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Rezumat

Boala Von Hippel-Lindau face parte din bo-
lile rare, este o maladie care se transmite autosomal 
dominant este determinată de mutația genei VHL de 
pe brațul scurt al cromozomului 3 . Incidența acestei 
afecțiuni este de 1 la 36000 de nou născuți.

Sindromul Von Hippel –Lindau se manifestă 
prin apariția unor tumori benigne sau maligne la nive-
lul mai multor organe, țesuturi și sisteme la pacienți 
cu istoric familial sugestiv.

Prezența unui hemangioblastom cerebral 
sau retinian ridică suspiciunea unui sindrom Van 

Hippel-Lindau și impune investigații suplimentare 
pentru determinarea prezenței tumorilor și la nivelul 
altor organe. 

Vârsta de debut poate fi  din copilăria timpurie 
până la vârsta de adult tânăr.

Prevenția secundară crește semnifi cativ spe-
ranța de viață la acești pacienți. În articolul de față 
prezentăm cazul unei studente în vârstă de 20 de ani 
cu istoric familial pozitiv pentru boala Van Hippel –
Lindau (tatăl și fratele diagnosticați) care a prezentat 
primele simptome la 18 ani.

Cuvinte cheie: boala Hippel-Lindau, studentă

UN CAZ RAR DE BOALĂ VON HIPPEL-LINDAU 
LA O STUDENTĂ

Pintea Ancuța, 

Dispensar studențesc, Cluj -Napoca

* Autor corespondent: Ancuța Pintea, Dispensar studențesc, Cluj –Napoca, e-mail: ancutapintea@yahoo.com
Articol primit în 7.05.2019, acceptat: 15.05.2019, publicat: 24.05.2019
Citare: Pintea A. A rare case of Von Hippel-Lindau disease in a student. Journal of School and University Medi-
cine 2019;6(2):5-8

A RARE CASE OF VON HIPPEL-LINDAU DISEASE 
IN A STUDENT

Abstract

The Van Hippel-Lindau syndrome belongs to 
a rare diseases category and it is autosomal dominant 
inherited. It is caused by an alteration of VHL gene 
on the short arm of chromosome 3. The incidence of 
this syndrome is of 1/36000 newborns. The Van Hi-
ppel-Lindau syndrome is characterized by benign or 
malign tumors at the level of several organs, tissues 
and systems for patients with a specifi c background.

The existence of a retina or cerebral heman-
gioblastoma can suggest a Van Hippel-Lindau syn-
drome and imposes supplementary investigation for 

detecting the presence of tumors also in other organs. 
This syndrome can be detected from early childhood 
to young adult age.

Secondary prevention signifi cantly increases 
the life expectancy for this category of patients. The 
present article presents the case study of a female stu-
dent, 20 years old with a positive family background 
for the Van Hippel-Lindau syndrome (father and bro-
ther both with a positive diagnosis), which manifes-
ted the fi rst symptoms of the syndrome when she was 
18 years old.

Key-words: The Van Hippel-Lindau syn-
drome, student
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INTRODUCERE

Boala Van Hippel -Lindau este o boală gene-
tică cu transmitere autozomal dominantă, determinată 
de mutația genei VHL de pe brațul scurt al cromozo-
mului 3(3q25-26). (fi gura nr. 1)[1].

Figura nr. 1. Mutația genei VHL , brațul scurt 
al cromozomului 3(3q25-26)[1]

Gena VHL (Van Hippel Lindau) este o genă 
supresoare tumorală care răspunde de creșterea și di-
viziunea celulară controlată [1].

Mutația acestei gene de pe brațul scurt al cro-
mozomului 3 determină o creștere și o diviziune ra-
pidă, necontrolată, celulară, acest fapt ducând la for-
marea tumorilor sau chistelor caracteristice sdr. Von 
Hippel Lindau.

Acest sindrom descrie prezența mai multor tu-
mori la nivelul unor țesuturi, organe și sisteme astfel 
încât cel mai frecvent sunt afectați rinichii, suprarena-
lele, sistemul nervos central, urechea internă, ochiul, 
epididimul, pancreasul, determinând apariția carcino-
mului renal, feocromocitomului, hemangioblastomu-
lui sistemului nervos central, angioame retiniene, tu-
mori de sac endolimfatic, chiste și tumori pancreatice. 

Se descriu două tipuri de sindrom von Hippel – 
Lindau: tipul 1 (carcinom renal asociat cu hemangi-
oblastom) și tipul 2, cu trei subtipuri (2A: feocromo-
citom asociat cu hemangioblastom, subtipul 2B: feo-
cromocitom asociat cu carcinom renal și subtipul 2C: 
feocromocitom izolat) [2].

Este o boală genetică foarte rar întâlnită, afec-
tează în egală măsură sexul feminin și masculin. În 
Marea Britanie are o incidență de 1 la 36000 de nou 
născuți [3].

Hemangioblastomul este caracteristic sindro-
mului von Hippel-Lindau [4].

Localizarea acestuia este cu precădere la nive-
lul sistemului nervos central (aproximativ 80% la ni-
vel cerebral și 20% la nivelul maduvei spinării (fi gura 
nr. 3) [5,6].

Aproximativ 60% dintre hemangioblastoamele 
cerebrale sunt localizate la nivel cerebelos (fi gura 
nr. 2) [7].

Figura nr. 2. Aspect imagis  c computer tomograf la 
un pacient cu hemangioblastom cerebelos stâng [7]

Figura nr. 3. Aspect imagis  c computer tomograf 
la un pacient cu hemangiom localizat la nivelul 

măduvei spinării secțiune sagitală [7]

Figura nr. 4. Aspect imagis  c computer tomograf 
hemangiom spinal secțiune transversală [7]

Diagnosticarea acestei afecțiuni se poate rea-
liza încă din faza asimptomatică la pacienții cu isto-
ric familial pozitiv, atât prin metode imagistice (CT, 
RMN, ecografi e abdominală) cât și biologice (doza-
rea metanefrinelor urinare și efectuarea scintigrafi ei 
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cu metaiodo-benzyguanidina în cazul suspiciunii de 
feocromocitom) [8].

De asemenea se impune un consult oftalmolo-
gic cu efectuarea fundului de ochi și eventual angi-
ografi ei pentru identifi carea hemangioblastoamelor 
retiniene, deoarece aproximativ 50% din pacienții cu 
mutația genei VHL prezintă și hemangioame retini-
ene. Aceste leziuni se pot observa la o simplă oftal-
moscopie a fundului de ochi.

Debutul este frecvent în copilăria timpurie și 
pubertate, primele simptome pot să apară însă și la 
vârsta de 60-65 de ani. 

Vârsta medie de debut este de 26 de ani. Apro-
ximativ 20% dintre copiii cu boala von Hippel-Lin-
dau au primele simptome oculare sau renale înaintea 
vârstei de 10ani [8].

Simptomele pot varia în funcție de localizarea 
tumorilor. Mulți pacienți sunt asimptomatici, dar la 
cei care prezintă istoric familial se impune testarea 
genetică pentru mutația genei VHL.

Criteriile de diagnostic ale bolii includ asoci-
erea mai multor leziuni majore și anume: hemangi-
oblastomul retinian, hemangioblastomul cerebral lo-
calizat în special la nivelul cerebelului sau măduvei 
spinării, carcinomul renal sau rinichiul polichistic, tu-
mori neuroendocrine de pancreas, tumori ale sacului 
endolimfatic [9].

Dacă nu sunt prezente toate cele șase leziuni 
pentru stabilirea diagnosticului se iau în considerare 
antecedentele heredocolaterale pozitive și prezența 
unei singure leziuni majore. 

În cazul în care nu există antecedente heredo-
colaterale, diagnosticul se stabilește pe baza prezenței 
a două leziuni majore dintre care una este neuroblas-
tomul [10]. 

Diagnosticul diferențial se impune cu neuro-
fi bromatoza, feocromocitomul, scleroza tuberoasă, 
boala polichistică renală, anevrism retinian, tumori 
cerebrale , pancreatice etc. 

Boala von Hippel – Lindau 
la o studentă. Prezentare de caz

În cele ce urmează vom prezenta cazul unei 
studente în vârstă de 20 ani care se prezintă la cabi-
netul medical studențesc pentru luarea în evidență cu 
diagnosticul mai sus menționat în vederea obținerii 
bursei medicale, conform baremului. 

Din antecedentele heredocolaterale reținem 
faptul că tatăl a fost diagnosticat cu sindrom von 
Hippel-Laundau la vârsta de 26 de ani și a decedat 
la vârsta de adult tânăr (pacienta nu poate menționa 
vârsta tatălui în momentul decesului). De asemenea 
pacienta are un frate în vârstă de 18 ani diagnosticat 
cu aceeași boală. 

Istoricul bolii

Boala actuală a debutat în adolescență cu tulbu-
rări de vedere, amețeli, tulburări de echilibru, pulsații 
la nivel ocular, durere supraorbitară dreaptă, cefalee 
parieto-occipitală, fapt pentru care s-a prezentat la 
medicul pediatru care după efectuarea investigațiilor 
clinice și paraclinice îndrumă pacienta la consult neu-
rologic și oftalmologic. 

După efectuarea consultului de specialitate ne-
urologic se recomandă investigații imagistice.

Examinarea tomografi că și rezonanța magne-
tică nucleară descriu două tumori cerebrale localizate 
occipital bilateral, cu caracteristici imagistice de he-
mangioblastoame. La nivel toraco-abdominal nu se 
descrie prezența altor tumori. 

Consultul oftalmologic menționează o acuitate 
vizuală de 1fc. 

Examenul fundului de ochi pentru ochiul drept 
este normal, pentru ochiul stâng decelează vasul afe-
rent și vasul eferent care irigă un angiom superotem-
poral cu diametrul de 2DP, fără elemente hemoragice 
sau exudative. Recomadările oftalmologice sunt: tra-
tamentul laser pentru angiomul retinian. 

În urma investigațiilor de specialitate, având 
în vedere istoricul familial, se stabilește diagnosticul 
de Boala von Hippel – Lindau (criterii: antecedente 
familiale și prezența cel puțin a unei leziuni majore). 

În urmă cu aproximativ un an starea pacientei 
s-a agravat, prezentând fenomene de hipertensiune in-
tracraniană (vărsături neprecedate de greață, cefalee 
importantă, pacienta a urmat o cură neurochirurgicală 
prin care s-a extirpat tumora occipitală dreaptă, evo-
luția postoperatorie fi ind favorabilă, studenta readap-
tându-se mediului universitar, trecând cu succes se-
siunea de examene. Pacienta nu a solicitat scutire de 
educație fi zică, dorind să participle la orele de sport. 
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Particularitatea cazului

Prezența unei maladii foarte rare la o studentă 
care s-a prezentat la cabinetul medical studențesc 
pentru luarea în evidență și obținerea bursei medicale 
contribuie la particularitatea cazului, fi ind singura pa-
tologie de acest fel din evidența specială a cabinetului 
nostru și singurul caz întâlnit până acum în experiența 
noastră profesională. 

Boala von Hippel – Lindau a fost rapid dia-
gnosticată având în vedere istoricul familial important 
(tatăl diagnosticat și decedat, un frate diagnosticat) 
acest fapt ducând la intervenția terapeutică promptă, 
cu success, și monitorizarea periodică a pacientei în 
vederea prevenției secundare. 

Reintegrarea socială și educațională a avut suc-
ces, studenta având rezultate bune la examenele susți-
nute și dorind participarea la orele de educație fi zică .

Prognosticul bolii în acest caz este favorabil 
având în vedere diagnosticarea precoce, intervenția 
terapeutică timpurie și prevenția secundară. 

Speranța de viață a pacienților diagnosticați cu 
această maladie a crescut, prevenția primară și secun-
dară și testările genetice ducând la mărirea șanselor de 
supraviețuire a acestor pacienți, apropiindu-se de cele 
din populația general [10]. 
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Rezumat

INTRODUCERE: Afecțiunile genitale ale ado-
lescentelor reprezintă o parte importantă a patologiei 
cu care se confruntă persoanlul medical din cabinetele 
medicale școlare.

OBIECTIVE: Studiul nostru și-a propus să 
evalueze ponderea afecțiunilor ginecologice la ado-
lescentele din câteva școli din Timișoara.

MATERIAL ȘI METODĂ: S-a efectuat un stu-
diu retrospectiv, pe un lot de 10071 elevi, de la trei 
unităţi de învăţământ preuniversitar din Timișoara, în 
perioada 2001-2008, cu vârsta cuprinsă între 14-19 
ani. 

Am folosit ca indicatori ai morbidităţii acute: 
morbiditatea specifi că și ponderea bolii.

REZULTATE ȘI DISCUȚII: Morbiditatea 
specifi că a afecţiunilor ginecologice la fete s-a situat 
între 14,0% în anul 2005 şi 34,5% în 2002. Ponde-
rea afecţiunilor ginecologice în totalul de boli din 
evidența specială, s-a situat între 4% în anul 2006 şi 
31,2% în anul 2008.

CONCLUZII: Afecțiunile genitale la adoles-
cente trebuie cunoscute pentru inițierea de ore de edu-
cație pentru sănătate și prevenirea complicațiilor.

Cuvinte cheie: afecțiuni ginecologice, 
adolescente

AFECȚIUNI GINECOLOGICE LA ADOLESCENTE
Dr. Lia Vlaicu, 

Cabinet medical școlar, Timișoara

Gynecological diseases in adolescents

Abstract

INTRODUCTION: Adolescent genital disea-
ses represent a signifi cant part of the pathology the 
medical staff in school medical offi ces is confronted 
with.

OBJECTIVES: The aim of our study is to eva-
luate the frequency of gynecological diseases among 
adolescents in several schools in Timisoara.

MATERIAL AND METHOD: A retrospective 
study was carried out on a group of 10071 pupils, 
aged 14-19 years, from three pre-university education 
units in Timişoara, between 2001 and 2008.

The acute morbidity indicators analysed were: 
specifi c morbidity and prevalence of the disease.

RESULTS AND DISCUSSIONS: Specifi c gy-
necological morbidity in girls ranged between 14.0% 
in 2005 and 34.5% in 2002. The incidence of gyneco-
logical diseases in the total number of diseases in the 
special record was between 4% in 2006 and 31, 2% 
in 2008.

CONCLUSIONS: Genital diseases in adoles-
cents must be identifi ed in order to introduce educati-
onal health classes and to prevent complications.

Keywords: gynecological diseases, adolescent

* Autor corespondent: Lia Vlaicu, Cabinet medical școlar, Timișoara, e-mail: liavlaicu@yahoo.com
Articol primit în 18.02.2019, acceptat: 30.04.2019, publicat: 24.05.2019
Citare: Vlaicu L., Gynecological diseases in adolescents. Journal of School and University Medicine 2019;6(2):9-13
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INTRODUCERE

Supravegherea stării de sănătate a femeii este 
un obiectiv important al politicii naționale de sănătate 
și constă în :

– investigarea stării de sănătate a populației 
feminine

– identifi carea și supravegherea factorilor care 
infl uentează starea de sănătate a femeii

– acordarea unei atenții sporite a activității pre-
ventive, prin prevenția primara.[1]

Prevenția clinică se bazează pe examenele me-
dicale de bilanț al stării de sănătate, care au rolul de 
a face un screening al bolilor care ar putea fi  prezente 
dar care nu sunt încă simptomatice și care ar putea 
benefi cia de un diagnostic și tratament precoce .[2]

Pubertatea este o perioadă critică în dezvoltarea 
ontogenetică, perioadă în care începe dezvoltarea ca-
racterelor sexuale secundare și la sfârșitul căreia tre-
buie să fi e dobandită funcția de reproducere [3].

Anomaliile dezvoltării pubertare au determi-
nism complex și diagnosticul etiologic exact este im-
portant în vederea atitudinii terapeutice corespunză-
toare [3].

Cele mai frecvente suferinţe genitale ale fe-
telor sunt: dismenoreea şi tulburări legate de ciclul 
menstrual.

Sindromul genital dureros se poate manifesta 
separat de ciclul menstrual, cu dureri pelviene uni sau 
bilaterale. Ele pot fi  asociate unui ovar anormal sau 
unui chist ovarian torsionat [3]. Ele pot fi  funcţionale 
(legate de structura psihică a pacientei) sau organice 
(datorate unor malformaţii ale uterului sau a altor 
structuri anatomice din sfera genitală).

1. Amenoreea este cea mai importantă tulbu-
rare menstruală prin defi cit hormonal

Poate fi :
– primară, la adolescente sub 14 ani, fără semne 

de dezvoltare pubertară
– secundară, la adolescente sub16 ani, care au 

semne de dezvoltare pubertară, dar la care menstrua-
ția nu mai apare pe o perioada de 3 cicluri (90 zile).

Primul diagnostic care trebuie luat în conside-
rație la o femeie de vârstă fertilă, cu amenoree secun-
dară, este sarcina (amenoreea fi ziologică).

Cea mai frecventă cauză patologică de ame-
noree secundară este sindromul ovarelor polichistice 
(anovulație cronică, cu estrogen prezent).[3]

2. Oligomenoreea se manifestă prin ciclu men-
strual aparent, la 2-3 luni, cu cantități mici de sânge.

Cauzele acestor afecțiuni pot fi : stress, depresie, 
sarcină, medicamente, agenezie de organe genitale.

3. Sângerări anormale, defi nite ca :
– ciclu regulat cu sângerare abundentă, cu du-

rata mai mare de 10 zile, sau
– ciclu neregulat, sau
– aparitia ciclului menstrual la interval mai mic 

de 21 zile.
Cauze pot fi  reprezentate de corpi străini, 

trauma, iritații prin contact sexual.[4].

4. Dismenoreea, defi nită ca durere menstruală 
în hipogastru.

Durează de la cîteva ore la 2-3 zile, și poate 
asocia: greață, vărsături, dureri de cap, dureri lombo-
sacrate, amețeli.

Dismenoreea primară este determinată de creș-
terea sintezei de prostaglandine de către endometru 
datorită nivelului scăzut de progesteron de la sfarșitul 
ciclului menstrual[5].

Dismenoreea secundară este cauzată de diverse 
anomalii pelvine, iar atunci când este severă necesită 
tratament cu antiinfl amatoare și poate determina ab-
senteism școlar.[6]

Dismenoreea secundară nu se instalează de la 
primele menstruații, ci la 1-2 ani după ce ciclurile de-
vin ovulatorii.[5]

Dismenoreea se manifestă clinic prin dureri 
abdominale colaterale, dureri lombare şi simptome 
generale (greaţă, vărsături), care preced sau sunt con-
comitente cu ciclul menstrual. Apare cu o frecvenţă 
foarte mare la grupa de vârstă 12-19 ani, alături de 
tulburări ale ciclului menstrual. Durerile menstruale 
pot apărea înaintea ciclului, numite dismenoree pre-
menstruală, sau între ciclurile menstruale, dismeno-
ree intermenstruală [7,8,9]. Menstruaţia tardivă apare 
după vârsta de 18 ani, declanşarea menstruaţiei impu-
nând un tratament hormonal [10,11,12]. Metroragiile 
juvenile sunt destul de frecvente şi pot duce la apariţia 
anemiei acute.

5. Boala infl amatorie pelvină (BIP) poate apă-
rea la tinere peste 15 ani și poate fi  cauză de infertili-
tate, în cazurile severe.
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Se caracterizează prin apariția de endometrite, 
salpingite și parametrite[6]

Criterii de diagnostic dupa standardele ameri-
cane CDC din 2002:

Majore
– durere în regiunea inferioară a abdomenului
– sensibilitatea ambelor anexe la tușeu vaginal
– durere la mobilizarea colului
Minore
– febră 
– leucoree mucopurulentă
– VSH crescut
– PCR crescută
– infecție cervicală cu gonoree, chlamidia
– leucocitoză
– lichid purulent la culdocenteză [13]

6. Chisturi de ovar
– în perioada de silentium genital și peripube-

rală, tumorile estrogeno-secretante pot determina me-
narha precoce

– prin hiperplaziile de endometru pot determina 
meno-metroragii sau metroragii juvenile[14,15]

Alte afecţiuni ginecologice întâlnite la ado-
lescente sunt anexitele uni– sau bilaterale, bolile cu 
transmitere sexuală (gonoreea, tricomoniaza urogeni-
tală, candidoza, chlamidioza, herpesul genital, veru-
cile genitale, vaginita, SIDA) [11,12]. 

Cu o frecvenţă mult mai redusă apar sarcinile la 
fete de 16-19 ani.

OBIECTIVE

Morbiditatea prin afecțiuni ginecologice este 
destul de frecventă în colectivitățile școlare, putând 
pune probleme prin disconfortul fi zic și psihic pe care 
îl resimt adolescentele și prin absenteismul pe care îl 
determină.

Studiul nostru și-a propus să evalueze ponderea 
afecțiunilor ginecologice la adolescente și 

crearea unei baze de date care să ofere suport 
pentru programe de educație pentru sănătate, de pre-
venire şi combatere a bolilor acute.

MATERIAL ȘI METODĂ

Lotul de şcolari care a fost luat în studiu a to-
talizat 10071 elevi, de la trei unităţi de învăţământ 

preuniversitar din Timișoara, în perioada 2001-2008, 
cu vârsta cuprinsă între 14-19 ani. 

Studiul a fost unul retrospectiv, luând în calcul 
afecțiunile infl amatorii acute descoperite la examenul 
de bilanț al stării de sănătate, cu ocazia consultațiilor 
acute la cerere, sau afl ate în evidența specială a cabi-
netelor medicale din cele 3 școli, în intervalul de timp 
2001-2008.

Am folosit ca indicatori ai morbidităţii acute: 

– Morbiditatea specifi că pe cauze de boală, 
calculată după formula:

Număr cazuri noi de îmbolnăvire de o boală X 100
Număr copii examinaţi 

– Ponderea unei boli, calculată după formula: 
    Număr cazuri de o boală   X 100

Număr total cazuri de boli

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Dintre cei 10071 elevi luați în studiu, fetele au 

constituit 51,5%(Tabelul 1). Distribuția lor pe grupe 
de vârstă este prezentată în tabelul 2.

Sexul Frecvenţa Procente
Feminin 4847 51,5
Masculin 5224 48,5

Total 10071 100,0

Tabelul 1. Repar  ția școlarilor de 14-19 ani 
în funcție de sex

Vârsta (ani) Frecvenţa Procente
14 401 0,4
15 2540 14,0
16 2402 28,6
17 2652 28,4
18 1876 20,6
19 200 7,2

Total 10071 100,0

Tabelul 2. Repar  ția școlarilor de 14-19 ani 
în funcție de vârstă

Morbiditatea specifi că a afecţiunilor ginecolo-
gice la fete, raportând cazurile noi de îmbolnăvire, la 
totalul copiilor luați în studiu (Figura 3), s-a situat în-
tre 14,0% în anul 2005 şi 34,5% în 2002.
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Figura 1. Prevalența specifi că în afecțiunile ginecologice, perioada 2001-2008

Vârsta 
(ani)

Cazuri de afecţiuni ginecologice (2001-2008)

2001
Număr

%

2002
Număr

%

2003
Număr

%

2004
Număr

%

2005
Număr

%

2006
Număr

%

2007
Număr

%

2008
Număr

%

14 69
18,20

78
18,57

58
19,59

83
20,00

91
22,58

61
22,76

107
27,08

102
28,81

15 53
13,98

63
15,00

56
18,91

72
17,34

80
19,85

63
23,50

63
15,94

56
15,81

16 41
10,81

35
8,33

43
14,52

31
7,46

43
10,66

39
14,55

49
12,40

91
25,70

17 36
9,49

29
6,90

21
7,09

25
6,02

31
7,69

36
13,43

65
16,45

17
4,80

18 87
22,95

68
16,19

49
16,55

56
13,49

95
23,57

29
10,82

72
18,22

23
6,49

19 93
24,53

147
35,00

69
23,31

148
35,66

63
15,63

40
14,92

39
9,87

65
18,36

Total 379
100,00

420
100,00

296
100,00

415
100,00

403
100,00

268
100,00

395
100,00

354
100,00

Tabelul 3. Repar  ția cazurilor de afecțiuni ginecologice la fetele de 14-19 ani

Dinamica afecţiunilor ginecologice la fete, pe 
grupe de vârstă, este prezentată în Tabelul nr. 3, ob-
servându-se o distribuție pe an de studiu, cu un minim 
în anii 2003 și 2006 și un maxim în 2002, 2004 și 
2005, fără să avem o explicație a acestui fenomen.

La grupa de vârstă 16-17 ani prevalența afecți-
unilor acute în studiul nostrum este mai mica, proba-
bil prin adresabilitatea mai scăzută la cabinetul medi-
cal școlar. 

În ceea ce privește ponderea afecţiunilor gine-
cologice în totalul de boli din evidența specială, s-a 
situat între 4% în anul 2006 şi 31,2% în anul 2008 
(Figura 2)

Figura 2. Ponderea afecțiunilor ginecologice 
la fetele de 14-19 ani, pe ani de studiu 

Pe vârste, ponderea cazurilor de boală a fost 
mai mare la 18-19ani şi mai mic la 14-15 ani, în peri-
oada 2001-2005, pentru ca în anii 2006-2008 situaţia 
să se inverseze: 24,5% faţă de 9,4%, în 2001; 35,0% 
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faţă de 6,9%, în 2002; 23,3% faţă de 7,0%, în 2003; 
35,6% faţă de 6,0%, în 2004; 23,5% faţă de 7,6%, în 
2005; 23,5% faţă de 10,8%, în 2006; 27,0% faţă de 
9,8%, în 2007; 28,8% faţă de 4,8%, în 2008 (Figura 3)

Figura 3. Distribuția procentuală a cazurilor 
de afecțiuni ginecologice la fetele de 14-19 ani, 

pe ani de studiu și vârste

CONCLUZII

Afecțiunile ginecologice la lotul de elevi stu-
diați a variat între 4% și 31% în perioada de timp 
analizată.

Prin ponderea lor, aceste afecțiuni pot deter-
mina disconfort fi zic și psihic, care pot duce la absen-
teism școlar, de aceea este important șă fi e cunoscute 
și tratate corespunzător.

Educația pentru sănătate are un rol important în 
prevenirea secundară a acesto afecțiuni.
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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.

Cuvinte-cheie: școli sănătoase, promovarea 
sănătății

Școli sănătoase – o perspectivă globală
Dr. Rodica Nicolescu, 

INSP, București

Healthy Schools – a Global Perspective

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.

Key-words: Healthy Schools, Health 
promoting

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. 

* Autor corespondent: Rodica Nicolescu, INSP București, e-mail: rodiknico@yahoo.com
Articol primit în 14.03.2019, acceptat: 30.04.2019, publicat: 24.05.2019
Citare: Nicolescu R. Healthy Schools – a Global Perspective. Journal of School and University Medicine 
2019;6(2):14-19
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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:



17

Articole științifi ce 

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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Rezumat

Utilizarea tehnologiei moderne în optimizarea 
terapiei diabetului zaharat de tipul 1 este unul din su-
biectele intens discutate la ora actuală.

Variantele disponibile pe plan mondial 
sunt: pompele de insulină simple (CSII), pompele 

augmentate cu senzor de monitorizare continuă a gli-
cemiei (SAP), pompele augmentate cu senzor și sis-
teme de prevenire a hipoglicemiilor (PLGM) dar și de 
prezicere/alarmare în cazul hiperglicemiilor.

Cuvinte cheie: diabet zaharat tip 1, tehnologie

OPTIMIZAREA TERAPIEI DIABETULUI ZAHARAT 
DE TIP 1 CU AJUTORUL TEHNOLOGIEI

Morariu Diana, 
medic rezident diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

OPTIMIZATION OF TYPE 1 DIABETES THERAPY 
THROUGH TECHNOLOGY

Abstract

The use of modern technology in type 1 diabe-
tes (T1DM) management is one of the most discussed 
topics nowadays.

At present, the available devices include: CSII 
pumps, sensors augmented pumps (SAP), sensors 
augmented pumps with predictive low glucose sus-
pend monitoring systems (PLGM) which also offer 
alarms/prediction for hyperglycemia.

Key-words: type 1 diabetes, technology

Utilizarea tehnologiei moderne în optimizarea 
terapiei diabetului zaharat de tipul 1 este unul din su-
biectele intens discutate la ora actuală. În țara noastră 
a crescut accesabilitatea utilizării diverselor dispozi-
tive de infuzie subcutanată continuă a insulinei și a 
celor de monitorizare continuă a glicemiei. Variantele 
disponibile pe plan mondial sunt: pompele de insulină 
simple (CSII), pompele augmentate cu senzor de mo-
nitorizare continuă a glicemiei (SAP), pompele aug-
mentate cu senzor și sisteme de prevenire a hipoglice-
miilor (PLGM) dar și de prezicere/alarmare în cazul 
hiperglicemiilor. Sistemele de monitorizare continuă 
a glicemie (CGM) sunt de mai multe tipuri: 

A. senzori inserați subcutanat, care permit vi-
zualizarea valorilor intermitent (iCGM), doar prin 
scanarea dispozitivului (de tip fl ash), 

B. cei care monitorizează și redau în timp real 
valoarea glicemiei (rtCGM) și senzorul implantabil 
subcutanat printr-o procedură chirurgicală minoră cu 
transmitere la un receptor. Având în vedere gama des-
tul de variată a acestor sisteme, cel mai important în 
practica medicală este să îl alegem pe cel mai potrivit 
în ceea ce privește siguranța, acuratețea monitorizării, 
și satisfacția pacientului. 

Deși determinarea HbA1c este de mult timp me-
toda tradițională de evaluarea a controlului glicemic, 
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ea nu refl ectă excursiile glicemice intra-/inter-zilnice, 
care pot duce la apariția unor evenimente acute cum 
ar fi  hipoglicemia, sau hiperglicemia postprandială. 
Aceste evenimente sunt în relație cu apariția com-
plicațiilor micro– și macrovasculare. The Diabetes 
Control and Complications Trial (DCCT), urmat de 
the Epidemiology of Diabetes Interventions and Com-
plications (EDIC)1, au evidențiat faptul că valoarea 
crescută A1c a contribuit la complicațiile diabetului 
de tip 1. Studiul UKPDS (The UK Prospective Diabe-
tes Study2 a confi rmat importanța controlului glicemic 
dar și a altor componente care formează sindromul 
metabolic și impactul asupra sănătății indivizilor cu 
DZ de tip 2. Majoritatea organizațiilor globale re-
comandă ținta HbA1c <7,0% (53mmol/ml) în cazul 
adulților3 și <7,5% (58mmol/ml) în cazul copiilor4. 

Automonitorizarea glicemică (AM) structurată 
a dovedit îmbunătățirea semnifi cativă a controlul gli-
cemic și calității vieții pacienților, nu poate prezice 
o hipoglicemie viitoare sau să alarmeze în privința 
apariției acesteia5. Atât rtCGM cât și iCGM, prin mă-
surarea reacției de glicozilare din țesutul interstițial, 
facilitează monitorizarea timpului petrecut în țintele 
glicemice (“time in range”), totuși doar rtCGM poate 
să alarmeze utilizatorul dacă trendul glicemic al aces-
tuia este înspre hipo-/hiperglicemie. 

American Diabetes Association (ADA) reco-
mandă utilizarea pompelor de insulină în cazul ma-
jorității adultelor, copiilor și adolescenților cu DZ1 
(clasa A) și poate fi  considerată ca și opțiune de tra-
tament în cazul tuturor copiilor și adolescenților, în 
special celor sub vârsta de 7 ani (clasa C)6, deoarece, 
în ultimii 15 ani a fost demonstrată siguranța utilizării 
pompelor de insulină la grupa de vârsta pediatrică.7 

Datele din baza de date Type 1 diabetes exchange 
registry (T1DX) focusată pe copii cu vârsta < 6 ani 
au arătat nivele mai mici ale HbA1c la cei cu pompă 
de insulină. Proiectul SWEET (Better control in Pe-
diatric and Adolescent DiabeteS: Working to create 
CEnTers of Reference) din care face parte și țara 
noastră ca centru de referință, a arătat faptul că aprox. 
jumătate dintre cei 16.000 participanți utilizatori de 
pompă de insulină, au avut valori mai mici ale HbA1c 
și ale dozei totale de insulină/24h comparativ cu cei 
care utilizează injecții multiple zilnice (MDI).8

Indicațiile pentru utilizarea pompelor de in-
sulină conform International Society for Pediatric 
and Adolescent Diabetes (ISPAD) sunt: episoade 

recurente de hipoglicemie severă, fl uctuații glicemice 
mari indiferent de valoarea HbA1c, control glicemic 
suboptimal (valori ale HbA1c în afara țintelor stabilite 
pentru vârstă), complicații microvasculare și/sau la 
risc de complicații macrovasculare, control metabolic 
optim însă un regim al insulinoterapiei complicat pen-
tru stilul de viată al persoanei, copii mici– în special 
nou născuții și sugarii, copii și adolescenții cu feno-
men Down marcat, cei cu fobie de ace, adolescentele 
însărcinate– ideal din preconcepție, cei predispuși la 
cetoză, atleții de performanță.8

Setările avansate ale acestor dispozitive includ 
posibilitatea de a seta rate bazale temporare și de a 
modifi ca paternul de livrare a unui bolus. Ratele ba-
zale temporare permit ajustarea ratei bazale uzuale 
programată în pompa prin: reducerea necesarului de 
insulină livrată în cazul efortului fi zic sau creșterea 
necesarului de insulină în situația unor patologii in-
tercurente, care induc creșterea glicemiilor, care pot 
crește și mai marcat prin utilizarea unor medicamente 
(ex: glucocorticosteroizii în astmul în exacerbare). 
Rate bazale diferite pot fi  pre-programate pentru a fi  
utilizate în zilele în care sensibilitatea la insulină este 
modifi cată (ex. perioadele menstruale la femei). In-
sulina bolus (administrată în cazul corecției hipergli-
cemiei sau pentru a corespunde hidraților de carbon 
ingerați la o masă) poate fi  administrată în mai multe 
feluri: imediat– sub denumirea de bolus standard sau 
normal, extins pe o durată de timp prestabilită, sau 
dual (multiwave)– o combinație între cele două: o 
parte se administrează imediat și o parte extinsă pe o 
perioadă de timp prestabilită8, astfel se evita hipogli-
cemia postprandial și hiperglicemia tardiv postpran-
dial secundară absorbției și metabolizării mai lente a 
proteinelor și lipidelor alimentare. În cazul readminis-
trării unui bolus, pompa reduce automat din cantitatea 
de insulină care este încă „activă” de la bolusul ante-
rior, prevenind suprapunerea acestora cu risc de hi-
poglicemie. Mai mult decât atât, utilizarea calculato-
rului automat de bolus (bolus wizard) de care dispun 
pompele de insulină, a demonstrat reducerea semni-
fi cativă a HbA1c, deoarece estimarea necesarului de 
insulină în funcție de sensibilitatea din momentul zi-
lei, cantitatea și tipul de glucide consumate, precum 
și nivelul de activitate fi zică, este difi cil de calculat 
pentru unele persoane. Pompele augmentate cu senzor 
și sistem de prevenire a hipoglicemiei opresc automat 
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administrarea insulinei prevenind astfel episoadele 
hipoglicemice până în momentul în care glicemia re-
vine la valori normale. 

Mai mult decât calcule automate, calitatea vie-
ții persoanelor cu diabet este o prioritate. În ciuda nu-
meroaselor evidențe care susțin utilizarea pompelor 
de insulină, există bariere în utilizarea lor: preocupări 
privind imagine de sine și integrarea socială, efi caci-
tatea terapiei utilizând tehnologia. Rata de renunțare 
a utilizării pompei de insulină este nesemnifi cativă, 
însă dintre motivele participanților de renunțare la 
utilizarea pompei au fost necesitatea purtării perma-
nente, disconfort sau neplăcerea de a purta pompa, 
probleme legate de controlul glicemic; cu o rată mai 
mare în rândul fetelor.9,10 Stabilirea de la începutul te-
rapiei cu pompa a unor așteptări realiste atât din par-
tea pacientului cât și din partea familiei acestuia este 
esențială pentru optimizarea controlului diabetului și 
reducerea sentimentului de povară pe care îl resimt 
cei care trăiesc și care îngrijesc persoanele cu diabet 
zaharat de tip 1.8 

Trăim în era tehnologiei, cu aplicabilitate atât 
terapeutică cât și focusată asupra calității vieții per-
soanelor cu diabet de tip 1. În viitorul apropiat aceasta 
va fi  principala abordare terapeutică a diabetului de tip 
1. Având în vederea diversitatea sistemelor și a tehno-
logiilor implicate în programarea sistemelor disponi-
bile la ora actuală, care au dovedit siguranța utilizării 
și rezultate favorabile, sunt necesare consensuri in-
ternaționale și ghiduri atât pentru indicarea tipului de 
sistem iCGM, rtCGM SAP sau PLGM individualizat, 
dar și recomandări mai specifi ce de interpretare a da-
telor înregistrate între diversele tipuri de dispozitive.
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INTRODUCERE

O cutie de prânz sănătos, plin de alimente 
proaspete, dă copilului dumneavoastră energia nece-
sară ca să se concentreze, să învețe și să se joace pen-
tru toată perioada afl ării la școală. 

Copiii petrec la școală aproximativ șase ore pe 
zi şi au nevoie să ia o masă pentru a păstra energia 
în intervalul de timp dintre micul dejun, pe care îl 
iau acasă, la orele 7:30-8:00, şi prânzul de la orele 
14:30-15:00. 

Este nevoie ca școala să includă și să adap-
teze sugestiile de mai jos, conform circumstanțelor 
individuale ale școlii: 

● va oferi facilități adecvate și atractive pentru 
elevii care mănâncă prânzul la pachet; 

● va lucra cu părinții pentru a încuraja mânca-
rea sănătoasă și regulată la pachet; 

● va promova mâncarea la pachet ca ceva la 
„modă”, benefi c și foarte lăudabil; 

● deoarece nu este disponibil un spațiu frigori-
fi c sau un frigider, elevii sunt sfătuiți să aducă mânca-
rea la pachet în saci izolați, sau în genți frigorifi ce în 
cazul în care este posibil; 

● va permite elevilor mâncarea la o pauză mare 
de 15-20 minute în care elevii pot mânca pachetul 
adus la școală; 

● va face posibil ca elevii să se așeze împreună 
la masă, oferind un spațiu adecvat pentru aceasta, de 
exemplu – cantina. Drept rezultat, copii vor fi  mai soci-
abili și deschiși în a lua o caserolă cu mâncare de acasă. 

PROMOVAREA MÂNCĂRII LA PACHET 
CA O ALTERNATIVĂ A ALIMENTAȚIEI ELEVILOR 
PE PARCURSUL ORELOR PETRECUTE ÎN ȘCOALĂ

Ghid pentru elevi, părinți și profesori școlari 
din Republica Moldova

Aculina Topada, medic în sănătate publică, 
Centrul Naţional de Sănătate Publică, Chişinău, Republica Moldova
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Sfaturi pentru profesori: 

● Fiți un model și serviți ocazional masa cu 
elevii dumneavoastră, aducând mâncare la pachet și 
băuturi sănătoase; 

● Vorbiți cu elevii pentru ai convinge de ne-
cesitatea adoptării mâncării la pachet în lipsa altei 
alternative; 

● Vorbiți cu elevii despre obiceiurile alimentare 
sănătoase și încurajații să consume mâncăruri sănă-
toase, chiar dacă acestea nu le sunt familiare; 

NB! Este de datoria profesorilor să le amin-
tească elevilor să consume după lecția a II-III-a mân-
carea adusă la pachet. 

Cât de mult pui în caserola copilului tău de-
pinde de durata afl ării lui la școală. Se poate de inclus 
un fruct și o sticluță cu apă dacă el are doar 4 ore, și 
este nevoie de inclus o tartina cu pâine din cereale in-
tegrale, legume proaspete, fructe și ceva lactate, dacă 
are 7 ore pe zi. 

NB! Mâncarea la pachet nu substituie micul 
dejun. De aceea, fi ecare elev trebuie să mănânce îna-
inte de a pleca la școală. 

LISTA PRODUSELOR ALIMENTARE 
RECOMANDATE LA PACHET 

LEGUME 

Legumele pot fi  proaspete, fi erte, coapte, (in-
tegre, rondele, felii, în tartine): 

● morcov; 
● castraveți; 
● ardei gras; 
● varză; 
● frunze de salată; 
● roșii; 
● vânătă; 
● dovlecel; 
● cartofi  etc. 

Conservate: 
● olive nesărate fără sâmburi, (separate, incluse 

în tartine etc.). 

NB! Se evită acele legume care sunt prea sucu-
lente, lipicioase, puternic mirositoare etc. 

Se consumă în aceeași zi. 
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FRUCTE 

Proaspete: 
● mere; 
● pere; 
● caise; 
● piersici; 
● prune; 
● gutuie; 
● struguri; 
● zmeură etc. 

Uscate: 
● prune; 
● stafi de; 
● vișine; 
● caise; 
● agrișe; 
● coacăze; 
● fructe de aronia etc. 

Conservate: 
● ananas etc. 

NB! Se evită acele fructe care sunt prea lipi-
cioase, puternic mirositoare etc. 

Se consumă în aceeași zi. 

PRODUSE DE PANIFICAȚIE 
ȘI CEREALE 

Produse de panifi cație: 

● felii de pâine (din cereale integrale, din grâu, 
din secară, cu adaos de fructe, cu adaos de semințe 
etc.) pentru tartine; 

● chifl ă; 
● biscuiți; 
● covrigi; 
● plăcinte, chec cu fructe etc. 
● paste etc. 

Cereale: 
● porumb fi ert etc. 

NB! Pot fi  consumate pe parcursul zilei fără a 
fi  păstrate în frigider! 
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OLEAGINOASE 

● nuci; 
● alune; 
● migdale etc. 
● semințe de dovleac, de fl oarea soarelui. 

NB! Semințele trebuie să fi e decojite. Pot fi  
consumate timp de câteva zile. 

Cele preparate termic își pierd din proprietăți. 
Nu le sărați dacă le uscați la cuptor! 
Atenție la produsele care pot produce alergii!

CARNEA ŞI PRODUSELE 
ALTERNATIVE CĂRNII 

Carne: 
● de pui, curcan sau iepure (fi artă sau coaptă). 

Alternativele cărnii: 
● pârjoale din năut, linte, fasole, mazăre, soia. 

NB! Fiind un produs ușor alterabil, carnea se 
va consuma timp de 2 ore — după lecția a II-a! 

Se va consuma în termen de maximum 24 ore 
de la momentul pregătirii, fi ind păstrată în frigider. 

Se vor consuma în aceeași zi. 
În zilele cu temperaturi ridicate nu se reco-

mandă să puneți copilului la pachet produse din 
carne, lactate, pește și ouă. 
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LACTATE ȘI OUĂ 

● lapte (pasteurizat, la cutie sau în sticlă din 
plastic); 

● iaurt (fără arome); 
● cașcaval (nesărat); 
● brânză tofu; 
● brânză de vaci degresată, nesărată; 
● ou de găină (fi ert tare, felii). 

NB! Fiind produse ușor alterabile, lactatele și 
ouăle se vor consuma timp de 2 ore — după lecția a 
II-a! 

Se va consuma în termen de maximum 24 ore 
de la momentul pregătirii, fi ind păstrată în frigider, se 
vor consuma în aceeași zi. 

Se recomandă includerea ouălor în alimentație 
nu mai mult de 2 ori pe săptămână. 

PEŞTE 

● ton; 
● somon; 
● macrou; 
● hering etc. (sub formă de tartine). 

NB! Fiind un produs ușor alterabil, peștele se 
va consuma timp de 2 ore — după lecția a II-a! 

Se va consuma în termen de maximum 24 ore 
de la momentul pregătirii, fi ind păstrată în frigider, se 
vor consuma în aceeași zi. 

Se recomandă peștele oceanic, de mare, ape 
curgătoare și nu crescut și îngrășat în pescării. 

Se recomandă conservele de ton cu o cantitate 
redusă de sodiu, adică tonul în suc propriu. 
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ALIMENTELE 
CARE SUNT INTERZISE 

Se interzic produsele din carne procesate, 
sărate, grase fi ind perisabile: 

● salamurile; 
● mezelurile; 
● carnea afumată; 
● pastrama; 
● safaladele; 
● crenvurștii; 
● cârnăciorii. 
Grăsimile trans: 
● margarina etc. 

Alimente bogate în zahăr: caramele, cioco-
lată, bezele, conuri de zahăr, rulouri din fructe, prăji-
turi cu ciocolată şi cremă, brânzică glazurată în cioco-
lată, caramel din porumb, alte produse similare. 

Gustări sărate: biscuiţi săraţi, covrigei săraţi, 
sticksuri sărate, snacksuri, alune sărate, seminţe să-
rate, brânzeturi sărate, alte produse similare. 

Alimente bogate în grăsimi: chipsuri, ham-
burgeri, gogoşi, sandwich, pizza, produse prăjite în 
friteuză, inclusiv pateuri, cartofi  prăjiţi în ulei, alte 
alimente preparate prin prăjire, maioneză, brânză 
topită, brânzeturi tartinabile cu conţinut de grăsime 
peste 20%, mezeluri, slănină de porc şi de oaie şi alte 
produse similare. 

Băuturile cu conservanți și coloranți: cum ar 
fi  băuturile acidulate sau cu conținut sporit de zahăr. 
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ALIMENTELE 
CARE TREBUIE EVITATE 

Greu de manevrat: 
● lipicioase; 
● zemoase. 

Care prezintă pericol răsturnării: 
● supele; 
● bucate cu o consistență lichidă. 

Cu miros greu pentru cei din jur: 
● ceapa, usturoiul; 
● bucatele prăjite. 

Care necesită condiții speciale de transpor-
tare (congelator): 

● înghețata. 

CERINȚE FAȚĂ DE TARTINE 
(SANDVIȘURI) 

● Tartinele se pregătesc din pâine. 
● Folosiți câteva felii de brânză nesărată, caș-

caval, câteva felii de carne albă fi artă, sau câteva felii 
de pește. 

● Puteți folosi ou fi ert tare, tăiat felii. 
● Adăugați în mod obligatoriu legume (frunze 

de salată, castraveți, ardei gras felii, roșii, vânătă 
coaptă). 

● Excludeți folosirea mezelurilor, salamurilor 
etc. în pregătirea tartinelor. 

● Nu utilizați mâncare grasă, prăjită sau foarte 
sărată. 

● Pe felia de pâine așterneți mai întâi o frunză 
de salată, adăugați ceva carne sau brânză după care 
adăugați roșii sau alte legume nesuculente, pentru a 
evita înmuierea pâinii. 

● Evitați utilizarea maionezei, margarinei în 
procesul pregătirii tartinei, deoarece ea nu este să-
nătoasă și va înmuia pâinea și tartina nu va putea fi  
consumată. 

● Puteți utiliza la pregătirea tartinei legume de 
sezon coapte în rolă cum ar fi : dovleceii, vânăta, ar-
deii grași etc. 

● Înainte de a pune tartina în caserolă înveliți-o 
într-un șervețel de hârtie uscat sau într-un prosop mic 
, ca să nu intre în contact cu masa plastică. 
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Când și unde se mănâncă tar  na? 

Când mâncăm tartina? 
Se recomandă de a consuma mâncarea la pa-

chet în pauza mare după lecția a 2-a sau a 3-a. 

Unde mâncăm tartina? 
● Școlile în care nu sunt prevăzute cantine, pot 

fi  dotate cu niște săli speciale pentru luarea mesei. 
● În școlile unde sunt cantine, copiii pot veni cu 

mâncarea la pachet la cantină pentru a lua masa. 
● În școlile unde sunt bufete școlare, trebuie 

prevăzut un spațiu cu mese unde elevii vor mânca. 

NB! Pentru respectarea cerințelor de igienă, 
aceste săli trebuie dotate cu lavoare și săpun ca elevii 
să-și spele mâinile înainte și după ce au mâncat. 

LISTA DE BĂUTURI CE POT FI 
LUATE LA PACHET 

● apă plată (în sticlă de plastic). 
● lapte pasteurizat (în cutie, în sticlă de plastic). 
● suc de fructe natural neîndulcit din mere, stru-

guri ș.a. (în cutie, în sticlă de plastic). 
● suc de legume natural din morcovi, roșii ș.a. 

(în cutie, în sticlă de plastic). 
● ceai neîndulcit (în termos). 

NB! Cu termen de maximum 24 ore de la mo-
mentul pregătirii fi ind păstrată în frigider, se va con-
suma în aceeași zi. 

În perioada rece a anului se poate utiliza în 
cantități mai mari ceaiul cald neîndulcit.. 
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STRUCTURA TERMOSULUI 

Termosul este un vas care păstrează constantă 
temperatura unui lichid din interior, pentru o perioadă 
lungă de timp, acţionând ca un izolator termic faţă de 
mediul înconjurător (exterior). El are doi pereți din 
sticlă argintată cu vid între ei, introduși într-o carcasă 
exterioară din plastic sau metal. Se închide cu un dop 
care este dotat cu valvă, cu sistem de oprire a scurge-
rii prin apăsarea unui buton, tetina cu adaptor pentru 
termos și capac fi letat. 

Poate fi  dotat și cu husă din neopren, silicon 
sau alte materiale care ajută la păstrarea temperaturii 
constante. 

Acest design reduce cele trei forme de transfer 
de căldură: radiația (împiedicată de argint), conducti-
bilitatea și convecția (ambele împiedicate de vid). 

CERINȚE FAȚĂ DE TERMOS 

● Puteți folosi termosul nu doar pentru ceai cald 
pe timpul rece al anului, dar și pentru băutură răcori-
toare pe timpul canicular. 

● Cele mai inofensive sunt termosurile din sti-
clă, ceramică și din oțel inoxidabil (inox). 

● Când alegeți un termos fi ți atenți ca pereții din 
interiorul termosului să fi e din oțel inoxidabil (inox), 
în exterior să aibă o carcasă din metal. Carcasele din 
sticlă, plastic și alte metale sunt mai fragile și se dete-
riorează mai repede. 

● Dopul trebuie să fi e ermetic. Acesta trebuie 
să se potrivească perfect în gât, este de dorit să fi e 
cu valvă cu buton, iar capacul să fi e fi letat, pentru că 
păstrează temperatura mult mai bine. 

● Termosul din aluminiu nu menține pentru 
foarte mult timp băuturile calde. 

● Termosul unui copil este de dorit să nu depă-
șească jumătate de litru în volum, din considerente că 
îi îngreuiați foarte mult ghiozdanul. 

● Puteți să-i dați și un termos cu carcasă din 
plastic ca să-i ușurați ghiozdanul. 

● După o utilizare repetată, o dată pe săptămână 
este nevoie să curățați termosul din inox cu bicarbonat 
de sodiu sau oțet de vin sau de mere, după care să îl 
clătiți bine. Cele de plastic pot fi  curățite de petele de 
ceai cu ulei esențial de arbore de ceai. 
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AMBALAREA TARTINELOR 

Normativele în vigoare permit folosirea amba-
lajelor pentru produse alimentare din diferite materi-
ale: hârtie (însă interzic folosirea pentru ambalaje a 
hârtiei provenite din deşeuri); mase plastice (policlo-
rura de vinil şi polistirenul); metal (ambalajele meta-
lice trebuie vernisate pentru a evita coroziunea). 

Cele mai recomandate recipiente pentru trans-
portarea alimentelor sunt pungile (ambalajele) din 
hârtie alimentară. 

Alegeți întotdeauna ambalajul în dependență 
de tipul alimentelor pe care le dați la pachet copii-
lor. Caserolele cu mai multe camere sunt mai practice 
pentru a despărți legumele, fructele, tartina și alte ali-
mente pe care le puneți în pachet copilului. 

Utilizați pungi de plastic sau de hârtie pentru a 
ușura ghiozdanul copilului. 

CERINȚE FAȚĂ DE CASEROLELE 
UTILIZATE PENTRU MÂNCAREA 

LA PACHET 

● Să fi e rigide pentru a proteja produsul de 
şocurile mecanice care l-ar putea deforma, comprima, 
tasa. 

● Să fi e cu suprafaţă netedă, fără crăpături, 
nelipicioase. 

● Să fi e cu aspect exterior stabil care nu se 
schimbă în cazul contactului cu alimentele, dar şi sub 
acţiunea detergenţilor şi dezinfectanţilor. 

● Să fi e posibil de curăţat, spălat şi dezinfectat. 
● Să păstreze intactă calitatea şi cantitatea pro-

duselor ambalate. 
● Ambalajul nu trebuie să infl uenţeze caracte-

risticile organoleptice ale produsului alimentar. 
● Ambalajul trebuie să se închidă etanş şi să 

protejeze produsul împotriva pierderilor cantitative 
prin evaporare, pulverizare, frecare etc. 

● Citiți cu atenție etichetele. Dacă veți depista 
caserole cu cifra 1, 3 sau 7, evitați să puneți mâna pe 
ele, cu atât mai mult să le procurați. Iar dacă nu este 
specifi cat tipul de PET, încercați să vă adresați vânză-
torului, contactați furnizorul sau producătorul. 
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● Evitați caserolele din plastic transparent. Cele 
mai puțin periculoase sunt cele mate, opace, din polie-
tilenă (tip 2 sau tip 4) sau polipropilenă (tip 5). 

● Nu spălați cu apă fi erbinte caserolele, în spe-
cial cele de tip 7. 

● Nu le introduceți în mașina de spălat vase. 
● Evitați să le puneți în cuptorul cu microunde. 
● Folosiți ambalaje alternative. Spre exemplu, 

în loc de caserola din plastic, vas din metal sau sticlă. 
● Nu țineți și nu păstrați apa fi erbinte în sticle 

sau caserole. Temperaturile ridicate provoacă elibera-
rea toxinelor din plastic. 

● Evitați să țineți produsele în ambalaje atunci 
când le puneți în frigider sau congelator. La tempera-
turi scăzute, plasticul eliberează dioxină, o substanță 
chimică extrem de toxică ce poate cauza cancer. 

● Evitați să folosiți caserolele din plastic zgâ-
riate, încălzite sau în contact cu acizii (sucuri sau 
mâncăruri acide, mâncăruri grase, brânzeturi, lactate, 
dulciuri), acestea elimină substanțe chimice deosebit 
de periculoase pentru sănătate. 

Tipuri de PET 
(numerele polimerilor de plastic) 

PET-urile din plastic se împart în PET-uri de 
la 1 la 7. Codurile 1, 2, 4 şi 5 sunt considerate mai 
sigure decât 3, 6 şi 7. Numerele reprezintă tipurile 
de polimeri din care sunt făcute acestea. Cifra este 
afi șată, de obicei, în interiorul unui triunghi sau în 
apropierea triunghiului, pe partea de jos a unui PET. 
Uneori însă, cifra este înlocuită cu abrevierea tipului 
de plastic utilizat. 

1: PET sau PETE – tereftalat de polie-
tilenă; Produse: sticlele de apă minerală, 
de băuturi răcoritoare, de sucuri, de ulei, 
pahare, recipiente de uz casnic. 
Efecte negative posibile: la supraîncăl-
zire sau refolosire duce la scurgerea de 
chimicale. 

2: HDPE – polietilenă cu densitate 
înaltă; Produse: jucării, sticle de lapte, 
cutii de alimente, lădițe pentru fructe ți 
legume, recipiente pentru margarină, lo-
ţiuni, detergenţi, şampoane, bidoane cu 
ulei de motor. 
Efecte negative posibile: asociat cu ris-
cul apariției malformațiilor congenitale 
și a cancerului. 

3: V sau PVC – policlorură de vinil; 
Produse: cosmetice, saci, pungi pen-
tru depozitare, folie pentru ambalat ali-
mente, pahare, castroane, ţevi, sticle de 
ulei de gătit. 
Efecte negative posibile: scăderi în gre-
utate, afectează fi catul, poate cauza can-
cer, poate afecta plămânii, sistemul ner-
vos central și rinichii. 

4: LDPE - polietilena de densitate 
joasă; Produse: folii, pungi, fl acoane 
farmaceutice, saci, sacoșe, pahare, tacâ-
muri, ambalaje de pâine, castroane, jucă-
rii fl exibile, fi re, cabluri, țevi. 
Efecte negative posibile: nu sunt 
cunoscute. 
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5: PP – polipropilena; Produse: cutii de 
iaurt, cutii pentru creme de brânză, cu-
tiile altor produse lactate, recipiente de 
muştar şi ketchup, tăvi de uz casnic. 
Efecte negative posibile: pot afecta ri-
nichii şi chiar cauza orbirea din cauza 
fenolului. 

6: PS – polistiren; Produse: ceştile/pa-
harele de cafea, caserolele de alimente, 
cutiile de iaurt şi cutiile altor produse 
lactate, CD-urile. 
Efecte negative posibile: încălzit eli-
mină benzen, un produs chimic foarte 
cancerigen. 

7: OTHORS – Altele; Produse: ochela-
rii de soare, bidoanele de apă, containe-
rele pentru deșeuri. 
Efecte negative posibile: poate creşte 
riscul de pubertate precoce la fetiţe, dar 
şi de apariţie a cancerului de prostată şi 
de sân. 

PĂSTRAREA ÎN CONDIŢII 
DE SIGURANŢĂ A PACHETULUI 

CU MÂNCARE 

● Pachetele care conțin carne, pește, ouă, iaurt, 
brânză, lapte sau alte alimente care necesită refrige-
rare trebuie să fi e păstrate la rece pe cât este posibil, 
până copilul ia masa la școală. 

● O cutie izolată sau un sac izolat termic, poate 
fi  folosit pentru a ajuta la menținerea mâncării rece, de 
asemenea, poate fi  utilizată și o mică pungă de gheață. 

● Este important ca mâncarea la pachet să nu fi e 
păstrată într-un loc cald, cum ar fi  lângă calorifere sau 
în lumina directă a soarelui. 

● Aruncați orice alimente perisabile, care nu au 
fost consumate până la sfârșitul zilei. 

● Pentru a păstra aerul rece în caserolă și a re-
duce numărul de ori în care copilul trebuie să des-
chidă caserola, ambalați separat alte produse alimen-
tare care nu au nevoie să fi e păstrate la rece. 

● Înveliți caserola în hârtie de bucătărie ab-
sorbantă sau într-un prosop mic, pentru a evita orice 
scurgeri sau mizerie în ghiozdan. 

● Pregătiți și puneți la frigider pachetul cu mân-
care seara, acest lucru ajută la reducerea stresului și 
grabei dimineața. 

● Dacă ați pregătit prânzul copilului cu o seară 
înainte, păstrați-l în frigider (la temperaturi de sub 
5°C) peste noapte. 

● Evitați ambalarea alimentelor calde într-o 
caserolă. 

● Puneți seara o cutie de suc în congelator, și 
dimineața ea va acționa ca o pungă de gheață care va 
menține rece mâncarea din caserolă. 

● Pentru a păstra mâncarea, care se consumă 
caldă, utilizați caserole izolate termic sau termosurile 
pentru ca pe timp de iarnă copilul dumneavoastră să 
savureze o mâncare călduță. 

● Utilizați un termos pentru a păstra băutura 
rece sau caldă (clătiți vasul cu apă fi artă înainte de a 
turna lichidele fi erbinți în interior). 

● Pentru a evita scăderea temperaturii alimente-
lor prin convecție se încălzește caserola din metal (oțel 
inoxidabil), sticlă sau ceramică prin umplere cu apă clo-
cotită și se lasă sa stea timp de un minut. Se varsă apa și 
se umple recipientul imediat cu alimente fi erbinți. 

NB! Nu utilizați această procedură în cazul ca-
serolelor din plastic, deoarece se pot elimina unele 
substanțe toxice. 

● Păstrați diferite tipuri de alimente separate, 
prin utilizarea foliei alimentare sau sacilor de unică 
folosință (pungi) sau caserolelor. Asigurați-vă că uti-
lizați aceeași folie alimentară numai o dată. 

● Puneți porțiile de mâncare în recipiente mai 
mici, pentru a facilita răcirea mai rapidă, și puneți-le 
la frigider pentru două ore din momentul preparării. 

● Asigurați-vă că aţi verifi cat data de fabricare 
a unor produse, ca de exemplu, a celor lactate cum ar 
fi  iaurtul și laptele. 

● Spălați fructele și legumele sub jet de apă și 
ștergeți-le cu o cârpă uscată curată înainte de ambala-
rea acestora în caserole. 

● Spălați și uscați toate caserolele reutilizabile, 
sticlele de apă și capa-
cele lor în fi ecare zi cu 
apă și cu soluție de ve-
selă (dezinfectantă), iar 
după spălare lăsați-le să 
se usuce la aer. 
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SPĂLAREA MÂINILOR 

Pentru părinți 

Înainte de pregătirea caserolei pentru prânz a 
copilului dumneavoastră, spălați-vă întotdeauna bine 
pe mâini cu apă caldă şi săpun. Asigurați-vă că toate 
talerele de bucătărie și ustensile sunt curate și uscate. 

Pentru copii 

● Înainte de a lua masa spălați-vă mâinile cu 
apă și săpun și ștergeți-le cu ștergare de hârtie, uscător 
electric etc. 

● Alternativă a spălării mâinilor sunt șervețe-
lele umede sau gelul antibacterian (atenție pentru cei 
alergici!). 

● Alimentele din caserolă se mânuiesc utilizând 
șervețele uscate. 

Când ne mai spălăm pe mâini: 

● Înainte de a atinge produsele alimentare, în 
timpul și după preparare acestora. 

● Înainte și după ce îngrijim de cineva bolnav. 
● Înainte și după tratarea unei tăieturi sau răni. 
● După folosirea toaletei. 
● După ce sufl ăm nasul, tușim sau strănutăm. 
● După ce ați atins animalele de companie, ali-

mentele lor sau deșeurile produse de animale. 
● Când venim de la plimbare. 
● După ce v-ați atins de gunoi. 

Tehnica spălării mâinilor 

Durata întregii proceduri este de 40-60 se-
cunde. Utilizați la spălarea simplă a mâinilor săpun și 
apă curgătoare. La o singură spălare cu săpun atingeți 
o înlăturare a 40% din bacterii și murdărie, la o spă-
lare dublă cu săpun înlăturați 70-80% din bacterii. 

1 Deschideți robinetul și udați 
mâinile cu apă. 

2 Aplicați săpun. 3 Frecați mâinile palmă de palmă. 

4 Frecați palma dreaptă peste 
partea dorsală a mâinii stângi și 

viceversa. 

5 Frecați palmă peste palmă cu 
degetele împletite. 

6 Frecați partea dorsală a degete-
lor pe palma opusă, cu degetele 

împreunate. 
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Modelul 1 
Paste cu legume coapte (morcov, ardei, roșii, 

mazăre verde) înfrumusețate cu pătrunjel. Un stru-
gure. Un iaurt. O sticluță de 0,5l suc de roșii. 

Modelul 2 
Tartină cu brânză nesărată, cu două frunze de 

salată și o roșie tăiată rondele, pe pâine albă. Un pumn 
de zmeură și coacăză roșie. Apă plată. 

Modelul 3 
Tartină cu 3 rondele de dovleac coapte, un ou 

tăiat rondele, o frunză de varză de China, pe pâine 
din secară. Un măr. Suc din fructe neîndulcit, proas-
păt stors. 

7 Frecați vârful degetelor în palma 
opusă și viceversa. 

8 Frecați cu mișcări rotative dege-
tul mare în palma mâinii opuse. 

9 Frecați încheietura mâinii cu 
mâna opusă și viceversa. 

10 Clătiți mâinile cu apă 
curgătoare. 

11 Uscați mâinile cu un prosop de 
unică folosință și după asta închi-

deți cu el robinetul. 

12 Odată uscate, mâinile sunt 
curate.

 

MODELE DE MÂNCARE LA PACHET 
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Modelul 4 
Carne de iepure coaptă în rolă, câteva felii de 

castraveți și câteva felii de ardei dulce, niște cubulețe 
de cașcaval, o felie pâine neagră cu prune. O mână de 
nuci. Lapte. 

Modelul 5 
Tartine pe bază de pâine albă cu vânătă coaptă, 

ornamentate cu pătrunjel și cu o pârjoală din fasole 
sau năut. 1 castravete proaspăt feliat. 2 piersice. Ceai. 

Modelul 6 
Covrig cu ton mărunțit pentru salate în suc pro-

priu amestecat cu porumb dulce. Iaurt cu fructe proas-
pete. O pară. O sticluță de 0,5 l cu apă plată. 

Modelul 7 
Tartină cu carne de pui coaptă, cu două frunze 

de salată și un castravete tăiat rondele, pe pâine din 
cereale integrale. Un măr. Un iaurt. 

Modelul 8 
Două plăcinte: una cu cartofi  și una cu brânză 

de vaci, nesărate. 2-3 prune. O sticlă de 0,5l cu apă 
plată. 

Modelul 9 
Tartină cu somon și legume (morcov, roșii, ver-

dețuri). Un pumn de stafi de. Un gutui. O sticluță cu 
lapte. 

Modelul 10 
Carne fi artă de curcan tăiată cubulețe cu două 

frunze de salată și un morcov tăiat felii. 2 felii de 
pâine haiduc, un pumn de coacăză neagră și 2 caise. 
Termos cu ceai. 
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este o revistă cu acces liber, oferind acces liber ime-
diat la conţinutul ei, contribuind astfel la libera circu-
laţie a informaţiei ştiinţifi ce.

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

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

Recomandări pentru autori
Manuscrisul trebuie să respecte prevederile 

Comitetului Internaţional al Editurilor Revistelor Me-
dicale (http:// www.icmje.org).

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

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

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

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

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

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

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

Exemple de prezentare a bibliografi ei: 

1. Matson JL, Turygin NC, Beighley J, Matson 
ML. Status of single-case research designs for evi-
dence-based practice. Research in Autism Spectrum 
Disorders 2012; 6: 931-938

2. Woodard C, Groden J, Goodwin M, 
Shanower C, Bianco J. The Treatment of the Behavi-
oral 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 re-

mise redactorilor-şefi  adjuncţi, pentru ca textele să 
corespundă ca fond şi formă de prezentare cerinţelor 
revistei. 

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



www.medicinascolara.ro
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