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Rezumat

OMS promovează programele de sănătate șco-
lară ca un mijloc strategic de prevenire a riscurilor 
importante pentru sănătate în rândul tinerilor și de im-
plicare a sectorului educațional în eforturile de schim-
bare a condițiilor educaționale, sociale, economice și 
politice care ar putea favoriza comportamente cu risc 
pentru sănătate. Școala oferă numeroase oportunități 

pentru copii și tineri de a dezvolta o perspectivă po-
zitivă asupra vieții și a unui stil de viață sănătos. Șco-
lile de promovare a sănătății contribuie la atingerea 
obiectivelor principale ale școlilor – asigurarea unei 
bune educații și a unor standarde clare, precum și re-
ducerea abandonului școlar.
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Abstract

WHO promotes school health programmes as 
a strategic means to prevent important health risks 
among youth and to engage the education sector in 
efforts to change the educational, social, economic 
and political conditions that affect risk. Schools can 
contribute to improving the health and well-being 

of children and young people. School offers many 
opportunities for children and young people to deve-
lop a positive outlook on life and a healthy lifestyle. 
Health promoting schools contribute to schools achi-
eving their main goals – the provision of good educa-
tion and clear standards and fewer dropouts.
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Copilăria și adolescența oferă uriașe oportuni-
tăți pentru îmbunătățirea sănătății, atât prin prevenire 
cât și prin intervenția clinică timpurie. Intervențiile 
preventive întreprinse în perioada de creștere și dez-
voltare au adesea benefi cii mai mari decât interven-
țiile pentru reducerea riscurilor și pentru restabilirea 
sănătății în viaţa de adult. În acest sens, școlile repre-
zintă un cadru foarte atractiv pentru promovarea să-
nătății. Majoritatea copiilor și tinerilor merg la școală, 
în școli există educatori profesioniști, iar majorita-
tea comunităților școlare reprezintă un microcosmos 
al comunităților cărora le aparțin, oferind copiilor o 
şansă să dezvolte și să practice abilitățile necesare 

pentru a susține un stil de viață sănătos [1]. Ca răs-
puns la această oportunitate, preceptele promovării 
sănătății contemporane au fost sintetizate în modelul 
„școală de promovare a sănătății”, care este condus 
de o viziune holistică asupra sănătății și de princi-
piile echității și susținerii reciproce [2]. Deși există 
concepții diferite ale modelului, componentele cheie 
sunt: curriculum-ul formal, climatul social, condițiile 
de mediu, politicile și practicile școlii, servicii de să-
nătate școlare și interacțiunea școală-familie-comu-
nitate [3]. Modelul școlar care promovează sănătatea 
oferă o abordare cuprinzătoare și sistematică în cadrul 
școlii, care este larg acceptată la nivel internațional. 
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Un program efi cient de sănătate școlară poate fi  una 
dintre cele mai rentabile investiții pe care o națiune 
le poate face pentru a îmbunătăți simultan educația și 
sănătatea. OMS promovează programele de sănătate 
școlare ca un mijloc strategic de prevenire a riscurilor 
importante pentru sănătate în rândul tinerilor și de im-
plicare a sectorului educațional în eforturile de schim-
bare a condițiilor educaționale, sociale, economice și 
politice care ar putea favoriza comportamente cu risc 
pentru sănătate. Școala oferă numeroase oportunități 
pentru copii și tineri de a dezvolta o perspectivă po-
zitivă asupra vieții și a unui stil de viață sănătos. Șco-
lile de promovare a sănătății contribuie la atingerea 
obiectivelor principale ale școlilor – asigurarea unei 
bune educații și a unor standarde clare, precum și re-
ducerea abandonului școlar. Ele oferă un plan struc-
turat și sistematic pentru sănătatea, bunăstarea și dez-
voltarea tuturor elevilor și a personalului didactic și 
non-didactic [4].

Promovarea sănătății într-un cadru școlar este 
importantă deoarece sănătatea și educația sunt legate 
intrinsec, ceea ce înseamnă că:

•  copiii sănătoși au mai multe șanse de a învăța 
în mod efi cient;

•  educația joacă un rol important în prosperita-
tea economică și în menținerea sănătății mai 
târziu, în viața de adult;

•  promovarea sănătății personalului școlar 
poate duce la o mai mare satisfacție la locul 
de muncă și la un absenteism redus;

•  promovarea activă a sănătății în școli poate 
ajuta școlile și factorii de decizie politică să 
își atingă obiectivele academice, sociale și 
economice.

Colaborând pentru a-și face școli mai bune în 
care să învețe și să lucreze, elevii și personalul școlar 
iau măsuri pentru a benefi cia de sănătatea lor fi zică, 
mentală și socială. În acest proces, aceștia dobândesc 
cunoștințe și abilități care îmbunătățesc rezultatele 
educației [4].

În acest sens, cea mai complexă acțiune globală 
este inițiativa Global School Health Initiative, lan-
sată în 1995 de către OMS, care urmărește să mobi-
lizeze și să consolideze promovarea sănătății la nivel 
local, național, regional și global [5].

Ce este o școală care promovează sănătatea? O 
școală de promovare a sănătății este una care întărește 
în mod constant capacitatea sa de a asigura un mediu 
sănătos de viață, învățare și muncă [5].

O școală care promovează sănătatea:
•  Stimulează menţinerea unei bune stări de să-

nătate și învățarea prin toate măsurile pe care 
le are la dispoziție.

•  Angajarea personalului din domeniul sănă-
tății și educației, a profesorilor, a elevilor, a 
părinților, a furnizorilor de servicii medicale 
și a liderilor comunității în eforturile de a face 
școala un loc sănătos [6].

•  Se străduiește să asigure un mediu sănătos, 
educație pentru sănătate și servicii de sănă-
tate în școală și să mobilizeze comunitatea în 
proiecte comune cu școala pentru programe 
de promovare a sănătății pentru personal, 
programe de nutriție și siguranță alimentară, 
oportunități de educație fi zică și recreere și 
programe de consiliere, sprijin și promovarea 
sănătății mintale [7].

•  Implementează politici și practici care res-
pectă bunăstarea și demnitatea persoanei, 
oferă oportunități multiple de succes și recu-
nosc eforturi și intenții bune, precum și reali-
zări personale [7].

•  Se străduiește să îmbunătățească sănătatea 
personalului școlar, a familiilor și a membri-
lor comunității, precum și a elevilor; 

•  Lucrează cu liderii comunității pentru ai ajuta 
să înțeleagă modul în care comunitatea con-
tribuie sau subminează sănătatea și educația 
[5].

Școlile care promovează sănătatea se concen-
trează pe:

•  Grija pentru propria persoană și pentru cei-
lalți membri ai comunităţii [6].

•  Luarea deciziilor sănătoase și preluarea con-
trolului asupra circumstanțelor vieții [6].

•  Crearea condițiilor favorabile unei stări bune 
de sănătate (prin politici, servicii, condiții de 
mediu / sociale)

•  Crearea de condiții favorabile pentru pace, 
adăpost, educație, hrană, venituri, un ecosis-
tem stabil, echitate, justiție socială, dezvol-
tare durabilă.

•  Prevenirea principalelor cauze de deces, boli 
și dizabilități: parazitozele, consumul de tu-
tun, infecțiile HIV / SIDA, stilul de viață se-
dentar, drogurile și alcoolul, violența și acci-
dentele, alimentația nesănătoasă [6].

•  Infl uența comportamentelor legate de sănă-
tate: cunoștințe, convingeri, abilități, atitu-
dini, valori, sprijin [5].
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Scopul inițiativei OMS este de a spori numărul 
de școli care pot fi  cu adevărat numite „școli de pro-
movare a sănătății”. Planul strategic al acestei iniția-
tive include:

•  Cercetare pentru îmbunătățirea programelor 
de sănătate școlare.

•  Crearea capacității de a promova programe 
de sănătate școlare îmbunătățite.

•  Consolidarea capacității instituționale națio-
nale: colaborarea între instituțiile de sănătate 
și educație

•  Crearea de rețele și alianțe pentru dezvolta-
rea școlilor de promovare a sănătății: rețelele 
regionale au fost inițiate în Europa, Pacifi cul 
de Vest și America Latină. A fost creată o ali-
anță globală care să permită organizațiilor de 
reprezentanți ai profesorilor din întreaga lume 
să îmbunătățească sănătatea prin intermediul 
școlilor. Alianța include Education Internati-
onal, Centrele pentru Controlul și Prevenirea 
Bolilor, Centrul pentru Dezvoltarea Educa-
ției, UNESCO, UNAIDS și NGTZ [5].

Ședința tehnică a OMS privind sănătatea șco-
lară, care a avut loc la Bangkok în perioada 23-25   no-
iembrie 2015, a consolidat ceea ce s-a învățat la nivel 
național și regional în intervalul scurs de la precedenta 
ședință tehnică din 2007 și a reînnoit angajamentele 
privind capacitatea instituțională a sectoarelor sănă-
tății și educației de realizare a rezultatelor în materie 
de sănătate și educație, în special în zonele cu resurse 
scăzute. Toți participanții au confi rmat că activitățile 
și bunele practici de succes au variat în funcție de 
factorii economici, sociali, demografi ci și geografi ci. 
Au fost identifi cate tipurile de programe care au fost 
efi ciente în țări cu resurse reduse: deparazitare, masă 
de prânz la şcoală, imunizare, măsurarea greutății și a 
înălțimii pentru evaluarea stării de nutriție, identifi ca-
rea tulburărilor de vedere și auz; apă, canalizare și igi-
enă (WASH). Programele de succes pentru prevenirea 
bolilor netransmisibile, cum ar fi  programele privind 
activitatea fi zică, alimentația sănătoasă (creșterea 
consumului de legume și fructe, controlul consumului 
de zahăr și grăsimi), sănătatea orală și consumul de 
tutun au fost raportate din țări cu resurse mari. [8]

Au fost identifi cați factorii principali în imple-
mentarea cu succes a programelor de sănătate școlare:

• coordonarea la nivel guvernamental;
•  politicile naționale existente și prioritizarea 

programelor de sănătate școlare;

•  implicarea tuturor ministerelor relevante (de 
exemplu, ministerele sănătății, educației, 
agriculturii, fi nanțelor) și a administrațiilor 
locale; 

•  sprijin fi nanciar și / sau tehnic de către alte 
instituții sau agenții;

•  implicarea copiilor și a comunităților, inclu-
siv a părinților;

• alocarea adecvată de fonduri;
•  conducerea programelor școlare de către di-

rectori și / sau cadre didactice;
•  planifi carea intervențiilor ca activități școlare 

ofi ciale;
•  stabilirea cadrelor didactice focale și pre-

gătirea cadrelor didactice care urmează a fi  
implicate;

•  includerea sănătății școlare în curriculumul 
instituțiilor de formare a cadrelor didactice;

•  stabilirea unor meniuri adecvate din punct de 
vedere nutriţional şi cultural pentru masa la 
școală, inclusiv utilizarea alimentelor dispo-
nibile local [8].

Factorii identifi cați ca fi ind bariere pentru pu-
nerea în aplicare a programelor de sănătate școlare au 
fost:

•  lipsa de politici, orientări, planuri de extin-
dere, implementarea politicilor;

•  lobby-ul și promovarea insufi cientă pentru 
programele de sănătate și nutriție în școli 
(SHN) și lipsa suportului politic și juridic 
pentru implementarea activităților acestor 
programe;

•  cantitatea insufi cientă de fonduri și actualita-
tea alocării bugetare;

•  lipsa de coordonare între ministerele și părțile 
interesate (de exemplu organismele ONU, 
organizațiile neguvernamentale și instituțiile 
academice);

•  lipsa capacității tehnice privind resursele 
umane și instruirea;

•  lipsa calității și cantității de resurse pentru 
implementare, monitorizare și evaluare, pre-
cum și date și dovezi insufi ciente pentru pro-
movarea activităților programele de sănătate 
și nutriție în școli;

•  barierele culturale în calea implementării, în spe-
cial programele de sănătate a reproducerii [8].

Reuniunea s-a încheiat cu următoarele nouă 
puncte, recunoscute ca factori cheie pentru punerea în 
aplicare cu succes a programelor de sănătate în școli, 
cu resurse umane și fi nanciare limitate:
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1.  stabilirea de sisteme pentru colectare de date 
mai bune, monitorizare, raportare, furnizare 
de dovezi și utilizarea dovezilor pentru ela-
borarea planurilor de politică și de punere 
în aplicare;

2.  consolidarea cooperării intra-și interminis-
terială și colaborarea între toate părțile inte-
resate, la toate nivelurile;

3.  consolidarea susținerii la toate nivelurile 
pentru trecerea de la politică la implemen-
tare;

4.  asigurarea unei fi nanțări durabile, a unor 
costuri mai bune, a planurilor și a procedu-
rilor de fi nanțare pe termen lung;

5.  stabilirea curriculumul educației pentru să-
nătate luând în considerare toate subiectele;

6.  dezvoltarea resurselor umane instituțio-
nalizate, cum ar fi  pregătirea prealabilă și 
formarea continuă a cadrelor didactice, a 
personalului medical și a personalului gu-
vernamental;

7. promovarea unei abordări cuprinzătoare;
8.  colaborarea între toate părțile interesate la 

toate nivelurile (inclusiv sectorul privat);
9.  promovarea implicării părinților, elevilor și 

profesorilor [8].

Birourile regionale și naționale ale OMS, în co-
laborare cu alți parteneri de dezvoltare au identifi cat 
următoarele șase acțiuni ca importante pentru urmări-
rea progresului:

1.  Organizarea de forumuri regionale pentru 
raportarea progresului (la fi ecare doi ani);

2.  Urmărirea concordanței cu Declarația Re-
gională Asiatică privind bolile netransmisi-
bile (împreună cu birourile OMS din Asia 
de Sud-Est și regiunea Pacifi cului de Vest);

3.  Creșterea înțelegerii modului în care diferite 
culturi afectează dezvoltarea, implementa-
rea și menținerea programelor și abordărilor 
din domeniul sănătății școlare;

4.  Realizarea unei analize de situație și pregă-
tirea profi lurilor țărilor (țările africane);

5.  Crearea unui grup de experți în domeniul 
sănătății școlare;

6.  Lobby pentru importanța programelor cu-
prinzătoare și integrate de sănătate școlară 
și a pachetelor de servicii (inclusiv dezvol-
tarea unui pachet integrat) [8].

În plus, următoarele cinci acțiuni au fost iden-
tifi cate ca fi ind necesare a se întreprinde în colaborare 
cu mediul academic:

1.  Furnizarea de dovezi de cercetare pentru 
factorii de decizie, în vederea asigurării de 
atenție sporită asupra sănătății școlare;

2.  Distribuirea și promovarea declarației regi-
onale privind bolile netransmisibile;

3.  Prioritizarea aspectelor de cercetare impor-
tante pentru contextul specifi c de țară / regi-
une, inclusiv dezvoltarea resurselor umane 
pentru cercetători;

4.  Consolidarea colectării informațiilor pri-
vind sănătatea și a datelor de bază (ex. ex-
tinderea populațiilor țintă de la copiii din 
ciclul secundar la cei din ciclul primar și 
la preșcolari în studiile statistice, cum ar fi  
HBSC Health Behaviour in School-aged 
Children și GSSH Global School-based Stu-
dent Health) și utilizarea mai bună a date-
lor și sondajelor de monitorizare / raportare 
precum și a surselor / rapoartelor de date în 
luarea deciziilor;

5.  Efectuarea de cercetări privind efi cacitatea 
intervențiilor școlare, (de exemplu contri-
buția intervențiilor de control al consumului 
de tutun la reducerea consumului de tutun 
în rândul elevilor sau identifi carea costu-
rilor intervenție vs. non-intervenție pentru 
promovarea sănătății școlare prin utilizarea 
deparazitării) [8].

În plus față de această inițiativă globală, la ni-
velul OMS / Europa au fost dezvoltate o mulțime de 
alte programe, acțiuni și rețele în domeniul sănătății 
școlare din Regiunea Europeană.

Fiecare copil ar trebui să aibă ocazia să tră-
iască o viață sănătoasă și împlinită. Pentru a asigura 
acest lucru, Statele Membre din Regiunea europeană 
a OMS au adoptat o strategie „Investiția în copii: 
Strategia de sănătate a copiilor și adolescenților 
pentru Europa 2015-2020”. Strategia recomandă 
adoptarea unei abordări pe tot parcursul vieții, care 
să recunoască faptul că sănătatea și boala adulților 
sunt înrădăcinate în experiențele din stadiile anteri-
oare ale vieții. Sunt necesare eforturi specifi ce pentru 
a rupe ciclurile negative din copilărie și adolescență, 
cum ar fi  lipsa alăptării exclusive, creşterea şi dezvol-
tarea precară în copilărie și lipsa de sprijin în timpul 
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creșterii și dezvoltării din adolescență. Acest lucru va 
permite copiilor și tinerilor să se dezvolte în persoane 
sănătoase, fericite și competente care pot aduce o con-
tribuție pozitivă la propria sănătate și la societate [9]. 
Strategia OMS / Europa a luat în considerare provo-
cările cu care se confruntă copiii și tinerii din regiunea 
europeană și utilizează datele din studiul HBSC, care 
analizează sănătatea și bunăstarea adolescenților din 
perspectiva socială a factorilor determinanți. Acesta 
furnizează o multitudine de informații, prezentând 
constatările privind modelele de sănătate în rândul ti-
nerilor cu vârste de 11, 13 și 15 ani în 43 de țări din 
regiunea europeană a OMS, (numărul țărilor partici-
pante crescând la fi ecare etapă a studiului) [10].

Comportamentele de risc, care prezintă cele 
mai mari probleme de sănătate pentru copii și ado-
lescenți, au efecte negative pe termen lung și cresc 
riscurile pentru bolile cronice netransmisibile în viața 
ulterioară. De aceea, prevenţia trebuie să joace un rol 
important în școală. Pentru mulți adolescenți și copii 
de vârstă școlară serviciile de sănătate școlare (SHS) 
sunt primul și cel mai accesibil punct de contact cu 
serviciile de sănătate. Școlile oferă numeroase oportu-
nități pentru copii și tineri de a dezvolta o perspectivă 
pozitivă asupra vieții și a unui stil de viață sănătos și 
pot contribui la îmbunătățirea sănătății și bunăstării 
copiilor și a tinerilor. Rețeaua Europeană a Școlilor 
de Promovare a Sănătății (The European Network 
of Health Promoting Schools) a fost lansată în 1992, 
iar Școlile de Promovare a Sănătății (Health Promo-
ting Schools) există în 40 de state membre ale Regiu-
nii Europene a OMS [11].

Deși Regiunea Europeană include țările cu cel 
mai mic număr de decese în rândul copiilor și tineri-
lor din lume, aceasta include încă țări în care copiii 
au de 25 de ori mai multe șanse să moară înainte de 
vârsta de 5 ani. În plus, mortalitatea variază nu nu-
mai între țările respective. Chiar și în țările cu venituri 
mari, sărăcia în rândul copiilor reprezintă un factor de 
risc pentru sănătatea precară, iar inegalitățile sunt în 
creștere.

•  mai mult de jumătate dintre decesele în rân-
dul copiilor sub cinci ani se datorează bolilor 
care pot fi  prevenite și tratabile prin măsuri 
simple, accesibile și dovedite;

•  anual, aproape 1 milion de copii din regiune 
nu primesc toate vaccinările programate, re-
zultând 90 000 de cazuri de pojar și 70 000 
de cazuri de rubeolă raportate în ultimii 3 ani;

•  o proporție considerabilă de copii din multe 
țări europene nu ating nivelurile recoman-
date de activitate fi zică [12] (1 din 3 copii cu 
vârste între 6 și 9 ani sunt supraponderali sau 
obezi) și peste 60% dintre copiii supraponde-
rali înainte de pubertate vor fi  supraponderali 
la vârsta adultă [13].

Chiar dacă adolescența este o perioadă de expe-
rimentare, majoritatea adolescenților cresc în această 
perioadă într-un mod sănătos, dar multe provocări tre-
buie să fi e confruntate și tratate. 

•  1 din 4 băieți și aproape 1 din 6 fete beau bă-
uturi alcoolice o dată pe săptămână la vârsta 
de 15 ani, iar tendințele variază foarte mult în 
regiune.

•  25% dintre persoanele în vârstă de 15 ani au 
avut relații sexuale, dar mai mult de 30% în 
unele țări nu utilizează prezervative sau orice 
altă formă de contracepție care să ducă la boli 
cu transmitere sexuală și la sarcini nedorite 
[14].

Multe dintre principalele cauze de deces, boală 
sau invaliditate (boli cardiovasculare, cancer, boli 
pulmonare cronice, depresie, violență, abuz de sub-
stanțe, accidente, defi ciențe nutriționale, infecții cu 
HIV / SIDA / ITS, parazitoze) pot fi  semnifi cativ re-
duse prin prevenirea a șase categorii de comportament 
interconectate, care sunt inițiate în timpul tinereții și 
sunt încurajate de politici și condiții sociale și politice 
defi citare:

• Fumatul
• comportamente care duc la răniri și violență
• consumul de alcool și droguri
•  comportamentul alimentar nesănătos și igi-

ena defi citară 
• stilul de viață sedentar
•  comportamentul sexual care duce la sarcini ne-

dorite sau la boli cu transmitere sexuală [15]

La nivel național există câteva exemple de bune 
practici și proiecte de succes:

• Proiectul „Generația sănătoasă” din Repu-
blica Moldova. Republica Moldova a fost activă în 
susținerea dezvoltării sănătoase în perioada adoles-
cenței și a prevenirii experimentelor adolescenților 
de a deveni prea riscante. Prin intermediul proiectului 
„Generaţia sănătoasă”, sunt furnizate informații adec-
vate și relevante privind sănătatea, sub forma servici-
ilor de sănătate prietenoase pentru adolescenți. Filo-
zofi a de bază a proiectului este că sănătatea nu este o 
chestiune de interes doar pentru furnizorii tradiționali 
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de sănătate (medici, asistente medicale, spitale etc.), 
ci necesită cooperarea dintre mai multe sectoare soci-
ale și, cum ar fi  asistenții sociali, cadrele didactice, fa-
milia și personalul de la clinicile de sănătate destinate 
tinerilor. Proiectul pregătește actori relevanți – asis-
tenți, psihologi, profesori, educatori de la egal la egal, 
să folosească contextul școlar într-o manieră sensibilă 
și deschisă pentru educarea abilităților de viață și pro-
movarea alegerilor și comportamentelor sănătoase. În 
cele din urmă, ele promovează o atitudine pozitivă în-
tre părinți și principalii actori sociali față de serviciile 
prietenoase pentru tineri [16]

• Guvernul danez a stabilit și a fi nanțat Consi-
liul Național pentru Copii pentru a promova implica-
rea copiilor și a adolescenților în deciziile care îi pri-
vesc. Consiliul sprijină parlamentul danez, politicienii 
și autoritățile în elaborarea unor politici efi ciente pen-
tru tineri. Consiliul a înfi ințat un grup de copii și tineri 
din 2000 adolescenți selectați să cuprindă un eșantion 
reprezentativ al populației naționale. Aceştia comple-
tează chestionarele la școală de două ori pe an timp de 
3 ani. Personalul didactic facilitează procesul. Ches-
tionarele acoperă teme actuale de pe agenda politică, 
cum ar fi  modul în care copiii și adolescenții se con-
fruntă cu criza economică, divorțul părinților, mediul 
școlar și viața în general. Rezultatele sunt prezentate 
factorilor de decizie pentru a le permite să facă politici 
sensibile la problemele ridicate de tineri. Crearea de 
schimbări nu necesită neapărat sisteme complet noi. 
Consiliul Național pentru Copii arată că inițiativele 
simple pot duce la o mai mare implicare: a-i face pe 
copii și adolescenți coautori ai regulilor de conduită 
în școlile sau instituțiile de zi și le permite să participe 
pe deplin la întâlnirile dintre părinți și reprezentanți 
ai serviciilor sociale. Consiliul Național Danez pentru 
Copii este un exemplu de iniţiativă care oferă copiilor 
și tinerilor o voce [17]

Această prezentare a inițiativelor și modelelor 
nu are intenția de a fi  exhaustivă. Este posibil să existe 
şi alte proiecte și modele demne de a fi  menţionate, iar 
orice excludere din această discuție nu are scopul de a 
minimiza importanța acestora. În schimb, scopul dis-
cuției anterioare este de a ilustra diversitatea progra-
melor existente și de a sublinia faptul că, pe măsură 
ce aceste modele au evoluat, ele tind să devină mai 
complexe și par să solicite din ce în ce mai mult de la 
școli și comunitate.
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