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Rezumat

INTRODUCERE: Scopul studiului este de a 
evalua cunoștințele de fond și atitudinea legată de 
screeningul acuităţiii vizuale în rândul cadrelor me-
dicale înscrise în proiectul EUSCREEN – „Imple-
mentarea de programe cost-efi ciente de screening vi-
zual şi auditiv, la copii, în ţările cu venituri medii ale 
Europei“.

METODĂ: Au fost analizate 178 de chestio-
nare, completate de medicii de familie și asistentele 
medicale care au participat la trainingul în măsura-
rea acuității vizuale, organizat la începutul proiectului 
EUSCREEN. Cursurile s-au desfăşurat la Universita-
tea de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca, în perioada 
octombrie-noiembrie 2017.

REZULTATE: Din cei 178 de cadre medicale, 
132 (74,15%) nu au mai fost implicate în nici un alt 
program de screening, în timp ce alte 44 de persoane 
(24,71%) au luat parte la diferite programe de scre-
ening. De asemenea, 115 (64,60%) cadre medicale 
participante la training nu au efectuat anterior testarea 
acuităţii vizuale la copii.

Dintre cei 178 de respondenți, 176 (98,87%) 
consideră că screeningul vederii la copii ar trebui să 
fi e efectuat în cabinetul medicului de familie sau în 
cabinetele medicale școlare.

Principalele motive pentru refuzul de a semna 
consimțământul informat ar putea fi : nepăsarea legată 
de o problemă de sănătate / educația pentru sănătate 
defi citară (59), neîncrederea în screeningului sau în 

personalul medical (26) sau lipsa de timp a părinți-
lor (24).Cauzele posibile pentru eșecul screeningului 
menționate în chestionare au fost: colaborarea defi ci-
tară cu părinții (67), refuzul semnării consimțămân-
tului de către părinți (22) sau lipsa complianţei (18). 
Soluțiile propuse pentru creșterea complianţei la scre-
ening au fost: comunicarea efi cientă între asistenții 
medicali și părinți (47), explicarea importanței testării 
acuității vederii la copiii mici (58).

În ceea ce privește remunerarea personalului 
medical, 68% (122) consideră că aceasta ar trebui să 
fi e suplimetară salariului, în timp ce 26% (46) privesc 
activitatea de screening ca o responsabilitate asumată 
a profesiei lor.

DISCUŢII: Respondenții au ajutat la prezice-
rea cauzelor refuzului în obținerea consimțământului 
informat și a eșecului în implementarea unui program 
de screening vizual, sugerând că lipsa de educație me-
dicală și complianţa redusă ar fi  principalele cauze; 
de asemenea, ei au apreciat faptul că o bună comuni-
care asistentă medicală-părinte s-ar putea dovedi a fi  
o metodă efi cientă de convingere a părinților. Remu-
nerarea personalului medical implicat în screening a 
fost preferată de respondenți, dar aceasta rămâne un 
subiect de controversă.

CONCLUZII: Introducerea unui program de 
screening a acuității vizuale pediatrice în România 
reprezintă un deziderat realizabil, dar, din cauza lip-
sei de expertiză anterioară în acest domeniu, ar tre-
bui să fi e precedat de o pregătire teoretică și practică 
exhaustivă.
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Analiza opiniei inițiale, a așteptărilor și ex-
pertizei anterioare a personalului medical implicat în 
programele de screening pot oferi cunoștințe semnifi -
cative, necesare pentru lansarea și derularea unui pro-
gram de screening vizual și, de asemenea, facilitează 

evaluarea rezultatelor studiului de implementare a 
screeningului.

Cuvinte cheie: screening-ul acuității vizuale, 
ședința de dezbatere, ambliopie

Previous expertise and initial attitude towards vision 
screening in health care professionals enrolled 

in EUSCREEN project
Abstract

INTRODUCTION: The aim of the study is 
to evaluate the background knowledge and attitude 
towards vision screening in health care professionals 
enrolled in EUSCREEN project (“Implementation 
of optimized childhood vision and hearing screening 
programmes in middle-income countries in Europe“).

METHOD: The analysis involved 178 questi-
onnaires, fi lled out by family doctors and nurses who 
attended professional visual acuity training, organised 
at the beginning of EUSCREEN project. The courses 
took place at the University of Medicine and Pharmacy 
Cluj-Napoca, between October and November 2017. 

RESULTS: Out of the 178 medical person-
nel, 132 (74.15%) had not participated in any other 
screening programme, whereas a further 44 persons 
(24.71%) had taken part in various screening pro-
grammes. Also, 115 (64.60%) of the medical staff 
who attended the training had not previously perfor-
med visual acuity testing in children.

Out of the 178 respondents, 176 (98.87%) 
consider that vision screening in children should be 
carried out in the general practitioners’ or school me-
dical offi ces.

Main reasons for failing to obtain informed con-
sent were: carelessness for a health issue/defi ciency 
of health education (59), mistrust in the screening or 
medical staff (26), or parents’ lack of time (24). Li-
kely causes for failure of screening mentioned in the 
questionnaires were: poor collaboration with parents 
(67), lack of parents’ consent (22) or compliance (18). 

Proposed solutions to raise compliance to screening 
were: effi cient nurse-parent communication (47), 
explaining the importance of vision acuity testing in 
small children (58).

In the matter of remuneration of medical staff, 
68% (122) consider it should be made in addition to 
the salary, meanwhile 26% (46) consider the scree-
ning activity as a compulsory duty of their job.

DISCUSSION: The respondents helped in pre-
dicting causes of failure to obtain the informed con-
sent and failure in implementation of a visual scre-
ening programme, suggesting that lack of medical 
education and poor compliance would be the main 
causes; they also estimated that a good nurse-parent 
communication could be an effi cient method of per-
suading the parents. The payment of the medical per-
sonnel involved in the screening was preferred by the 
respondents, but this remains a controversial topic.

CONCLUSIONS: A pediatric visual acuity 
screening programme in Romania is an achievable 
desideratum, but because of the lack of previous ex-
pertise in this fi eld, it should be preceded by a tho-
rough theoretical and practical training.

Probing the initial opinion, expectations and 
previous expertise of medical staff regarding screening 
programmes can provide with signifi cant knowledge, 
required for the launch and progress of a visual scree-
ning program, and also facilitates evaluation of outco-
mes in the screening implementation study.

Keywords: visual acuity screening, debriefi ng 
session, amblyopia
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INTRODUCERE

Ambliopia, o afecțiune medicală cunoscută şi 
sub denumirea de„ochi leneș“ semnifi că o reducere 
a acuității vizuale corectate a unuia sau ambilor ochi, 
care nu poate fi  atribuită exclusiv unei anomalii struc-
turale a ochiului [1]. Se instalează în copilăria mica 
și, ceea este de extremă importanță, depistarea sa pre-
coce, urmată de un tratament prompt și adecvat poate 
duce la recuperarea totală sau parţială a acuității vizu-
ale. Studii recente au raportat o prevalență a amblio-
piei în rândul preșcolarilor din SUA de 1,6% [2,3]. În 
general, datorită programului de muncă extrem de în-
cărcat, medicii de familie nu efectuează în mod curent 
testarea acuității vizuale în cadrul examenelor clinice 
de bilanţ ale pacienţilor pediatrici[4,5].

În România nu există în prezent un sistem nați-
onal de screening vizual la vârsta preșcolară. Proiectul 
EUSCREEN – „Implementarea de programe cost-efi -
ciente de screening vizual şi auditiv, la copii, în ţările 
cu venituri medii ale Europei“, așa cum sugerează ti-
tlul însuşi, vizează detectarea defi ciențelor vizuale la 
copiii cu vârste cuprinse între 4 și 6 ani. Județul Cluj a 
fost desemnat locul de desfăşurare a proiectului pilot, 
acesta din urmă fi ind realizat pe o perioadă de 2 ani: 
2018 și 2019. La fi nalizarea studiului, obiectivul ar 
fi  implementarea la nivel national a unui program de 
screening al acuității vizuale.

Screening-ul este defi nit ca „un concept funda-
mental care realizează legătura între practica clinică 
la nivel individual, şi practicile de sănătate publică la 
nivel populațional“ [6]. Una dintre principalele pre-
ocupări ale oricărui proiect de screening se referă în 
primul rând la cost-efi ciența sa. Un articol amplu asu-
pra programelor de screening de vedere existente în 
18 țări de pe 5 continente publicat recent, a evidențiat 
„necesitatea urgentă a dezvoltării unui instrument de 
screening ieftin și cuprinzător“ [7]. Testarea acuității 
vizuale la copii mici, efectuată de profesioniștii în do-
meniul oftalmologiei, cum ar fi  medici oftalmologi, 
optometristii s-a dovedit a avea testabilitate, sensibi-
litate și specifi citate foarte ridicate (99%, 100%, re-
spectiv, 97%) [8]. Cu toate acestea, participarea pro-
fesioniștilor oculari la screening este limitată atât de 
numărul mic de oftalmolopediatri cât și de resursele 
fi nanciare reduse ale acestui tip de programe. O al-
ternativă o reprezintă asistenții medicali aceştia fi ind 
cadrele medicale implicate de regulă în activitățile de 

prevenire și de promovare a sănătății. Potrivit unui 
studiu pilot derulat în Malaezia, implicarea asistenți-
lor medicali s-a dovedit mai practică și mai efi cientă 
din punct de vedere al costurilor, aceştia fi ind deja an-
gajaţi în sistemul de sănătate [9]. 

În cadrul proiectului Euscreen, acuitatea vizu-
ală a fost testată de către asistenții medicali din gră-
dinițele din municipiul Cluj-Napoca și din celelalte 
cinci orașe (Turda, Câmpia-Turzii, Huedin, Dej, 
Gherla), respectiv de către medicii de familie și asis-
tenții medicali din mediul rural din județ.

Datorită rolului esențial pe care îl dețin acești 
profesioniști din domeniul medical în proiectul EUS-
CREEN, a părut oportun să se efectueze un sondaj 
inițial referitor la opinia și experienţa lor anterioară în 
ceea ce privește programele de screening în general și 
examenul acuităţii vizuale în particular.

Scopul studiului de faţă este de a evalua cunoș-
tințele de fond și atitudinea față de screeningul vizual 
a asistenților medicali și medicilor de familie poten-
țial înscriși în proiect.

METODA

Anterior începerii propriu-zise a screeningului, 
au fost organizate traininguri de două zile pentru me-
dicii de familie și asistente medicale. Aceste cursuri 
au fost structurate într-o descriere generală inițială a 
proiectului Euscreen și o prezentare a unor noţiuni te-
oretice referitoare la screeningul acuității vizuale și la 
tulburările de vedere, urmată de o exemplifi care deta-
liată a tehnicii de măsurare a acuității vizuale și a de 
un atelier practic în care fi ecare participant a avut oca-
zia să efectueze o testare a acuităţii vizuale sub supra-
vegherea directă a unui oftalmolog pediatru. Ultima 
parte a programului a inclus o sesiune de dezbatere în 
cadrul căreia participanții au fost rugați să răspundă 
în mod anonim la câteva întrebări referitoare la expe-
riența lor anterioară în ceea ce priveşte programele de 
screening în general, precum și la opinia și așteptările 
lor cu privire la actualul proiect de screening.

Am analizat un număr de 178 de chestionare 
completate de către medicii de familie și asistentele 
care au participat la sesiunile de dezbatere din cadrul 
cursurilor de formare profesională în perioada 21 – 22 
octombrie, 4 – 5 noiembrie și, respectiv, 18 – 19 no-
iembrie 2017.
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REZULTATE

Analiza răspunsurilor a relevat faptul că 132 
din totalul de 178 (74,15%) de cadre medicale nu au 
mai participat la alte programe de screening. Alte 44 
de persoane (24,71%) au luat parte la diferite pro-
grame de screening, între care cel de depistare a can-
cerului de col uterin (22 persoane), afecţiuni cardi-
ologice (16 persoane), cancer de sân (3 persoane), 
dislipidemie (3 persoane), testare parametrii umorali 
la copii cu obezitate (1 persoană), afecţiuni ale pros-
tatei (1 persoană). 2 persoane (1,12%) nu au răspuns 
la această întrebare.

98,87% (176 din 178 ) dintre respondenţi con-
sideră că derularea unui program de screening al acu-
ităţii vizuale prin intermediul cabinetelor de medicină 
şcolară şi medicină de familie este cea mai potrivită 
modalitate de a testa un număr cât mai mare de copii.

64,60% dintre cadrele medicale particante la 
curs (115 din 178) au afi rmat că au mai testat acuita-
tea vizuală la copii.

În ceea ce priveşte rata de participare la studiu a 
copiilor din unităţile de învăţământ/ localităţile în care 
respondenţii îşi desfăşoară activitatea, 8,98% dintre 
cadrele medicale (16 din 178) anticipează un procent 
de 100%; 18,53% dintre cadrele medicale (33 din 178) 
estimează o participare peste 90%; , 21,91% dintre 
cadrele medicale (39 din 178) anticipează un procent 
cuprins între 80 şi 90%; 9,55% dintre cadrele medicale 
(17 din 178) consideră că vor fi  incluşi în studiu un 
procent cuprins între 70 şi 80% dintre copii; 7,86% 
dintre cadrele medicale (14 din 178) anticipează un 
procent cuprins între 60 şi 70%; 6,74% dintre cadrele 
medicale (12 din 178) preconizează un procent cuprins 
între 50 şi 60%; alte 5,05% dintre cadrele medicale (9 
din 178) cred că participarea va fi  sub 50%. Restul de 
21,34% fi e nu au răspuns la întrebare (29 persoane), fi e 
au oferit răspunsuri neconcludente/au răspuns printr-o 
cifră, nu procent (9 persoane).

Între principalele motive pentru care programul 
de screening ar putea să nu îşi atingă obiectivele au 
fost enumerate: colaborarea defi citară cu părinţii (67 
persoane), lipsa consimţământului (22) sau a compli-
anţei (18) părinţilor, precum şi neîncrederea acestora 
în programe de screening (4). Au fost semnalate posi-
bile probleme legate de raportarea datelor (11 răspun-
suri), dar şi de obstacole în prezentarea la consult of-
talmologic în cazurile cu vedere scăzută (11persoane) 

(distanţa mare până la cabinetele de specialitate, durata 
lungă până la obţinerea unei programări), dar şi refu-
zul medicului oftalmolog de a completa formularul de 
evaluare al copilului (11 răspunsuri) sau transmiterea 
de către părinţi a rezultatelor consultului oftalmologic 
(11 răspunsuri). Un număr mai redus de cursanţi anti-
cipează o colaborare anevoioasă cu personalul grădi-
niţelor (7 persoane) sau cu copiii (6 persoane) sau o 
organizare defi citară a proiectului (6 persoane).

53,93% dintre participanţii la curs (96 din 178) 
preconizează că părinţii/reprezentanţii legali ai copi-
ilor vor fi  deschişi la derularea programului de scree-
ning al vederii.

Principalele motive pentru care părinţii ar putea 
să nu işi dea acordul pentru participarea copiilor lor la 
screening se referă în principal la comoditatea, negli-
jenţa, indiferenţa, lipsa educaţiei sanitare a acestora 
(59 răspunsuri), lipsa de timp a părinţilor (24 răspun-
suri), la lipsa înţelegerii benefi ciilor screeningului (16 
răspunsuri), la neîncrederea în testele screening (11 
răspunsuri) sau în cadrele medicale (15 răspunsuri). 
Alte 12 persoane invocă situaţia economică precară 
a familiei ca posibilă cauză a neprezentării la consult 
oftalmologic (distanţa mare a cabinetului faţă de do-
miciliu) sau a nerespectării eventualelor tratamente 
prescrise (ocluzie, corecţie optică). Mai mult, părinţii 
ar putea refuza înrolarea copiilor în screening în cazul 
în care aceştia au efectuat deja un consult oftalmolo-
gic de specialitate (11 răspunsuri).

Referitor la metodele de a convinge părinţii să 
îşi dea consimţămantul pentru participarea copiilor la 
screening, mare parte dintre cursanţi apreciază solu-
ţia potrivită ca fi ind o comunicare efi cientă asistent 
medical-părinte (47 persoane), explicarea importanţei 
acuităţii vizuale, a studiului, precum şi posibilităţii 
recuperării AV până la vârsta de 7 ani (58 persoane) 
în vederea responsabilizării părinţilor (18 persoane). 
Încurajările din partea cadrelor medicale sau a edu-
catoarei (20 persoane) şi oferirea de materiale infor-
mative (pliante, fi lmulete) ( 12 răspunsuri) sunt şi ele 
binevenite. Alte 10 persoane consideră că ideea de 
gratuitate (a testării vederii şi a consultului oftalmo-
logic unde e necesar) poate fi  atractivă pentru părinţi.

Legat de atitudinea copiilor la derularea unui 
program de screening al acuităţii vizuale, respon-
denţii estimează că aceştia vor fi  deschişi (57,30%) 
sau foarte deschişi (26,96% ). În acest sens, cursanţii 
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propun transformarea examinării vizuale într-un joc 
atractiv pentru copii (82 răspunsuri), oferirea de re-
compense (stickere, dulciuri, diplome) (86 răspun-
suri) şi o bună relaţionare cu copiii (laude, încurajări, 
evaluare cu calm şi rabdare) (26 răspunsuri).

Cadrele medicale din unităţile de învăţământ 
apreciază conducerea grădiniţei ca fi ind deschisă 
(41,32%) sau foarte deschisă (47,93%) la derularea 
unui program de screening; de asemenea consideră că 
educatoarele vor fi  şi le deschise (50%) sau foarte des-
chise (30%) la un astfel de demers.

În ceea ce priveşte modalităţile de atragere în 
screening a grupului ţintă (copiii şi reprezentanţii le-
gali ai acestora), majoritatea cadrelor medicale din 
cabinetele de medicină de familie nu au oferit niciun 
răspuns (101 persoane). Respondenţii au propus şe-
dinţe cu părinţii şi cadrele medicale (22 persoane), 
informarea corectă cu privire la necesitatea şi avan-
tajele screeningului (21 persoane). Alte 7 persoane 
au propus distribuirea de pliante şi postarea de afi şe, 
precum şi mediatizarea (5 persoane) prin intermediul 
unor spoturi publicitare, a ziarelor locale, site-ului şi 
paginii de facebook a primăriilor. 

La întrebarea: „Consideraţi că ar fi  trebuit im-
plicaţi şi alti profesionişti in acest program de scree-
ning ? Dacă da, care sunt aceştia şi de ce?“, un pro-
cent de 25,84% (46 persoane) consideră că nu este 
necesară implicarea altor categorii de profesionişti în 
screening, în timp ce 24,71 % (44 persoane) nu au 
oferit niciun răspuns; 26,96% (48 persoane) consideră 
necesară implicarea medicilor oftalmologi, 11,23 % 
(20 persoane) opiniază pentru implicarea personalului 
din grădiniţe (directori/ educatori/ îngrijitori). Alte 9 
persoane (5,05%) menţionează necesitatea implicării 
psihologilor, precum şi a asistenţilor sociali/comuni-
tari –tot 9 persoane (5,05%).

La aceeaşi întrebare referitoare însă la impli-
carea altor instituţii în programul de screening, un 
procent de 34,83 % (62 persoane) nu au oferit niciun 
răspuns, iar 27,52 % (49 persoane) consideră că nu 
este necesară implicarea în screening a altor instituţii. 
12,36 % (22 persoane) consideră oportună implica-
rea cabinetelor oftalmologice, 6,74 % (12 persoane) 
a primăriilor şi 4,49 % (8 persoane) a Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Cluj.

Dintre cursanţi, marea majoritate (122 per-
soane) consideră că implicarea cadrelor medicale în 

programele de screening ar trebui remunerată în plus 
faţă de salariu, 46 cursanţi consideră această activitate 
ca făcând parte din atribuţiile postului, iar dintre aceş-
tia unii nuanţează spunând că în situaţia de fata, fi ind 
vorba de un proiect –studiu (desfăşurat şi în afara pro-
gramului de lucru) se impune totuşi remunerarea.

Referitor la activităţile pe care ar trebui să le 
desfăşoare echipa EUSCREEN pentru a susţine ca-
drele medicale în derularea programului de screening 
al acuităţii vizuale, cei mai mulţi cursanţi: 59 persoane 
(33,14%) au răspuns: o bună colaborare şi consiliere 
pe perioada proiectului; o altă bună parte: 49 persoane 
(27,52 %) consideră importantă punerea la dispoziţie a 
materialelor mecesare screeningului; în timp ce 36 de 
persoane (20,22 %) nu au răspuns sau au răspuns „nu 
stiu“ la această întrebare. 13 persoane (7,30%) susţin 
simplifi carea documentelor, 5 persoane cer existenţa 
unei baze de date online, actualizată,unde să se poata 
face introducerea şi raportarea datelor (exclusiv elec-
tronic); de asemenea 5 respondenţi solicită creşterea 
perioadei de completare şi raportare a datelor. În plus, 
8 persoane consideră că echipa EUSCREEN s-ar pu-
tea implica şi în îndrumarea copiilor către cabinetele 
oftalmologice, precum şi în cooptarea medicior oftal-
mologi în screening (6 persoane) şi în mediatizarea 
mai bună a programului de screening (inclusiv pagina 
de facebook a proiectului) (7 persoane).

DISCUŢII

Una dintre principalele observații este că apro-
ximativ jumătate (49,42%) dintre cei intervievați an-
ticipează o rată de participare la screening destul de 
mare, aceasta depășind 80%. Mai mult, marea ma-
joritate a respondenților consideră că cele mai mari 
rate de screening ar fi  posibile dacă testarea vederii 
copilului s-ar desfășura în cabinetele medicale școlare 
și în cele ale medicilor de familie, făcând astfel imple-
mentarea screeningului o necesitate realizabilă.

În ceea ce privește experienţa anterioară re-
feritoare la alte programe de screening, majoritatea 
(74%) personalului medical care s-a înscris în proiec-
tul EUSCREEN nu a luat parte la niciun alt program 
de screening; mai mult de atât, 65% nu au testat nici-
odată acuitatea vizuală la copii. Aceste constatări au 
scos la lumină aspectele complexe legate de impactul 
și considerentele etice ale unui program de screening 
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și au consolidat strategia de instruire inițială adoptată 
de echipă, şi anume de a pune accentul pe practică și 
nu pe teorie.

O altă problemă relevantă a fost legată de po-
tențialul eșec în implementarea programului de scree-
ning, majoritatea respondenților previzionând o cola-
borare redusă a părinților. Alte probleme estimate au 
fost legate de raportarea datelor, difi cultăți în progra-
marea și prezentarea la un consult oftalmologic și un 
feedback redus al medicului oftalmolog sau al părin-
ților copiilor referați. De asemenea, am regăsit unele 
dintre aceste impedimente menţionate şi în alte ra-
poarte, cum ar fi  un studiu din 2015 privind experiența 
legată de screeningul acuităţii vizuale a asistentelor 
școlare din Colorado, SUA, studiu în care provocările 
întâmpinate au fost: cooperare defi citară a elevilor / 
incapacitatea de a efectua testarea, spațiu de testare 
inadecvat și iluminare necorespunzătoare a acestuia, 
personalul insufi cient și cooperare redusă a părinților 
în ceea ce priveşte trimiterile la oftalmolog [10].

Când li s-a solicitat să precizeze unele dintre 
motivele principale pentru care părinții ar putea re-
fuza să-şi dea consimțământul pentru screeningul vi-
zual, respondenții noștri au enumerat ca factori cheie: 
nepăsarea, indiferența, lipsa educației pentru sănătate, 
lipsa de înțelegere a benefi ciilor screeningului, dar 
și lipsa de încredere în screening sau în personalul 
medical. În mod similar, un studiu australian, menit 
să evalueze gradul de înțelegere de către populaţie a 
conceptului de screening al unei bolii de, a concluzio-
nat că dintr-un total de 835 de respondenți, doar 21% 
au înțeles corect că testele de screening sunt destinate 
persoanelor asimptomatice. Deci, această înțelegere a 
fost legată de gradul de educație în general și de edu-
cația pentru sănătate în mod specifi c [11].

Lipsa de încredere în programele de îngrijire 
medicale este menționată și în literatura de speciali-
tate, mai ales datorită faptului că pacienților nu pare 
să le fi e furnizată cantitatea de informații cu privire 
la screening pe care o aşteaptă în mod normal.[12]. 
Acest lucru este atribuit duratei reduse a consultaţii-
lor, materialele informative neputând substitui o bună 
comunicare verbală [13].

După cum era de așteptat, dintre metodele de 
a convinge părinții să își dea consimțământul pentru 
screening, mulți respondenți consideră că cea mai efi -
cientă ar fi  comunicarea cu asistenta medicală care ar 
putea să le ofere explicații amănunțite asupra impor-
tanței testării timpurii a acuității vizuale. În această 
privință, literatura de specialitate recomandă ca acor-
dul informat al pacientului, în special pentru acest 
tip de screening oferit și efectuat de profesioniști din 
domeniul sănătății, să fi e efectuat în contextul unei 
decizii bilaterale între pacient și cadru medical, cu 
obligația de a se conforma cu decizia pacientului [14].

În ceea ce privește fi nanțarea activităților de 
screening, majoritatea respondenților apreciază că 
personalul medical implicat în screening ar trebui 
plătit suplimentar faţă de salariul de bază. Cu toate 
acestea, datele din literatură arată că remunerarea fur-
nizorilor de servicii medicale în funcție de numărul 
de persoane pe care le-au urmărit contravine ideii de 
a permite pacienților/ părinților să facă o alegere în 
cunoștință de cauză în privinţa dorinţei de a fi  sau nu 
examinați [15] [ 16].

CONCLUZII

Cele mai relevante aspecte care reies din stu-
diul chestionarelor completate în cadrul sesiunii de 
dezbatere au fost faptul că introducerea unui program 
de testare a vederii la copii în România este o încer-
care realizabilă, dar din cauza lipsei de expertiză ante-
rioară în acest domeniu, sunt necesare tarininguri ini-
țiale pentru o instruire metodică, cuprinzătoare, atât 
teoretică cât și practică. 

În concluzie, încercarea de a evalua experienţa 
personalului medical cu privire la programele de scre-
ening poate oferi echipei de implementare o mulțime 
de informații relevante, necesare pentru o bună iniţiere 
și o derulare „lină“ al programului de screening vizual.

De asemenea, analizarea opiniei și a așteptă-
rilor inițiale ale personalului, poate ajuta echipa de 
implementare să evalueze mai bine unele dintre re-
zultatele fi nale ale studiului, raportându-le la aceste 
cerințe inițiale.
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