare 
a stresului toxic în mica copilărie poate explica, măcar 
partial, asocierea puternică dintre experiențele adverse 
timpurii și probleme ulterioare în dezvoltarea abilită-
ților cognitive, de limbaj sau socio-emoționale. Astfel, 
poate fi  împiedicată crearea unei fundații solide pentru 
învățare, comportament și sănătate.

Este infl uențat negativ și sistemul nervos au-
tonom, dar și cel endocrin

Stresul cronic din copilărie modifi că într-o ma-
nieră durabilă modul în care sunt eliberate secrețiile 
endocrine și mediatorii sistemului nervos autonom, 
generând un mediu hormonal care accentuează infl a-
mația [20]. La rândul ei, infl amația accelerează diver-
sele mecanisme de patogeneză (hipertensiune, rezis-
tență la insulină, distrucție tisulară, progresie tumo-
rală), care se manifestă în fi nal prin afecțiuni cronice 
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degenerative de tipul diabetului, bolilor cardiovascu-
lare, afecțiunilor autoimune și cancerelor [21,22]. 

Expunerea la evenimente stresante în cursul 
dezvoltării, a fost demonstrată în mod constant ca 
producătoare de modifi cări de lungă durată în func-
ționarea axului hipotalamo-hipofi zo-corticosuprare-
nal (AHHCS). Aceste modifi cări cresc la rândul lor 
vulnerabilitatea pentru afecțiuni psihice, cum ar fi  tul-
burarea de stres post-traumatic, diverse tulburări ale 
dispoziției sau tulburări anxioase [23].

Consecințele asupra comportamentului, a 
stilului de viață și transmiterea transgenerațională

Consecințele potențiale ale stresului toxic din 
prima copilărie asupra patogenezei afecțiunilor la 
adult sunt considerabile. La nivel biologic, cercetări 
tot mai numeroase arată măsura în care povara cumu-
lativă a stresului cronic (de ex. prin abuz fi zic cronic) 
și momentul în care intervin diverse vătămări produse 
de mediu (de ex. expunerea prenatală la alcool) pot 
crea perturbări structurale și funcționale care pot con-
duce la o gamă largă de afecțiuni somatice și mentale 
mai târziu, în cursul vieții [24]. La nivel comporta-
mental, sunt numeroase dovezile privind o corelație 
strânsă între adversitățile apărute precoce în viață și 
diverse comportamente care pun în pericol sănătatea. 
Există studii convingătoare privind asocierea dintre 
experiențele adverse în copilărie și un stil de viață 
nesănătos la maturitate. De exemplu, adolescenții cu 
un istoric de multipli factori de risc vor avea o proba-
bilitate mai mare să inițieze consumul de alcool la o 
vârstă mai mică și de a folosi alcoolul ca mecanism de 
a face față stresului, mai degrabă decât cu scop social 
[25]. Adoptarea unui stil de viață nesănătos ca meca-
nism de a face față stresului poate explica de aseme-
nea de ce expunerea la mai multe experiențe adverse 
în copilărie este asociată cu fumatul, cu consumul de 
droguri, obezitatea, promiscuitatea [26] și cu riscul 
de a deveni jucător patologic de noroc la vârsta de 
adult [27]. Adolescenții și adulții care adoptă compor-
tamente riscante au de asemenea o probabilitate mai 
mare de a avea difi cultăți în menținerea unei rețele 
de suport social și au un risc mai mare de eșec școlar, 
sărăcie, șomaj, infracțiuni violente, încarcerare, ca și 
un risc mai mare de a deveni părinte singur. Mai mult, 
adulții din acest grup cu risc crescut care devin pă-
rinți, sunt mai puțin capabili să asigure relațiile stabile 

și suportive care sunt necesare pentru a-și proteja co-
piii de daunele produse de stresul toxic. Este foarte 
important faptul că acest ciclu intergenerațional de 
adversități considerabile poate avea o repetare pre-
dictibilă dacă persoanele afectate nu conștientizează 
aceste vulnerabilități și nu le gestionează pentru a opri 
transmiterea lor generației următoare. Aceste adver-
sități (cum ar fi  realizări educaționale limitate, stare 
de sănătate precară) sunt mediate, cel puțin parțial, de 
inegalitățile sociale și de rețele sociale fragmentate, 
care contribuie la familii fragile și la difi cultăți în creș-
terea și educarea copiilor [28,29]. Mai mult decât atât, 
se pare stresul toxic în perioada inițială a copilăriei 
produce disfuncții care persistă până la maturitate și 
conduc la patologie chiar și în absența unor comporta-
mente cu risc pentru sănătate. De exemplu, manifestă-
rile biologice ale stresului toxic pot include tulburări 
imunitare, creșterea markerilor infl amației, care sunt 
cunoscuți ca fi ind asociați cu afecțiuni cardio-vascu-
lare, hepatită virală, cancer hepatic, astm, bronhop-
neumopatie cronică obstructivă, afecțiuni autoimune, 
depresie. Stresul toxic în prima copilărie este nu doar 
un factor de risc pentru un stil de viață nesănătos, dar 
poate fi  de asemenea o cauză directă de leziuni sau 
perturbări la nivel biologic, cu consecințe pe termen 
lung, indiferent de circumstanțele ulterioare.

Conștientizarea nevoii de implementare a 
unor noi strategii

Progresele științifi ce care arată legătura strânsă 
dintre adversitățile timpurii și patologia somatică și 
psihică de la vârsta adultă, precum și mecanismele bi-
ologice care stau la baza acestei legături merită să fi e 
puse în slujba regândirii unor noțiuni cum ar fi  pro-
movarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor, într-o 
modalitate integrată, longitudinală, de la concepție și 
până la vârste înaintate. Intervențiile pe care profesio-
niștii le pot aplica individual sunt importante, dar este 
nevoie și de strategii aplicate la scară largă de servicii 
și politici ghidate de cercetările actuale privind dez-
voltarea copilului, pentru reducerea efectelor stresului 
toxic asupra copilului și oprirea transmiterii de la o 
generație la alta. Profesioniștii care au în grija lor co-
pii, în general, și medicii în mod special, pot fi  o voce 
respectată și credibilă a intereselor și nevoilor copii-
lor [30] în vederea implementării unor intervenții și 
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strategii mai efi ciente pentru a face față provocărilor 
determinate de inegalitățile existente în societate.
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Rezumat 

Pubertatea este o etapă importantă în dezvolta-
rea copilului și adolescentului care presupune nume-
roase schimbări somatice, hormonale, psihoafective . 
Această modifi care fi ziologică trebuie atent coordo-
nată în practica medicală uzuală a medicului școlar 
pentru un bun management. 

Vârsta apariției pubertății cu dezvolatrea carac-
terelor sexuale secundare la caucazieni este de 11-12 
ani la fete și 12-13 ani la băieți modifi cată comparativ 
cu deceniile anterioare. Nu există explicații certe ști-
ințifi ce în literatura de specialitate pentru acest fapt. 

Pubertatea precoce se confruntă cu debutul in-
stalării caracterelor sexuale secundare înaintea vărstei 
de 8 ani la fetițe și 9 ani la băieți și presupune o bună 
colaborare dintre medicul școlar, părinte și psihologul 
școlar. În funcție de implicarea axului hipotalamo-hi-
pofi zar pubertatea precoce poate fi  gonadotropin depen-
dent (întotdeauna izosexuală) numită pubertate precoce 
adevărată șau gonadotropin independent (izosexuală 
sau heterosexuală) așa numită falsă pubertate precoce. 
Recunoașterea și instituirea unui tratament adecvat re-
duce efectele pe termen lung ale acestei afecțiuni.

Cuvinte cheie: pubertatea, pubertatea pre-
coce, medicină școlară
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Abstract

Puberty is an important stage in children and 
adolescents development. It involves several somatic, 
hormonal and psycho-affective transformations. The 
physiological change must be carefully monitored in 
medical practice for an optimal management of this 
development.

The starting age of puberty with secondary 
sexual characteristics development in Caucasians is 
11-12 years for girls and 12-13 years for boys. These 
values are modifi ed compared with previous decades. 
There are no certain scientifi c explanations of this fact.

Precocious puberty involves the installation of 
secondary sexual characteristics before 8 years for 

girls and 9 years for boys, and needs a good collabora-
tion between the medical doctors, parents and school 
psychologists.

Depending upon the involvement of the hypo-
thalamic pituitary axis, the precocious puberty can be 
gonadotropin-dependent puberty (always isosexual) 
named also the real precocious puberty or gonadotro-
pin-independent (isosexual or heterosexual) named 
also the false precocious puberty. By recognizing and 
implementing the right treatment, long-term effects of 
precocious puberty can be reduced

Key words: puberty, precocious puberty, 
school medicine
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Creșterea si dezvoltarea copilului. 
Factorii endogeni si exogeni 

Mecanismul creșterii și dezvoltării este condiți-
onat genetic și infl uențat de factori exogeni, respectiv 
endogeni. 

Printre factorii exogeni amintim: alimentația, 
factorii socio-eonomici, mediul geografi c, factorii 
psiho-educaționali. 

Alimentația este unul dintre cei mai importanți 
factori exogeni, orice dezechilibru apărut, de la dis-
proteinemii, dislipidemii până la diselectrolitemii, 
putând duce la tulburări grave ale mecanismului de 
creștere, tulburări enzimatice, hormonale, tulburări de 
coagulare, malnutriții severe. 

Mediul geografi c infl uențează dezvoltarea și 
creșterea copilului în primii cinci ani de viață astfel 
încât expunerea la altitudini mari duce la o încetinire 
a ritmului de creștere prin hipoxia cronică, clima tem-
perată favorizează creșterea în lungime pe când cli-
matul excesiv se asociază cu o talie mică.

Dintre factorii endogeni subliniem importanța 
factorilor genetici, hormonali, factori patologici co-
existenți [1].

Încărcătura genetică condiționează parțial talia 
și greutatea copiilor, precum și apariția menarhăi și 
ritmicitatea ciclului menstrual la fete. 

Factorii hormonali, prin intermediul axului 
hipotalamo-hipofi zo-corticosuprarenalian, respectiv 
hipotalamo-hipofi zo-gonadal, guvernează întreg pro-
cesul de dezvoltare și crestere a copilului.

Hipofi za, prin intermediul hormonului soma-
totrop, hormon anabolizant, intervine ca reglator al 
creșterii astfel încât producția defi citară poate duce la 
instalarea nanismului hipofi zar, respectiv excesul de 
STH ducând la apariția gigantismului. Reglarea secre-
tiei de STH este determinată de hormonul de elibe-
rare de STH și somatostatina (inhibitor al secreției de 
STH). Timusul are acțiune sinergică cu STHul. 

Tiroida intervine în procesul de osteogeneză, 
stimulează sinteza proteică, intervine în metabolismul 
lipidic.

Suprarenalele, prin intermediul glucocorticoi-
zilor, au acțiune inhibitorie asupra procesului de creș-
tere, mineralocorticoizii stimulează secreția de ADN 
si mARN. 

Glandele sexuale intervin prin hormonii andro-
geni, stimulează maturarea și diferențierea sexuală, au 
acțiune anabolizantă asupra mușchilor, oaselor, mă-
duvei osoase iar la pubertate opresc creșterea staturală 
prin calcifi erea cartilajului de creștere [1].

Factorii patologici pot infl uența creșterea și dez-
voltarea copilului prin prezența unor anomalii cromo-
zomiale, afecțiuni cronice (fi broza chistică, diabetul 
zaharat, insufi ciența renală cronică, malabsortia etc).

Fiziologia pubertatii

Nu se cunoaște exact mecanismul declanșării 
pubertății în organism, dar literatura de specialitate 
descrie rolul primordial al hipotalamuslui care prin 
control neuroendocrin generează un puls de gonado-
tropine care actioneză stimulând hipofi za și în fi nal 
determină maturarea gonadelor.

La copilul în prepubertate generatorul puls 
de Gn-RH (hipotalamic gonadotropin releasing hor-
mone) este operativ ca şi la făt, dar funcționează la un 
nivel foarte redus de activitate (pauza juvenilă) dato-
rită unor mecanisme steroid-dependente şi steroid-in-
dependente de inhibiţie.

Pubertatea reprezintă reactivarea generatorului 
puls de Gn-RH din SNC care este supresat în timpul 
copilăriei, ducând la creșterea amplitudinii și frecven-
ței pulsațiilor de Gn-RH cu creșterea stimulării hipofi -
zei și în fi nal spre maturația gonadală [2]. 

Nivelurile scăzute de gonadotropi devin detec-
tabili în timpul somnului (predominant LH-hormon 
luteinizant) cu doi-trei ani înaintea debutului pubertă-
ții. Secreţia pulsatilă, nocturnă, de gonadotropine con-
tinuă să crească pe măsură ce ne apropiem de puberta-
tea clinic evidentă. LH şi FSH (hormon de stimulare 
foliculară) determină creşterea şi maturarea gonadelor 
şi secreţia de hormoni sexuali [3]. 

Debutul pubertăţii este precedat de o creştere a 
nivelelor circulante de androgeni corticosupra renali-
eni: androstendion, dihidroepiandrosteron (DHEA) şi 
dihidroepi-androsteron sulfat (DHEAs). Acest proces 
se numeşte adrenarhă şi debutează la 6-8 ani, paralel 
cu creşterea în dimensiuni a zonei reticulate a cortico-
suprarenalei [3,4].

Cu toate acestea, semnele adrenarhei (mirosul 
specifi c al transpiraţiei, pilozitatea axilară şi pubiană) 
nu apar până la mijlocul pubertăţii [5]. 
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Secretia de gonadotrofi ne este inhibata de an-
drogeni la sexul masculin si de estrogeni la sexul fe-
minin, având efecte modulatorii în funcție de stadiul 
ciclului ovarian. Estrogenii în cantități mici stimu-
lează creșterea, iar în cantități mari limitează crește-
rea prin închiderea cartilajelor de creștere și fuziunea 
epifi zară.

În timpul copilăriei sistemul nervos central 
inhibă secreția de gonadotrofi ne. 

Creșterea și dezvoltarea copilului 
la pubertate

Pubertatea reprezintă etapa de trecere, de tranzi-
ție, de la colipărie la preadolescență și apoi adolescență. 
Este o modifi care esențială în dezvoltarea normală du-
când la maturizarea sexuală și apariția fertilității.

Vârsta apariției pubertății variază între 11-13 
ani la fete și 13-15 ani la băieți. Debutul pubertății la 
populația caucaziană este în jurul vârstei de 8 și 12 
ani, debut mai timpuriu comparativ cu decadele an-
terioare, fi ind infl uențat de creșterea adipozității cor-
porale [6]. 

Această etapă este însoțită de un puseu de 
creștere important, dezvoltarea completă a organelor 

genitale interne respectiv externe, maturizarea biolo-
gică și fi ziologică a organismului.

La pubertate, creşterea staturală este accentu-
ată, sporul în înălţime fi ind de 7–12 cm pe an la băieţi 
şi de 6–11 cm pe an la fete [1].

Demarajul creșterii pubertare la fete este sin-
cron cu apariția telarhei. Apare în jurul vârstei de 10,5 
ani. Viteza de creștere se accentuează de la 5 cm pe 
an la 8 cm pe ani, astfel încât talia de la debutul pu-
bertății, de aproximativ 140cm, ajunge la 160cm (cu 
variații între 148-171cm). 

Rata maximă de creștere apare la fete la vârsta 
medie de 11,5 ani și la băieți la 13,5 ani. Diferența 
dintre talia adultă la băieți versus fete este explicată 
de faptul că aceștia intră la pubertate mai târziu decât 
fetele [7].

În literatura de specialitate se citează drept cri-
teriu pentru evaluarea maturității sexuale scala TAN-
NER [8].

Aceasta scală are cinci stadii, urmărind apreci-
erea dezvoltării organelor genitale externe , apariția 
pilozității pubiene, axilare, faciale pentru băieți iar 
pentru fete dezvoltarea sânilor și pilozitatea pubiană.
(fi gura nr. 1, fi gura nr. 2)

Figura nr. 1. Scala Tanner pentru baieti

Std Tanner Testicule. penis Pilozitate pubiana

I Prepubertar: diametru testicular < 2,5 cm sau 
volum testicular mai mic de 4ml Prepubertar: nu există pilozitate pubiană

II
Diametru testicular maxim > 2,5 cm sau volum 
testicular > 4 ml; scrotul îşi modifi că culoarea şi 
se subţiază

Pilozitate pubiană rară, îndeosebi la baza 
penisului; fi rul de păr este lung, uşor 
ondulat, slab pigmentat

III Penisul creşte în lungime şi grosime; continuă 
creşterea în dimensiuni a testiculelor

Pilozitatea se extinde pe muntele pubisului, 
fi rul de păr este mai gros şi mai închis la 
culoare

IV Continuă creşterea penisului; scrotul devine 
închis la culoare

Fir de păr gros, de tip adult; pilozitatea nu 
se extinde spre părţile mediale ale coapselor

V Forma adultă a penisului şi testiculelor

Fir de păr de tip adult; pilozitatea se 
extinde spre părţile mediale ale coapselor 
şi spre linia alba mediană, dispoziţia fi ind 
triunghiulară
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Figura nr.2. Scala Tanner pentru fete

Std Tanner Glanda mamară Pilozitate pubiană

I Prepubertar: doar papila mamară este 
vizibilă în relief Prepubertar: nu există pilozitate pubiană

II Mugurii mamari sunt vizibili sau 
palpabili; areola se măreşte

Pilozitate pubiană rară, îndeosebi la nivelul
labiilor; fi rul de păr este lung, drept/sau uşor 
ondulat, slab pigmentat

III
Continuă creşterea în dimensiuni a 
mugurilor mamari şi a areolei, fără o 
separare netă a contururilor acestora

Pilozitatea se extinde pe muntele pubisului, fi rul de 
păr este mai gros şi mai închis la culoare

IV Proiecţia papilei şi areolei mamare 
deasupra planului sânului

Fir de păr gros, de tip adult; pilozitatea nu se 
extinde spre părţile mediale ale coapselor

V forma adultă: proiecţia doar a papilei 
deasupra planului sânului

Fir de păr de tip adult cu distribuţie clasică de 
triunghi inversat

Din perspectiva psihologiei dezvoltării copi-
lului pubertatea este o etapă difi cilă, cu tulburări de 
comportament și de adaptare la noile modifi cări fi zice 
și hormonale. Puseul de creștere duce la un aspect 
dizarmonic, la un aspect caricatural, cu inegalitatea 
segmentelor corporale. 

Noul statut se refl ectă și în noul rol școlar și 
social, este vârsta socializarii, copilul se confruntă cu 
o diversifi care a preferințelor și activităților. Maturi-
zarea sexuală este refl ectată în plan psiholgic printr-o 
erotizare a funcției sexuale și conturarea identității se-
xuale (la fete 12-14 ani, la băieți 14-16 ani) precum și 
prin instabilitate emoțională.

Din punct de vedere al cunoașterii, crește acui-
tatea simțurilor, gândirea și limbajul preiau controlul, 
funcția logică se dezvoltă, percepția se bazează pe ob-
servația intențională, crește efi ciența atenției. 

Gândirea atinge stadiul fi nal, ordonarea și 
ierarhizarea structurându-se în piramide conceptuale. 

În ceea ce privește afectivitatea, la pubertate 
copilul se confruntă cu trăiri intense, simte intens ne-
voia de a fi  iubit, apare nevoia de empatie, de a se 
exprima liber, apare nevoia de independență față de 
familie, conturarea personalității, gândirea critică și 
autocritică. 

Pubertatea precoce este o tulburare a pubertății, 
se defi neste ca apariția caracterelor sexuale secundare 
înaintea vârstei de opt ani la fetițe, respectiv de nouă 
ani la băieți [9].

Pubertatea precoce poate fi  centrală (gonado-
tropindependentă), periferică (gonadotropin indepen-
dentă) si parțială.

Printr-o anomalie a axului hipotalamo-hipofi -
zo-gonadal, gonadotropii hipofi zari duc la o creștere 
în volum a gonadelor și a stimulării lor având ca re-
zultat eliberarea hormonilor sexuali. Pubertatea de tip 
central este de cinci pană la zece ori mai frecventă la 
sexul feminin decât la cel masculin [3].

Doar 10% dintre fetele cu pubertate precoce au 
o anomalie a axului central. O prevalență crescută se 
cunoaște și la fetele din țările în curs de dezvoltare, 
cauzele nefi ind încă explicate [10]. 

Așadar, pubertatea precoce centrală poate fi  
idiopatică, poate avea cauză nerogenă (tumori, boli 
infl amatorii, anomalii de dezvoltare hipotalamică, 
traumatisme, iradiere) sau poate fi  o falsă pubertate 
precoce centrală în cazul chistelor ovariene secretante 
de estrogeni, tumori benigne sau maligne secretante 
de estrogeni sau androgeni localizate la nivelul ovaru-
lui, respectiv testiculului sau suprarenalei etc. [11].

Diagnosticul pubertății precoce 

Tabloul clinic întâlnit constă într-o creștere ac-
celerată staturală urmată de apariția caracterelor sexu-
ale secundare, manifestări similare pubertății fi ziolo-
gice, dar cu debut la o vârstă mult mai mică (8 ani la 
fete, respectiv 9 ani la băieți).
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La fete prima manifestare semnifi cativă este 
apariția telarhăi (glanda mamară), urmată de un puseu 
acut de creștere în înălțime avansată corespunzător 
vârstei cronologice.

La băieți se întâlnește o creștere importantă în 
volum a testiculelor (peste 2,5-3cm).

Alte semne clinice includ eventuale simptome 
neurologice (convulsii, semne de hipertensiune cra-
niană, tulburări de echilibru etc) sau oftalmologice 
(hemianopsii, tulburări de vedere).

Investigațiile paraclinice relevă valori crescute 
ale gonadotropilor serici hipofi zari si ale steroizilor 
sexuali (estrogen, progesteron, testosteron) iar în 
urină se decelează valori crescute ale metaboliților 
hormonilor sexuali (17 cetosteroizi).

Radiografi a radio-carpiană (de pumn) relevă 
avansul vârstei osoase fată de cea cronologică. 

Radiografi a de șa turcească, tomografi a compu-
terizată sau rezonanța magnetică nucleară pot descrie 
prezența unor procese infl amatorii sau a unor tumori.

Ecografi a genitală la fetițe obiectivează pre-
zența unui uter mărit în dimensiuni necorespunzător 
vârstei cronologice, cu un endometru diferențiat, pre-
zența unor ovare cu volum crescut precum și prezența 
mai multor foliculi ovarieni (peste șase) cu diametrul 
mai mare de 4 mm.

Tratamentul urmărește supresia temporară a 
pubertății până la vârsta corespunzatoare, înlătura-
rea cauzei organice (extirparea tumorii ) acolo unde 
se impune. Tratamentul medicamentos este util în 
formele idiopatice ale pubertății precoce și constă în 
administrarea unor analogi de gonadotropi hipofi zari 
care produc o blocare a receptorilor hipofi zari. După 
o inițială creștere, analogii gonadotropilor produc o 
scădere a stimulării hipofi zei ducând la oprire, ulterior 
hipofi za devenind refractară la stimularea lor (desen-
sibilizarea hipofi zei) [11].

Tratamentul se poate sista la vârsta fi ziologică 
de apariție a pubertății sau la vârsta osoasă de 12 ani, 
axul hipotalamo-hipofi zar reluându-și activitatea. 

Evoluție și complicații

Fără instituirea tratamentului se poate ajunge la 
grave tulburări psihoemoționale uneori culminând și cu 
sarcini nedorite datorită discordanței dintre creșterea și 
maturizarea somatică și sexuală și vârsta cronologică 

și maturizarea intelectuală . Un alt aspect al creșterii 
accelerate la acești copii îl reprezintă compromiterea 
taliei fi nale prin închiderea precoce a cartilajelor de 
creștere astfel încât acești copii cu talie initial mare 
vor ajunge la o talie fi nală mică discordantă cu vârsta 
cronologică, prin oprirea timpurie a creșterii.

Managementul psihologic al pubertății. 
Aspecte particulare pentru cabinetul 
medical școlar și studențesc

Pubertatea fi ziologică, după cum am văzut, 
presupune o constelație de schimbări somatice, hor-
monale, psihoafective, necesitând o bună observație 
clinică și înțelegere medicală. Încărcătura mare hor-
monală duce la modifi cări comportamentale ale copi-
lului preadolescent și adolescent. 

Pe lângă urmărirea dezvoltării fi zice și surprin-
derea puseului de creștere, medicul școlar va trebui să 
coroboreze datele clinice cu surprinderea tulburărilor 
comportamentale ale elevilor și a randamentului șco-
lar, a relațiilor copilului cu familia, cu grupul, putând 
apărea modifi cări radicale la această vârstă. 

În cadrul examinărilor de bilanț efectuate de 
către medicul școlar se vor urmări și surprinde even-
tualele schimbări de comportament care ar putea duce 
la consumul de droguri, rebeliune, nesupunere față de 
regulamentul școlii, răzvrătire față de profesori sau 
părinți [12].

Rolul grupului în această perioadă este un major 
exercițiu social, valoarea grupului depinzând de calita-
tea membrilor, a liderului, a regulilor, a relațiilor [13].

 Se va ține seama și de mediul familial, dacă 
provine din familii dezorganizate, din familii cu pă-
rinți plecați în străinătate, deoarece pentru o dezvol-
tare normală este nevoie de un mediu familial echili-
brat, de suport familial, de înțelegere, de empatie. 

Amintim aici câteva aspecte legate de rolul 
părinților în dezvoltarea psihoafectivă a copilului. 
În psihologie se descriu patru stiluri parentale. Stilul 
hiperprotectiv, stilul autoritar, stilul indiferent, stilul 
democratic.

Stilul hiperprotectiv reprezintă părinții care 
sufocă, iau decizii în locul copilului, știu tot, impun 
ritmul dezvoltării. Rezultatul acestui stil va fi  un copil 
total dependent, care nu are inițiativă, nu are curaj, nu 
își asumă nimic.
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Stilul autoritar parenteral reprezintă acei pă-
rinți detașați, care nu oferă spijin, care impun reguli 
stricte. Copilului i se cere mult dar i se oferă puțin. 
Consecința în acest caz va fi  dezvoltarea unui copil cu 
abilități de adaptare, dar cu opoziție față de autoritate, 
chiar frică.

Stilul indiferent descrie părinții absenți, deta-
șați emotional, care vor determina o dezvoltare dez-
ordonată, inconstantă a copilului cu tulburări de adap-
tare, un copil fără repere, cu tulburări emoționale.

Stilul democratic caracterizează părinții care 
oferă suport emoțional, înțelegere, încredere reci-
procă, valoarea exemplului personal, fi ind exemple de 
urmat, asigurând astfel o dezvoltare armonioasă a co-
pilului, cu cele mai efi ciente abilități de adaptare [14].

În cadrul examinărilor periodice și de bilanț 
medicul școlar urmărește aceste aspecte și informează 
după caz eventualele suspiciuni privind comporta-
mente nesanogene sau prezența unor factori de risc 
asociați pubertății [15]. 

Pubertatea precoce este o afecțiune reversibilă 
cu tratament, cu posibilă temporizare. Este important 
de știut acest lucru atât de părinți cât și de copii. Ținta 
părintilor, a medicului şi psihologului este aceea de 
a preveni dezvoltarea unei imagini distorsionate şi 
proastă despre sine a copilului şi de reducere a riscului 
pierderii respectului de sine. Se va informa copilul că 
aceste modifi cări sunt fi ziologice dar apar la copii de 
vârstă mai mare și că această dezvoltare poate sa apară 
mai devreme sau mai târziu. Părintele trebuie să urmă-
rească atent eventualele tulburări afective ale copilului 
sau alte difi cultăți care pot infl uența dezvoltarea.

Problemele care pot apărea și care impun in-
formarea medicului sau a psihologului sunt: scăderea 
randamentului școlar, dispoziția depresivă, tulburări 
de adaptare școlară, scăderea interesului pentru acti-
vitățile zilnice [16].

Menționăm faptul că pubertatea precoce bene-
fi ciază de scutire totală anuală de orele educație fi zică 
conform baremului [17]. 

Pentru acest diagnostic sunt necesare atât exa-
menul clinic general cât și investigațiile paraclinice 
(radiografi e radiocarpiană, dozarea hormonilor go-
nadotropi, ecografi e genitală la fetițe) care să susțină 
diagosticul în cauză. 

Un copil cu pubertate precoce ajuns student 
se va prezenta la cabinetul medical unde medicul 

studențesc îl va lua în evidență ca pacient hiposta-
tural, cu înălțime foarte mică, uneori dizarmonic (cu 
abatere de două deviații standard) iar la sexul feminim 
descriindu-se frecvente tulburări de ciclu menstrual, 
ovare polichistice sau hiperfuncționale. 

Capacitatea de adaptare la efort fi zic mic și 
mediu este redusă, astfel încât acești pacienți se înca-
drează conform baremului pentru scutire totală anuală 
pentru orele de educație fi zică [17].

Se descriu și la acești pacienți tulburări de 
adaptare școlară, anxietate, uneori depresie, aceste 
patologii fi ind consecutive pubertății precoce. 

Dispensarizarea cazurilor de pubertate precoce 
atât la elevi cât și la studenți presupune urmărirea 
atentă, periodică, prevenția primară și secundară după 
caz a patologiilor asociate (afecțiuni ginecologice, 
tulburări anxios-depresive, consumul de droguri și 
alcool, eventuale sarcini nedorite la vârste mici) și co-
laborare interdisciplinară. 
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Motto
„Vezi, Watson, tu vezi, dar nu observi“
Sherlock Holmes 

Prezentarea aceasta a luat naştere din necesi-
tatea practică de a îmbunătăţi relaţia noastră cu paci-
enţii, ca să îi înţelegem mai bine şi să ne facem mai 
bine înţeleşi. Acest lucru se va face observând, folo-
sind toate simţurile şi interpretând datele în contextul 
particular al situaţiei respective. 

Se ştie că medicii reprezintă una din cele mai 
criticate categorii profesionale. Dar şi pacienţii îi de-
termină pe doctori să gândească într-un anume fel 
despre ei.

Un pacient timid şi nesigur, poate fi  confun-
dat la început cu un arogant. Se vorbeste de efectul 
Pygmalion (noi il catalogăm pe celălalt după propria 
noastra reprezentare a ceea ce credem că este). Cu-
noscând însă câteva date despre limbajul nonverbal 
şi despre tehnicile de comunicare, obţinem benefi cii 
reale în relaţia medic pacient. 

Prin natura muncii noastre de zi cu zi, venim 
în contact nu doar cu copii şi tineri ci, uneori, şi cu 
adulţi, „aparţinătorii“. Părinţi, bunici, sau, uneori, la 
consultaţii ad-hoc, personalul adult din şcoli. 

În topul pacientilor difi cili se încadrează:
1. Consumatorul de servicii la cerere – Se pre-

zintă foarte frecvent la cabinet. Nu este deloc dispus 
să renunţe la fumat, mâncăruri grase şi alte obiceiuri 
nocive, întrucât nu înţelege că tocmai acestea sunt ca-
uzele suferinţei lui. Este dispus să efectueze oricâte 
analize şi investigaţii, ba chiar le solicită expres

2. Eternul bolnav – Crede ca are multe boli 
(unele închipuite). Dacă a fost vindecat de o suferinţă, 
atunci el va reveni sa spună că are o nouă problemă. 
Este de fapt un ipohondru.

3. Negativistul neglijent – Nu ia medicamentele 
prescrise, nu respectă regimul alimentar sau restricţi-
ile recomandate, nu-şi face analizele sau investigaţiile 
necesare. Cu toate acestea, nu se consideră vinovat 
că rezultatul tratamentului nu-l ajută, eventual vinovat 
este, medicul.

4. Atotstiutorul Dr Google – Vine la cabinetul 
medical având stabilit un „autodiagnostic“. A auzit, 
a văzut la televizor, a citit pe internet, s-a interesat 
de tratamentul pe care-l primesc prietenii, familia şi 
vecinii. Foloseşte termeni medicali, deşi de multe ori 
incorect. Solicită să i se prescrie explicit un anume 
medicament sau o anume analiză, şi refuză alte vari-
ante.

5. Înghițitorul de medicamente – Acasă „în-
ghite“ orice îi recomandă vecinul, inclusiv o tinctură 
miraculoasă

A venit pentru un sirop sau o pilulă, pe care 
dacă nu le primeşte rapid, pleacă, fără comentarii, sau 
dimpotrivă, trântind uşa. 

6. Ignorantul – Nu ştie nici ce medicament a 
luat, nici pentru ce simptom sau pentru ce afecţiune. 
Nu este capabil să dea multe detalii despre boala sa. 
Este necesar să fi e contactaţi aparţinătorii ca să ofere 
datele necesare.

7. Sociabilul – Vine însoţit de o ceată întreagă 
de copii gălăgioşi. Provoacă dezordine şi stress, indi-
ferent că se afl ă în sala de aşteptare, în sala de trata-
mente sau în cabinetul doctorului

8. Non colaborantul – Nu aduce niciodată do-
cumentele necesare, analizele, scrisorile medicale etc. 

9. Guralivul – În sala de aşteptare, ca şi în cabi-
net, vorbeşte non-stop. Este nerăbdător, vrea să intre 
in faţă. În loc de evoluţia bolii, îşi povesteşte viaţa. 
Din când în când, mai strecoară şi câte un banc.

10. Neglijentul – Nu este prea atent cu igiena 
sa corporală

11. Simulantul – Pretinde că este foarte bolnav 
deşi nu găsim semne obiective de boală.

ÎMBUNĂTĂŢIREA RELAŢIEI MEDIC – PACIENT 
PRIN ÎNVĂŢAREA TEHNICILOR DE COMUNICARE 

(partea I)
Dr. Ţăndău Felicia 

Dispensar școlar Cluj-Napoca
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Avem nevoie să învăţăm să-i „citim“ şi să gă-
sim cel mai potrivit mod de comunicare cu pacienţii 
noştri. Şi să învăţăm cum, şi ce să le comunicăm.

Kinezica [1]
Un scurt istoric

• 1872: Charles Darwin este primul care vor-
beşte despre „exprimarea emoţiilor la oameni şi ani-
male“ 

• 1950: Ray Birdwhistel, antropolog ameri-
can, denumeşte „kinezică“ această comunicare fără 
cuvinte a trupului, aratând că gura transmite cuvinte 
(uneori atent „meşteşugite“), în timp ce trupul – prin 
mişcare, postură şi expresii – transmite mesaje proprii

• Desmond Morris defi neşte gestul ca „o acţi-
une care transmite un mesaj vizual unui observator ... 
şi îi comunică acestuia o informaţie“ 

• 1970 : Paul Ekman si Wallace Frisen, de la 
Universitatea din California, au dezvoltat mai departe 
modelul kinezic, vorbind de 5 tipuri de gesturi:

– ilustratorii – care însoţesc discursul şi îl sus-
ţin – gestul cu palma este de multe ori inconştient

– emblematice – gesturile tipice fi ecărei cul-
turi – degetul mare orientat în sus 

– emoţionale – inconştiente
– adaptatorii – auto-adaptori (frecarea sau atin-

gerea feţei, schimbările de postură şi mişcarea) şi 
adaptori obiectuali (jocul cu creionul sau cu bijute-
riile)

– reglatorii – indicatori de intenţie (datul din 
cap, contactul vizual, schimbarea poziției corpului)

În practică trebuie să căutăm, în principal, două 
categorii de indicatori, care să ne furnizeze informaţii 
despre:

• Semne de confort sau disconfort (sau anxie-
tate, teamă, ostilitate, nervozitate)

• Limbaj corporal deschis (primitor, relaxat şi 
condescent, lipsa barierelor (mâinile sunt la vedere, 
posibil cu palmele expuse, postura este liberă, con-
tactul vizual este bun) sau închis (membrele apropiate 
de corp, bariera prin încrucişarea braţelor, umeri în-
cordaţi, picioarele încrucişate, evită contactul vizual) 

Este esential să daţi atenţie celor trei C:
• Contextul în care are loc comportamentul – 

un om cu capul plecat, privirea în jos – poate fi  un 

depresiv, dar poate fi  şi un sportiv întors de la antrena-
ment şi obosit, poate fi  un plictisit sau, doar un nesigur

• Concordanţa – trebuie verifi cat care cuvinte 
se potrivesc (sau nu) cu gesturile pacientului Braţele 
încrucişate, evitarea privirii nu sunt în concordanţă cu 
afi rmaţia „îmi place“

• Corpusurile – nu putem judeca dupa un sin-
gur gest, ar fi  ca un singur cuvânt în loc de propoziţia 
întreagă. Trebuie să căutam grupuri de gesturi care 
concordă – pentru a interpreta corect limbajul trupului

Comunicarea:

• „Oamenii se urăsc pentru că se tem unii de 
alţii; se tem pentru că nu se cunosc; nu se cunosc pen-
tru că nu comunică“ (Martin Luther King)

• „Comunicarea umană este un proces în care 
o minte poate să o infl uenţeze pe alta“ (Warren Waver, 
informatician)[2]

• Noica vorbeşte de comunicarea interumană 
care, în afară de defi niţia de gen DEX : „a face cunos-
cut, a da de ştire, a informa, a inştiinţa, a spune sau 
a vorbi“, mai transmite emoţii, sentimente, atitudini, 
idei, opinii, fapte , şi subînţelesuri

• Comunicarea înseamnă limbaj verbal, si non-
verbal. Limbajul trupului este în felul său „fereastra 
spre mintea unei persoane“ 

• Conceptul de „inteligenţă emoţională“ a sub-
liniat importanța empatiei – capacitatea de a „rezona“ 
şi de a sesiza ce simt alţii fără ca aceştia să o spună

Principii de comunicare [2]
1. Comunicarea este inevitabilă. Comunică 

vorbele şi gesturile, dar şi lipsa lor. Există şi o teh-
nică, numită a „tăcerii active“: se lasă o frază netermi-
nată – şi, din ceea ce spune interlocutorul şi cum reac-
ţionează, se obţin informaţii. Comunică şi paloarea şi 
roşeaţa obrajilor, poziţia corpului, tonul vocii etc

2. Comunicarea se dezvoltă pe doua planuri: 
conținutul și relația

Conţinutul oferă informaţii, relaţia dintre cele 
două persoane oferă informaţii despre informaţii. 
Aceasta înseamnă, de exemplu, că dacă aceleaşi cu-
vinte sunt rostite pe tonuri diferite, ele comunică lu-
cruri diferite: „Tonul face muzica“

3. Comunicarea nu este „unidirecţională“. Fie-
care efect este şi cauză în acelaşi timp
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4. Comunicarea înseamnă informaţie „digitală“ 
(procesată de sistemul nervos central) şi „analogică“ 
(procesată de sistemul nervos vegetativ)

„Digital“ înseamnă că simbolurile-cuvinte sunt 
transpuse ca într-un cod binar cu „da“ şi „nu“ la nive-
lul neuronilor şi sinapselor

„Analogic“ se referă la faptul că informaţia 
conţinută de stimulii non-verbali este transpusă în 
limbaj biochimic, la nivel hormonal.

5. Comunicarea este ireversibilă. Mesajul, bun 
sau rău, odată emis şi recepţionat, nu mai poate fi  luat 
înapoi. 

6. „Comunicarea implică raporturi de putere în-
tre parteneri, iar tranzacţiile dintre ei pot fi  simetrice 
sau complementare“

„Tranzacţiile simetrice“ sunt cele în care parte-
nerii îşi refl ectă reciproc comportamentul, punându-se 
pe poziții de egalitate. Dacă un partener este agresiv, 
şi celalalt răspunde prin agresivitate. Daca unul este 
pasiv, şi celălalt se comportă pasiv.

„Tranzacţiile complementare“: comportamen-
tul unuia provoacă la celălalt un comportament com-
plementar. 

Tranzacţiile simetrice instituie relații de „ega-
litate“, minimizând diferenţele dintre partenerii de 
dialog, şi fac posibilă negocierea (dar fac posibil şi 
confl ictul: când unul se înfurie, se înfurie şi celălalt)

Tranzacțiile complementare: se intensifi că di-
ferenţele dintre interlocutori: unul domină, iar celălalt 
acceptă să fi e dominat

Comunicarea implică acomodarea şi ajustarea 
comportamentului şi pentru a ajunge la un acord, este 
nevoie de a armoniza opiniile şi interesele.

Conținutul comunicării
1.Limbajul digital, verbal, este bazat pe cuvinte
2. Limbajul analogic: se bazează pe asemănare 

şi asociere, comunicând mesaje fără ca acestea să fi e 
obligatoriu decodifi cate de trimiţător la nivelul conşti-
inţei. Cuprinde limbajul paraverbal, adică înţelesurile 
de dincolo de cuvinte, prin tonul, volumul şi ritmul 
vocii, şi limbajul trupului, adică întregul complex de 
stimuli şi semnale transmise prin postură, fi zionomie, 
mimică, gestică, privire şi distanţe

Relatia de comunicare poate fi :
1. pozitivă (acceptare, aprobare, simpatie, prie-

tenie, supunere, admiraţie)

2. neutră (indiferentă)
3. negativă (respingere, dezaprobare, discon-

fort, dominanţă, duşmănie, dispreţ etc)
Când o relaţie are o încărcătură emoţională in-

tensă, mai ales negativă, planul relaţiei tulbură pla-
nul conţinutului, iar informaţia transmisă poate să se 
piardă sau să fi e percepută distorsionat. Când suntem 
furioşi, obosiţi, ostili sau necăjiţi peste măsură, ca şi 
atunci când suntem copleşiţi de bucurie sau plăcere, 
nu mai „auzim“ la fel cuvintele, nu le mai decodifi -
căm sensurile. Ne mai poate salva doar limbajul tru-
pului (privirea, distanţa, postura, mimica, gestica)

Nivelurile comunicării umane [2]
1. Comunicarea intrapersonală. Când o per-

soană ascultă propria voce interioară, se întreabă şi îşi 
răspunde. Aici ne putem înţelege şi cunoaşte, sau ne 
putem minţi pe noi înşine

2. Comunicarea interpersonala . Ne ajută să 
transmitem altcuiva voinţa proprie, să-l conducem sau 
măcar să-l infl uenţam, făţiş sau din umbră. Ne sati-
sface nevoia de afecţiune si recunoaştere a valorii per-
sonale, dar şi nevoia de a controla, domina şi impune 
(de care nu vorbeşte Maslow în piramida sa)

Comunicarea de grup. În psihoterapie, gru-
purile de comunicare de patru persoane, care joacă 
diverse roluri, s-au dovedit extrem de efi cace, com-
parativ cu perechile sau cu colectivităţile de mari di-
mensiuni. (Pentru grupurile mai mari se poate încerca 
modul „brainstorming“)

Comunicarea publică : este orice cuvântare, 
expunere sau prezentare susţinută în faţa a cel puţin 
3 persoane, este o formă de discurs public. Arta reto-
ricii antice ar trebui studiată şi în facultatea de medi-
cină. 

De multe ori, obiectivul nu este transmiterea 
de informaţii precise şi amănunţite, ci câştigarea pu-
blicului – care poate fi , cum bine ştim, ostil, neutru, 
indecis, neinformat sau susţinător

Tehnici de comunicare în grup:
1. „Tehnica manuscrisului“ constă în lectura 

unui text redactat anterior. Citirea se face de pe pa-
gini scrise, de pe panouri mari, de pe ecrane sau de pe 
banda creata cu tehnica laser, invizibilă pentru audi-
toriu. Metoda este mai rigidă şi lipseşte intercomuni-
carea cu publicul
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2. Tehnica memorizării constă în învăţarea pe 
de rost a unui text pregatit dinainte, simulând o oare-
care spontaneitate

3. Tehnica improvizaţiei (aparente): nu exclude 
pregătirea din timp a discursului, dar se rezumă la me-
morizarea frazelor de deschidere şi încheiere, a ideilor 
principale şi a frazelor cheie. Spaţiile rămase „goale“ 
sunt „umplute“ spontan cu ceea ce se potriveşte mai 
bine cu publicul, ambianţa şi împrejurările. Aceasta 
tehnică permite o conduită „naturală“ şi cea mai bună 
relaţie cu publicul

4. „Tehnica impromptu“ este discursul pentru 
care vorbitorul nu s-a pregătit deloc – în situaţii pre-
cum examenele, mesele rotunde, şedinţele şi intervi-
urile . Difi cultatea majoră este depăşirea barierei psi-
hologice din faza de început

5. Comunicarea de masă se face prin produce-
rea şi difuzarea mesajelor scrise, vorbite, vizuale sau 
audiovizuale, prin multe forme (carte, presă scrisă, 
audiovizual – radio, televiziune, internet). Dar toate 
sunt impersonale . Există mass-media „reci“ (telefo-
nul, televiziunea) – care ating mai multe simţuri si-
multan şi implică mai superfi cial receptorul) şi mass– 
media „fi erbinţi“ (radio, fotografi a, cinematograful)– 
care ating un singur simţ, implicând intens senzorial 
auditoriul.

Proxemica (1960, Edward Hall) 
adică despre zone şi distanţe interpersonale, 

„spaţiul personal“, sau „sfera invizibilă de protecţie“ 
Zone şi distanţe interpersonale [4]
Nevoia de spaţiu variază de la o persoană la 

alta, de la un popor la altul, de la o profesie la alta. 
Încălcarea „spaţiului personal“ generează disconfort, 
stinghereală, nervozitate şi confl icte. Creşte nivelul 
adrenalinei şi organismul începe să producă hormoni 
de luptă. (De aceea ne irită aglomeraţia din lift sau din 
tramvai)

Când cineva are veşti bune sau sentimente 
bune, manifestă tendinţa de a se apropia de interlo-
cutor . Când are veşti proaste, sau sentimente ostile, 
ia distanţă în mod instinctiv. Distanţarea fi zică se tra-
duce, în general, prin dezacord de opinii şi credinţe, şi 
distanţare afectivă

1. Zona intimă (0 – 45 cm) – este distanţa în 
care permitem doar accesul celor apropiaţi. Zona 0-15 
cm este zona rezervată intimităţilor (iubit, soţ, copii), 

iar 15-45 cm este pentru celelalte rude şi prieteni 
apropiaţi. Cineva sigur pe sine îi lasă pe ceilalţi să se 
apropie mai mult. Cineva nesigur păstrează distanţa

La masa „tratativelor“, fi ecare persoană îşi 
consideră „teritoriu personal“ şi ca parte a zonei sale 
„intime“, jumătatea sa de masă. Scrumiera, bricheta, 
stiloul, ţigările, sau zaharniţa, paharul, toate sunt fo-
losite pentru a trasa „graniţele“... Şi mâinile pot fi  fo-
losite pentru a delimita propriul teritoriu, prin aşeza-
rea lor pe masă Orice încălcare a teritoriului de către 
interlocutor, va fi  percepută ca agresiune şi presiune 
psihologică

Cercetări recente au arătat totuşi, că pătrunde-
rea în zona intimă a celuilalt şi atingerea fi zică, de 
exemplu strângerea uşoară a antebraţului persoanei, 
măresc sentimentul de intimitate la nivel subconştient 
şi facilitează obţinerea unor comportamente favora-
bile de la interlocutor 

Condiţia conform căreia lăsăm de bună voie pe 
cineva să pătrundă în zona noastră intimă, este încre-
derea. Atentie, nu primim în zona intimă pe oricine în 
care avem încredere! Dacă, însă , lăsăm pe cineva să 
pătrundă, o facem numai pentru că avem încredere. 
Cineva care desconsideră zona intimă a altcuiva, des-
consideră , în acelaşi timp, şi persoana respectivă!

Cu cât statutul unei persoane este mai înalt, cu 
atât mai întinsă devine zona sa intimă 

2. Zona personală ( 45– 120 cm) este ca un al 
doilea cerc invizibil. E permisă intrarea persoanelor 
familiare (soţ/ soţie, iubită, prieteni apropiaţi, copii). 
Mai concret, sunt acele persoane cu care nu suntem 
atât de apropiaţi încât să le permitem intrarea în zona 
intimă – dar nici atât de străine încât să râmână în 
afara zonei noastre apropiate 

Biroul ca zonă personală este diferit în funcţie 
de ţară: pentru un neamţ uşa este închisă şi trebuie 
să baţi ca să intri. Pentru un american, uşa este per-
manent deschisă – dar cel care doreşte o discuţie se 
opreşte în cadrul uşii deschise şi întreabă dacă ai un 
minut. Moda birourilor în spaţii deschise determină 
oamenii să folosească alte obiecte pe post de bariere: 
rame foto, dosare, computere, ghivece cu fl ori

În lift, tren, tramvai sau metrou, pentru a face 
faţă invadării spaţiului personal, recurgem la: evitarea 
contactului vizual, întoarcerea capului, adoptarea unei 
poziţii inchise, eventual cu un ziar pe post de barieră.
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3. Zona socială (1,20 m– 3,5 m) – este cercul 
în care sunt primiţi colegii, şefi i şi clienţii, agenţii 
comerciali, cunoscuţii etc. Adesea se interpune supli-
mentar o masă, tocmai pentru a garanta respectarea 
distanţei.

4. Zona publică (peste 3,5 m) este distanţa 
pentru raporturile ofi ciale. La nivelul zonei publice 
(peste 3,50 m) sunt ţinuţi necunoscuţii, cunoştinţele 
superfi ciale, conferind protecţie şi dominanţă psiholo-
gică personajelor de după catedră, amvon sau tribună. 
Unele persoane publice îşi păzesc distanţa publică cu 
bodyguarzi 

Zona publică mai cuprinde şi intervalul care îl 
desparte pe profesor de clasa lui, pe un lector de parti-
cipanţii la o conferinţă [4], mărimea zonei publice în-
tinzându-se până aproape la infi nit, sau atât de departe 
cât poate înregistra aparatul foto; defi niţia a fost intro-
dusă pentru că există un fenomen care priveşte actorii 
şi vedetele, precum şi persoanele publice. Din punctul 
de vedere al vedetei, oamenii din jur sunt spectatori pe 
care nu îi cunoaşte şi pe care nu vrea să îi cunoască, 
şi de aceea îi menţine în zona sa publică . Vedeta în 
schimb, a fost la spectator acasă, pe ecranul televizo-
rului, atât de des, încât acesta îl consideră aproape ca 
facând parte din familie! 

Ideea de reţinut este că există o relaţie directă 
între desconsiderarea zonei spaţiale a celuilalt – şi 
faptul de a te apropia prea mult de acesta în sens fi gu-
rat. Oamenii care se apropie fi zic prea mult de inter-
locutori, de obicei încalcă şi zona intimă psihologică, 
sau cum se spune, se bagă prea mult şi în sufl etul lor. 

Alte mesaje spaţiale [2]
O persoană timidă, complexată sau nesigură, 

are tendinţa să ocupe cât mai puţin spaţiu. Îşi ţine mâi-
nile strâns lipite de corp şi haina încheiată, ocupă doar 
un colţ de scaun şi de masă. Spaţiul său redus este 
semnal al defi citului de încredere şi de putere. 

Conştient sau nu, pentru a semnaliza putere şi 
siguranţă, oamenii încearcă să-şi măreasca spaţiul, 
prin: coafuri înalte, perniţe la umeri, tocuri înalte, 
haina descheiată, loţiuni puternic mirositoare, scaune 
şi birouri mari. Oamenii care ocupa mai mult spaţiu 
sunt, se pare, mai buni negociatori (absolvenţii Uni-
versităţii Pittsburg cu înălţimea peste 1,90 m , au obţi-
nut salarii cu 12% mai mari la negocieri, decât colegii 
lor mai scunzi)

Intuitiv, distanţa optimă între doua persoane, 
este cea la care învelişurile lor spaţiale se ating, dar 
nu se suprapun (două cercuri tangente)

Plasamentul în spaţiu [5]
Oamenii se simt mai în siguranţă aşezaţi cu 

spatele la perete. Aşezarea partenerului de discuţie 
cu ochii spre soare, cu spatele la o uşă sau la un hol 
pe unde se circulă, lângă un calorifer dogoritor, pe un 
scaun foarte scund sau pe un fotoliu luxos dar care 
scârţâie, pot aduce avantaje reale, creşte tensiunea 
psihică, cresc pulsul şi tensiunea arterială.

Mesele înalte şi scaunele joase creeaza un 
„handicap“. 

Masa – instrument al comunicării [5]
• Poziţia „faţă în faţă“ = competiţie
• Poziţia „alături“ (pe aceeaşi latură a mesei) = 

cooperare
• Poziţia de „colţ“ = comunicare
Sunt recomandate:
• „faţă în faţă“: când întâlnirea are loc în biroul 

(pe „teritoriul“) partenerului
• „alături“: („cot la cot“): când se urmăreşte eli-

minarea suspiciunilor partenerului, sau atenuarea unei 
dispute sau a unui confl ict (astfel se pot şi ascunde 
mesajul privirii, fi zionomiei și mimicii). Se preferă să 
alegeţi poziţia din stânga (partenerul, fi ind în dreapta, 
e nevoit să se întoarcă şi să facă mişcări suplimentare 
când îi arătaţi ceva la documentaţii sau probe)

• „de colţ“: este cel mai bun plasament pen-
tru tratative, oferă posibilitatea de a urmări privirea 
şi gesturile. În genere, persoana plasată pe latura mai 
lungă a mesei, are un uşor avantaj (posedă teritoriu 
mai mare )

• Plasamentul în „U“: (în sălile de consiliu) : 
şeful stă în capul mesei (aşezarea denotă mentalitate 
autoritaristă)

• Masa rotundă sau eliptică : creează o atmo-
sferă „democratică“ şi mai relaxată; atenuează com-
petitivitatea şi facilitează convingerea, atitudinea fa-
vorabilă şi acordul

Masa de acasă ne spune, dintr-o privire, 
multe….[5]

• Acolo unde masa este rotundă, va fi  vorba 
mai curand de o familie deschisă, democratică, în care 
se comunică mult şi sincer

• Masa pătrată: familii necomunicative, închise 
şi secretoase
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• Masa dreptunghiulară: familie autoritară, cu 
ierarhii bine stabilite

Analiza tranzacţională [2]

Practic, oamenii nu sunt tot timpul la fel . Vo-
cea şi privirea, fi zionomia şi mimica se schimbă de la 
o situaţie la alta. Eric Berne vorbeşte despre trei stări 
ale eu-lui, corespunzătoare cu etapele vieţii: copil, pă-
rinte, adult

Starea eului Copil
Indiferent de vârstă, persoana în starea Copil 

simte, gândeşte şi acţionează ca un copil în primii 5 ani 
de viaţă. Percepe lumea prin ceea ce simte – nu prin 
ceea ce gândeşte despre ea. Imaginează, visează, se 
joacă, intuieşte, doreşte, se înfurie când nu primeşte, 
este curios, entuziast şi egoist. Spune: mi-e cald, mi-e 
frig, mi-e teamă etc. Este guvernată de principiul plă-
cerii, nu se supune de bunăvoie interdicţiilor şi dis-
ciplinei. Vrea să fi e sătul, să doarmă, să iubească şi 
să fi e iubit. Comportamente: râde, plânge, saltă, dan-
sează, face mutre, se bosumfl ă, se joacă, mâzgăleşte, 
bate din picior, descompune mecanisme, inventează. 

Expresii verbale: Vreau şi eu! Îmi place. În-
cerc şi eu! Dă-mi! Asta-i a mea! Ah! Oho! Lasă-mă în 
pace! Nu ai dreptul să… Ce frumos! Hai să ne jucăm! 
Mi-e cald. Sunt imposibil! Nu mai vorbesc cu tine! 
Eşti prost! Toate mi se întâmplă numai mie! 

În ciuda „copilăriilor“, starea Copil nu este de-
loc puerilă; aici se afl ă energia, naturaleţea, spontane-
itatea, intuiţia şi partea sensibilă a personalităţii

Starea eului Adult
Observă atent, interpretează datele, testează, 

trage concluzii. Ascultă, se informează, se detaşează 
emoţional, se bazează pe experienţa proprie. Foloseşte 
interogaţii, parafraze şi reformulări : „Dacă am înte-
les bine doriţi să…“ „Ideea ar fi  …“ „Care este pro-
blema?“ „Reformulaţi, vă rog“ „Eu gândeam că…“ 
„Este probabil să…“ „Există următoarele variante…“ 
Vocea este neutră, destinsă, clară, calmă. Postura tru-
pului este dreaptă, destinsă. Gesturile sunt deschise, 
dezinvolte, dar neutre. 

Nu se lasă tulburat de emoţii şi sentimente. Nu ia 
decizii nefondate şi nu face promisiuni fără acoperire. 

Dezavantaj: este efi cient, dar rece (funcţio-
neaza abuziv în Adult, fără a lua în seamă nevoile din 
starea Copil şi valorile din Părinte)

Starea eului Părinte
Conceptul este: „aşa cum am învăţat de la pă-

rinţi“ , în cei „7 ani de acasă“. Mesajele parentale se 
„depozitează“ şi infl uenţează comportamentul uman, 
spre:

1. reproducerea şi copierea comportamentelor 
parentale, şi

2. transmiterea mesajelor parentale către alte 
persoane

În starea Părinte, indiferent de vârsta biologică, 
persoana simte, gândeşte şi se comportă copiind fi gu-
rile parentale. Generalizează, fără să fi  trecut neapărat 
prin experienţa respectivă. „Nu trebuie să ai încredere 
în bărbaţi“ sau „Toţi şefi i sunt oameni răi“ , este vorba 
de experienţa mamei sau a bunicii, nu de cea personală

Starea Părinte este forul superior, al „modele-
lor“ bune de urmat .Este activată spontan în relaţia cu 
propriii copii – dar şi cu alţi adulţi pe care, conştient 
sau nu, îi percepe drept „copii“

Figurile parentale reproduse pot fi : mama, tata, 
profesorul, medicul, preotul, unchiul, bunicul, fratele 
mai mare, vedeta preferată, eroul literar, şeful, patro-
nul etc (modelele culturale)

Interdicţiile şi obligaţiile din forul parental se 
transformă în principii de viaţă : „TREBUIE să…“ (să 
fi u amabil , să fi u tare, să fi u perfect – dar şi: trebuie să 
stau la o parte, să cer, să nu cer, să-mi fac datoria etc)

Sunt încăpăţânaţi, atotştiutori, gata să dea 
sfaturi, să critice, să judece, să pedepsească, să con-
damne. Dar şi să protejeze, să îngrijească, să asigure, 
să mângâie 

Copil– Adult– Părinte
• Un copil de 6 ani se afl ă în starea Părinte, 

atunci cand spune :“ Tată, eşti rău dacă vii târziu acasă 
şi o superi pe mama!“ 

Indiferent de vârstă, o persoană normală func-
ţionează trecând de la o stare la alta, iar răspunsul în 
diferite situatii poate varia, în funcţie de starea în care 
ne afl ăm 

Exemplu: muzica dată tare. Reacţii posibile în 
diferitele stări sunt 

• Părinte: cum pot să asculte asta?
• Adult: Muzica tare mă împiedică să te aud
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• Copil: mi-e o poftă nebună să dansez

După ce a conştientizat senzaţiile şi sentimen-
tele (Copil), persoana trece în Adult pentru că trebuie 
să ia o decizie, şi în acest scop, consultă morala paren-
tală – devenind Părinte. 

Dacă ceea ce doreşte C este permis de P, este 
simplu: Adultul va crea condiţiile necesare rezolvării 
problemei

Dacă ceea ce doreşte C nu este permis de P, A 
are rolul de a media confl ictul interior, în mod convin-
gător şi realist

Analiza tranzacţională. Strokes [2] defi nește 
semnele de recunoaştere ale unei persoane, pe plan 
psihologic şi social. Este denumirea generică pentru 
orice semn de valorizare: (verbal, prin cuvinte, sau 
nonverbal: zâmbet, sărut, privire, mângâiere, atingere, 
vorbă, cadou, medalie, bomboană, compliment – dar 
şi: critica, palma, bătaia, înjurătura etc)

Tipuri de stroke
• Pozitiv condiţionat: „te apreciez, dacă meriţi“ 

(este pozitiv pentru că e agreabil, şi condiţionat pentru 
că este dat „la schimb“) după principiul „do ut des“

• Pozitiv necondiţionat: „te apreciez, indiferent 
dacă te comporţi ca să meriţi asta sau nu“; principiul 
este distructiv (primeşti fără să dai; copiii „de bani 
gata“ )

• Negativ condiţionat : „te pedepsesc pentru că 
altceva aşteptam de la tine“ 

• Negativ necondiţionat: „nu pot avea încre-
dere în tine, orice ai face şi ai spune“ ; „te pedepsesc, 
oricum“ – este total distructiv

Tranzacţia (Oamenii oferă şi primesc strokes)
Tranzacția paralelă: strokes-urile, stimulul, şi 

replica sunt paralele, altfel spus, stimulul primeşte 
exact replica aşteptată

Exemplu: Copilul întreabă: de ce este aşa 
scump cutare obiect? Dacă întreb uimit şi timid (sta-
rea Copil) , este posibil ca , interlocutorul să treacă în 
starea Părinte, şi se va adresa stării mele Copil, ţinân-
du-mi o predică despre ce înseamnă preţurile astazi. 
Afl at tot în starea Copil, voi fi  impresionat de dojană 
şi voi da replica : „Da, da… Îmi pare rău, n-am vrut 
să vă supar“ 

Tranzacţia paralelă este perfectă pentru conti-
nuarea comunicării

Tranzacţia încrucişată: vectorii emoţionali se 
încrucişează, şi de regulă se produce ruptura comu-
nicării

Exemplu: Soţul: „Ştii unde sunt ochelarii mei?“ 
(Adult) Soţia: „De ce trebuie tot eu să am grijă de 
toate?“ (Copil) Apare riscul unei dispute. Un răspuns 
Adult ar rezolva problema

Tranzacţia dublă: se lansează simultan 2 me-
saje, unul aparent şi altul ascuns

Exemplu: Subaltern: „aseară am baut prea 
mult. Mă doare capul (şi în subconştient: Îmi pare 
rău, sefule)(A, C) Şef: „am văzut şi eu cum arăţi (în 
subconştient: „te iert“. )(A, P)

Observaţie: ceea ce se întâmplă în realitate, este 
ÎNTOTDEAUNA rezultatul mesajului ascuns 

Luarea deciziilor 
Luarea deciziilor ca adult poate să depindă de 

mesajele primite anterior, de educatie etc . Concret, 
sunt descrise 6 tipuri de scenarii, după care oamenii 
iau decizii de-a lungul vieţii. Rostul scenariilor lui 
Eric Berne ar putea fi : Dacă vrei să-ţi schimbi viaţa – 
conştientizează scenariul şi „scrie-l“ din nou! 

1. Înainte: Hercules – „Înainte datoria, după 
aceea, plăcerea“ sau „nu mă pot bucura de ceva, îna-
inte de a-mi termina treaba“ Amână mereu bucuriile. 
„După ce vor creşte copiii“, „după ce voi avea o casă“, 
„dupa ce...“ Eroul grec Hercules are de trecut prim 12 
încercări înainte de a intra în Olimp

2. Aproape: Sisif – Sisif a fost condamnat să 
rostogolească o piatră spre vârful muntelui, mereu şi 
mereu.

Scenariul este „încă și încă“, sau „aproape“. 
Sunt cei care în copilărie au avut un eşec, şi îl poartă 
cu ei în subconştient . Sunt persoanele care „se îneacă 
la mal“ şi nu termină ce au de făcut; sunt aproape de 
avansare la serviciu sau de premiere la şcoală, dar, în 
ultimul moment, îşi pun singuri beţe în roate, şi o iau 
de la început.

Un subtip este scenariul „aproape 2“ – o per-
soană care, aparent, reuşeşte în ce-şi propune, dar , în 
loc să se odihnească şi să se bucure de succes, ţinteşte 
mai sus, mereu mai sus, şi nu-şi găseşte liniştea. Se 
împlineşte material şi social, dar nu are timp să guste 
bucuriile vieţii. Mesajul restrictiv este „fi i perfect“
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3. După: Damocles – „Astăzi petrec şi mă 
amuz, mâine voi plăti pentru asta“, sau „să-mi fac de 
cap cât sunt tânăr, după aceea vor fi  multe renunţări şi 
constrângeri“. Ideea de bază este „întâi plăcerea, după 
aceea datoriile şi plata“ Stoarce toate bucuriile vieţii, 
ştiind că are mereu deasupra capului sabia suspendată 
de un fi r de păr, ca tiranul Siracuzei 

4. Niciodată: Tantal – Pentru vina de a fi  servit 
bucate gătite din carnea propriului său fi u la un os-
păţ al zeilor, Tantal, regele Frigiei, a fost condamnat 
pentru eternitate să rabde de foame şi de sete. Dar nu 
oricum, ci având la un pas de el, apa şi hrana.

Tema este : „Orice aş face, nu voi putea obţine 
niciodată ceea ce îmi doresc mai mult“ sau „niciodata 
nu voi reuşi“. In realitate, deşi spune că doreşte ceva, 
persoana nu caută, nu cere şi nu profi tă de oportunităţi 
ca să-şi împlinească ceea ce afi rmă că doreşte. 

In copilărie, aceste persoane au primit de la pă-
rinţi sau de la alte fi guri parentale (medici, educatori, 
profesori etc) interdicţia repetată de a nu face tocmai 
ceea ce aveau mai mult chef să facă. Şi ca adulţi, ajung 
să le fi e frică tocmai de ce le place mai tare. 

5. Întotdeauna: Arahne – Tânara fi ică a Lydiei 
ţesea divin, chiar a întrecut-o pe zeiţa Athena – şi ca 
pedeapsă, a fost transformată în păianjen, ca să-şi 
ţeasă pânza pentru eternitate . 

Aceste persoane se miră adesea „de ce mi se 
întâmplă întotdeauna la fel?“. Aparent fac eforturi de 
a schimba ceva dar eşuează sistematic, repetând fără 
să-şi dea seama aceleaşi greşeli, de fi ecare dată.

6. Fără sfârșit: Filemon și Baucis – „eu nu 
mi-am programat nimic şi nu ştiu ce să fac acum“. Au 
urmat toată viaţa instrucţiuni, şi când ies la pensie, nu 
ştiu ce să facă cu timpul lor, se simt pierduţi şi dezo-
rientaţi în vacanţe şi concedii sau în şomaj, ajung să 
vegeteze

Filemon şi Baucis, săraci locuitori ai unui sat 
din Frigia, îi găzduiesc pe Zeus şi pe Hermes cu multă 
bunăvoinţă. In schimb, cer doar să rămână paznici ai 
templului – iar Zeus îi preschimbă într-un stejar (File-
mon) şi un tei (Baucis) tocmai pentru ca relaţia lor să 
dăinuie dincolo de moarte

Aceste scenarii servesc doar pentru a fi  recu-
noscute... și schimbate.

Forme de comunicare non verbală în relaţia medic pacient [3]

Forme de comunicare Efi ciente Inefi ciente

Distanţa Egală cu lungimea braţelor Foarte mare sau prea mică

Atenţia Consacrată total interlocutorului Dispersată spre mai multe activităţi

Deplasarea De apropiere (aplecare spre 
interlocutor) De îndepărtare sau de apropiere reticentă

Postura Relaxată dar atentă , aşezat uşor 
înclinat în faţă

Rigidă, aşezat înclinat spre spate, sau 
lascivă

Contactul vizual Permanent, cuviincios, priveşte în ochi Absent/ sfi dător/. intermitent

Forma de comunicare Efi ciente Inefi ciente

Timpul Răspunde prompt Grăbit, nu îşi întrerupe activităţile anterioare

Poziţia picioarelor şi 
a mâinilor în postura 
şezândă

Retrase, nederanjante, neostentative Folosite pentru a impune distanţa

Mobilierul Folosit pentru apropiere Folosit ca barieră

Îmbrăcămintea Decentă, de bun gust Ţipătoare, neglijentă , provocatoare
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Forma de comunicare Efi ciente Inefi ciente

Ritmul vorbirii Moderat sau mai scazut Precipitat, nerabdător, foarte rar sau ezitant

Nivelul atenţiei Alert pe tot parcursul conversaţiei Apatic , adormit, forţat sau nervos

Expresia facială Zâmbitoare, în concordanţă cu 
sentimentele Privire opacă, încruntare

Gesturile Pun in evidenţă cuvintele , calde, 
relaxate

Distrag atenţia de la discurs , în discordanţă 
cu vorbirea

Manierisme 
(comportamente bizare) Absente sau nederanjante Evidente, stânjenitoare

Volumul vocii Moderat, usor de înţeles Foarte puternic/ foarte slab

Bariere de comunicare date de clasa socială şi nivelul de educaţie

Clasa socială exemple

Profesionişti cu înaltă califi care Experţi contabili, medici , jurişti

Profesionişti intermediari Manager, profesor, asistentă medicală

Lucrători non– manuali califi caţi Funcţionari, secretari, vânzători

Lucrători manuali califi caţi Şoferi de autobuz, mineri, dulgheri

Lucrători parţial califi caţi Agricultori, poştaşi, taxatori

Lucrători necalifi caţi Muncitori necalifi caţi, spălători, docheri 

Alte difi cultăţi de comunicare [2]
Să nu presupunem automat că dacă pacientul 

nu pune întrebări, înseamnă că nu doreşte să fi e in-
format. 65% din pacienții cu cel mai înalt nivel de 
instruire solicită informaţii, versus 40% din cei din 
ultima categorie

Pot exista de asemenea, difi cultăţi legate de ca-
pacitatea de întelegere şi de memorie a pacientului, 
sau stressul întâlnirii cu medicul afectează capacitatea 
de atenţie şi memorare a pacientului. Alţi pacienți se 

jenează să întrebe daca nu au înţeles sau nu au reţinut 
o informaţie.

În general, se uită cam 50% din informaţie, 
imediat dupa consultatie ! de aceea se recomandă re-
minder-uri – bilețele, post-it, telefon de reamintire, 
sms, email.

Se va folosi un limbaj familiar pacientului (nu 
exces de termeni de specialitate medicală), nu foarte 
multe date şi nu expuse în mod prea alert.
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Cauze ale insufi cientei comunicări medic – pa-
cient [3]

1. Perspective diferite ale medicului şi pacien-
tului

Medicul: sunt importante datele asupra stării de 
boală 

Pacientul: sunt importante simptomele, dar şi 
emoţiile şi trăirile

Pacientul caută uneori răspunsuri la întrebări de 
genul: „De ce m-am îmbolnăvit de această boală? De 
ce acum? De ce eu?“ 

2. Diferenţa de atitudine profesională – nu toţi 
medicii oferă pacienţilor acelaşi volum de informaţii 

Unii medici oferă doar un minim de informaţii, 
sau informaţii limitate, în mod expres pentru pacienţii 
care le solicită, iar celor care nu au pretins explicaţii 
nu li s-a oferit niciuna; acesti colegi au considerat că 
nu este necesar să ofere informaţii detaliate, pe motiv 
că ar cauza doar îngrijorare pacienţilor. Aceşti medici 
au tendinţa de a accentua statutul lor profesional, si 
distanţa profesională între ei şi pacienţi, şi dorinţa de 
a exercita un control sever asupra consultaţiei şi a pa-
cientului

Altă categorie de medici comunică informaţii 
detaliate, indiferent că pacientul le solicită sau nu. 
Aceştia văd relaţia cu pacientul ca pe o relaţie de re-
ciprocitate

Metode de îmbunătăţire a comunicării medic – 
pacient

1. informaţiile furnizate de către medic pacien-
tului să se refere la : diagnostic, riscurile şi benefi ciile 
tratamentului propus, explicarea procedurilor nece-
sare a fi  efectuate, evidenţierea preferinţelor pacien-
tului, luarea de decizii în comun

Se folosesc propoziţii şi cuvinte scurte, în pro-
pozitii clare, concrete, precise. Se vor repeta reco-
mandările sau se vor da în scris

2. încurajarea pacientului să-şi descrie simp-
tomele cu propriile cuvinte, să pună întrebări despre 
diagnosticul, tratamentul şi prognosticul bolii

3. informarea medicului privind inclusiv situa-
ţia şi problemele sociale ale pacientului.

4. Se poate recurge la informaţii asupra senza-
ţiilor în cursul unor proceduri („este normal să simţiţi 
o usoară durere în cursul inciziei“), instrucţiuni com-
portamentale (vă rog să tuşiţi“), prezentare de modele 
(„acest pliant/ clip/ fi lm prezintă o situaţie asemănă-
toare cu a dvs“), instrucţiuni de relaxare (încercaţi să 
vă concentraţi asupra a ceva plăcut, şi să vă relaxaţi, 
atunci când sunteti stressat’), tehnici de asociere co-
gnitivă („ spuneti că vă este frică de anestezie, să ve-
dem cum vă puteţi face aceste gânduri mai bune?“ )

5. chestionarea pacientului la sfârşitul consul-
taţiei asupra principalelor recomandări de regim ali-
mentar, stil de viaţă şi recomandări de tratament (ce 
şi cât a înţeles) , eventual să se repete pe scurt infor-
maţiile

Efectele benefi ce ale comunicării adecvate sunt 
reducerea anxietăţii şi stressului, respectarea indicaţi-
ilor medicale și satisfacţia pacientului faţă de îngriji-
rea primită

Bibliografi e

1. Borg J. Limbajul trupului. Ed All Educational. Bucu-
rești 2010

2. Prutianu St. Manual de comunicare şi negociere în afa-
ceri. Ed Polirom. Iași 2000

3. Lupu I, Zanc I. Sociologie medicală. Ed Polirom. Iași 
1999

4.Birkenbihl VF. Semnalele corpului. Ed Gemma Press. 
Bucuresti 1999

5. Pease A. Limbajul trupului. Ed Polimark. Bucuresti 
1993

6.Navarro J, Karlins M. Secretele comunicării nonver-
bale. Meteor Press. Bucuresti 2008

7.Collet P. Cartea gesturilor. Editura Trei. Bucuresti 2005
8.Messinger J. Dicţionarul ilustrat al gesturilor. Ed Litera. 

Bucuresti 2013
9.Quilliam S. Tainele limbajului trupului. Ed Polimark. 

Bucuresti 2001
10.De Peretti A, Legrand JA, Boniface J. Tehnici de co-

municare. Ed Polirom. Iasi 2001
11.Vartan NV. Imaginea de sine. Ed Polirom. Iasi 1999
12. https://www.kevinmd.com/blog/2018/05/your-pati-

ent-has-judged-you-7-seconds-after-meeting-you.html
13.https://www.filmedocumentare.com/limbajul-trupu-

lui-arata-cine-esti



42

Revista de medicină şcolară şi universitară 
este o revistă cu acces liber, oferind acces liber ime-
diat la conţinutul ei, contribuind astfel la libera circu-
laţie a informaţiei ştiinţifi ce.

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

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

Recomandări pentru autori

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

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

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

Rezumatul va fi  redactat în limba română şi 
în limba engleză şi nu va depăşi pentru fi ecare din 
forme 250 de cuvinte (NU este necesar la punctele 
de vedere). Pentru articolele originale este necesar un 
rezumat structurat (Premize – Background, Obiec-
tive – Aims, Metode – Methods, Rezultate – Results, 
Concluzii – 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 
nu fi  fost publicate sau trimise spre publicare în alte 
reviste sau publicaţii.

GENERALITĂŢI DESPRE REVISTĂ 
ŞI RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI
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Procesul de recenzare (peer-review)

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

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

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

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

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

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

Creditare

Autorii de articole ştiinţifi ce publicate în re-
viste care apar on-line (aşa cum este Revista de Medi-
cină Şcolară şi Universitară) sunt creditaţi de Colegiul 
Medicilor din România cu 20 puncte EMC. Dovada 
publicării se face prin prezentarea la CMR a copiilor 
după prima copertă interioară a revistei şi după prima 
pagină a articolului. 

Abonamente

Abonamentul la Revista de Medicină Şcolară şi 
Universitară este creditat de CMR cu 5 credite.

Abonamentul la Revista de Medicină Şcolară 
şi Universitară este creditat de OAMGMAMR cu 5 
credite.

Costul unui abonament pentru anul 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
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