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Rezumat

Evaluarea stării de sănătate a studenților și ele-
vilor străini în cabinetele studențești și școlare nece-
sită o abordare exhaustivă , include înregistrea datelor 
pacienților, antecedentele patologice și personale, is-
toricul vaccinărilor efectuate anterior intrării pe teri-
toriul României, solicitarea documentelor medicale 
cu privire la starea de sănătate a titularilor, eliberate 
în țara de origine, efectuarea examenului clinic obiec-
tiv pe aparate și sisteme, înregistrarea paramentrilor 
clinici, evaluarea riscului pentru sănătatea publică, 
rezumatul constatărilor examinatorilor cu privire la 

starea de sănătate a celor evaluați, recomandări după 
caz a testărilor serologice pentru maladii care pun în 
pericol sănătatea publică, recomadări după caz pentru 
consult de specialitate, eventual indicații de tratament 
(în limita competenței evaluatorilor). 

Evaluarea stării de sănătate a studenților și ele-
vilor străini și formularea concluziilor vor trebui să 
respecte Drepturile pacienților, Directivele Europene, 
Codul deotologic al medicului și asistentului medical 
precum și legea malpraxisului medical.

CUVINTE CHEIE: evaluarea stării de sănă-
tate, studenții și elevii străini, viză permis de ședere
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Abstract

The assesment of the health status of the stu-
dents and foreign students in the student and school of-
fi ces requires a comprehensive approach, includes the 
recording of patient data, pathological and personal 
history, the history of vaccinations performed prior to 
entering the Romania, requesting medical documents 
regarding the health status of the holther, issued in the 
country of origin, conducting the objective clinical 
examination on devices and systems, recording the cli-
nical parameters, assessing the risk for public health, 
summarizing the examiners’fi ndings regarding the 
health status of the evaluated ones, recommendations 

as appropiate of serological tests for the endagered di-
seases public health, recommendations as appropiate 
for specialist consultation, possibly treatment indicati-
ons (within thw competence of evaluators).

The assesment of the health status of foreign 
students and students and the formulation of the con-
clusions will have to respect the Patients’Rights, the 
European Directives, The Deontological Code of the 
doctor and the medical assistant as well as the law of 
medical malpractice.
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Articolul de față își propune o abordare de an-
samblu a evaluării stării de sănătate a studenților re-
spectiv a elevilor străini care se prezintă la cabinetul 
medical studențesc sau la cabinetul medical școlar pen-
tru luarea în evidență iar în cazul studenților străini și 
pentru eliberarea adeverinței medicale necesare obține-
rii vizei de ședere temporară pe teritoriul României .

Articolul are ca reper Ghidul European pentru 
evaluarea stării de sănătate a refugiaților și migranți-
lor în Uniunea Europeană . Acest ghid aparține Ghi-
dului pentru profesiniștii în sănătate , ghid elaborat 
de Comisia Europeană și IOM(Organizația mondială 
pentru migrație).[1]

Evaluarea stării de sănătate constă într-o 
evaluare a stării de sănătate fi zică și mintală a migran-
ților efectuată înainte de plecare sau de sosire într-o 
țară de tranzit sau de destinație(conform IOM)

Evaluarea stării de sănătate implică o anamneză 
atentă a istoricului medical inclusiv istoricul vaccină-
rilor coroborat cu examenul clinic obiectiv. 

Conform Ghidului pentru evaluarea stării de 
sănătate a refugiaților și migranților în Uniunea Euro-
peană noțiunea de medic examinator reprezintă ca-
drul medical care efectuează evaluarea inițială a stării 
de sănătate independent de viitoarele consultații de 
control sau la punctele de tratament[1]

Noțiunea de afecțiuni exprimă acele afecțiuni 
medicale fi zice sau psihice ale persoanei examinate 
care sunt identifi cate sau semnalate fi e de către per-
soana în cauză fi e de căte medicul examinator pe baza 
istoricului medical și al examenului clinic obiectiv.[1]

Afecțiunea medicală semnifi cativă se referă 
la o afecțiune, o boală sau un handicap care este pro-
babil să aibă un impact asupra primirii și stabilirii per-
soanelor străine pe teritoriul țării.

În etapa de sosire prezența unei astfel de afecți-
uni declanșează măsuri care asigură continuarea asis-
tenței medicale cum ar fi  trimiteri și alte componente 
de reintergrare legate de sănătate.[1]

O atenție aparte ar trebui acordată adeverințe-
lor medicale eliberate la cabinetul medical studenților 
care urmează să părăsească țara pentru burse în străi-
nătate sau cu programul Work and Travel. 

Aducem în discuție conceptul de stare de să-
nătate în călătorie. 

Asistența medicală în acest context implică ate-
nuarea riscurilor pentru sănătate care ar putea rezulta 

în călătorie, riscuri rezultate în urma interacțiunii mai 
multor factori, inclusiv durata călătoriei, natura și 
condițiile transportului, nivelul de acces la asistența 
medicală în cursul călătoriei și la destinația fi nală, 
precum și antecedentele patologice preexistente. [1]

Ar trebui avută în vedere o evaluare a riscurilor 
călătoriei pentru a permite persoanei să călătorească 
în condiții de siguranță [1]și o consiliere medicală co-
respunzătoare în cazul prezenței unei patologii cro-
nice cunoscute.

Ghidul European pentru evaluarea stării de să-
nătate a refugiaților și migranților în Uniunea Euro-
peană recomandă ca evaluarea stării de sănătate să se 
efectueze pe o bază voluntară, cu respectarea deplină 
a confi dențialității pacientului. 

În urma evaluării stării de sănătate a pacienților 
se vor notifi ca afecțiunile de importanță pentru să-
nătatea publică conform modelului national de rapor-
tare, respectând și Directivele Europene.

Examenul clinic obiectiv, anamneaza minuți-
oasă, istoricul vaccinărilor efectuate la studenții stră-
ini reprezintă alături de consilierea medicală și edu-
cația pentru sănătate , măsuri de prevenție primară 
la nivel de cabinet medical studențesc având un rol 
fundamental în sănătatea publică.

Ghidul pentru evaluarea stării de sănătate a re-
fugiaților și migranților în Uniunea europeană ne pro-
pune un protocol de examinare (fi gura nr. 1)[1]

Având reper acest ghid vom propune un proto-
col specifi c pentru evaluarea stării de sănătate a stu-
denților și elevilor străini care se prezintă la cabinetul 
medical pentru eliberarea adeverințelor medicale ne-
cesare obținerii permisului de ședere pe teritoriul țării 
pe tot parcusul studiilor. 

Conform Inspectoratului General pentru Imi-
granți din cadrul Ministerului de Afaceri Interne : 
viza de lungă ședere pentru studii poate fi  acordată 
la cerere străinilor care solicit intrarea pe teritoriul 
României în calitate de student, stagiar sau elev care 
participă la un program de schimb de elevi sau proiect 
educațional.[2]

Instituția la care va studia poate fi  de stat sau par-
ticular, cu condiția sa fi e acreditată potrivit legii. Viza 
se acordă și străinilor acceptați la studii în baza docu-
mentelor internaționale la care România este parte.
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INSTRUMENTE SUPLIMEN-
TARE DE PROTOCOL
Dezvoltarea la copii

Minitest pentru 
sănătate mintală
Ac  vități zilnice

   Centre de EVALUARE A STĂRII 
DE SĂNĂTATE

(examen voluntar cu consimțământ
în cunoș  nță de cauză)

Înregistrare
(Date biometrice)

Dacă există
indicații

Dacă există
indicații

Evaluarea carnetului de 
vaccinări

Evaluarea sănătății mintale

Sunt indicate 
teste de labo-

rator?

Se recomandă 
teste și examene 

opționale?
Se recomandă teste și 
examene opționale?

Fișa medicală 
este înmânată migrantului

Concluzie 
recomandare

Intervenții/asistență/tratament

Imunizare

Teste de laborator?
Da

Da

Nu

Nu

Istoric medical

Examen fi zic

Permisul de ședere atestă dreptul titularului de 
ședere pe teritoriul României, pe parcursul desfășură-
rii studiilor. 

Pentru a obține viza pentru permisul de șede-
re(atât pentru studenți cât și pentru elevii participanți 
la programele de schimb ) Inspectoratul solicită mai 
multe documente printre care și adeverință medicală 
din care să rezulte că titularul nu suferă de boli care 
să pună în pericol sănătatea publică.Adeverința poate 
fi  eliberată de orice instituție de sănătate publică sau 
privată.[2]

Serviciul Imigrări poate avea obiecții cu privire 
la acordarea vizei în situația în care străinul suferă 
de boli care pun în pericol sănătatea publică și nu se 

supune măsurilor de tratament stabilite de autoritățile 
competente.[2]

În situația în care boala a survenit ulterior obți-
nerii permisului de ședere temporară, revocarea va fi  
dispusă dacă străinul nu se supune măsurilor de trata-
ment stabilite de autoritățile competente.

Conform Directivei Consililului European, ma-
ladiile care pot pune în pericol sănătatea publică sunt: 
maladii care presupun instituirea unei stări de caran-
tină, tuberculoza activă sau cu tendință evolutivă a 
aparatului respirator, sifi lisul, alte maladii infecțioase 
sau parazitare contagioase, toxicomaniile, tulburărări 
psihomentale grave, stări evidente de psihoză însoțite 
de stări de agitație, delir, halucinații, psihoză confu-
zională.[3]

O detaliere a acestor maladii ne oferă și Cen-
trul mondial de Control și Prevenire a îmbolnăvirilor 
(CDC)[4]

Procesul de evaluare a stării de sănătate poate fi  
efectuat de către medic și asistentul medical (partajat în 
funcție de atribuțiile fi ecăruia conform OMS 653)[5]
respectându-se confi dențialitatea pacientului și codul 
deontologic al medicului și asistentului medical care 
prevede (pentru medic în capitolul unu articolul 1 și 
2 , respectiv pentru asistentul medical capitol 5, secți-
unea 1, articol 21) nediscriminarea (actul profesional 
şi întreaga activitate a medicului și asistentului medi-
cal se vor exercita, respectiv desfăşura fără niciun fel 
de discriminare, inclusiv în ceea ce priveşte starea de 
sănătate sau şansele de vindecare ale pacientului, indi-
ferent de rasă, sex, vârstă, apartenență etnică,originea 
națională sau socială, religie, opțiuni politice) [6,7]

Conform Drepturilor și obligațiilor pacientului 
acesta are dreptul de a fi  informat cu privire la starea lui 
de sănătate sau cu privire la examinările și investigați-
ile medicale necesare, într-un limbaj respectuos, clar, 
cu minimalizarea terminologiei medicale, iar în cazul 
în care acesta nu cunoaște limba română, pacientului 
i se vor aduce la cunoștința aceste informații în limba 
maternă sau într-o limbă de circulație internațională.[8]

Protocolul de examinare începe cu înregistra-
rea pacientului, ceea ce presupune datele de identi-
fi care (nume, prenume, țara de origine, data intrării 
pe teritoriul țării, Facultatea la care studiază, anul de 
studiu, data nașterii, domiciliul pe parcursul anilor de 
studii, opțional adresa de email ).

Urmează colectarea datelor din istoricul medical.

Figura 1. Protocol 
de examinare 
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Se va chestiona pacientul (datele furnizate sunt 
pe proprie răspundere, consemnate sub semnătura paci-
entului) cu privire la posibilitatea existenței unei afec-
țiuni cronice (diabet zaharat, epilepsie, schizofrenie, 
depresie,tulburare bipolară,astm bronșic, tuberculoză, 
hepatite, cardiopatii congenitale sau dobândite etc) și 
eventualul tratament cronic aferent (cu detalii asupra 
dozelor, modului de administrare, ritmului). 

De asemenea se solicită studentului străin pune-
rea la dispoziție a actelor medicale eliberate de insti-
tuțiile competente din țara de proveniență, acte medi-
cale necesare și la înscrierea în învățământul superior, 
acte medicale care consemnează starea de sănătate a 
pacientului, dovada vaccinărilor, testările serologice 
pentru bolile infectocontagioase, în funcție de țara de 
origine (HIV, hepatită B, hepatita C, sifi lis etc).

Se va continua chestionarea pacientului cu pri-
vire la alte afecțiuni posibile (alergii, intervenții chi-
rurgicale, febră recurentă în ultimele șase luni, gas-
tropatii, alte boli digestive, afecțiuni urologice, nefro-
patii, boli hematologice, boli endocrine, afecțiuni ale 
pielii, afecțiuni ginecologice,posibilitate de sarcină, 
boli cu transmitere sexuală, antecedente de transfuzii 
de sânge , pierdere importantă în greutate în ultimele 
șase luni, istoric de abuz fi zic sau psihic, consumul de 
alcool, droguri, fumat etc). 

Ghidul European acordă a atenție deosebită 
istoricului de vaccinări al imigrantului, în acest 
sens la secțiunea vaccinări ne propune următoarea 
schema (Tabel nr. 1) (include informații din carnetul 
de vaccinări sau din actele medicale eliberate în țara 
de proveniență).

Menționăm aici codurile privind carnetul de 
vaccinări: schema de administrare fi nalizată(C), In-
adecvat vârstei(A), interval de timp insufi cient(T), 

contraindicate(F), nu este disponibil pentru ad-
ministrarea de rutină(R), sezon inadecvat pentru 
vaccinare(S).

Nr. crt. Variabile 

1 Carnet de vaccinări sau dovezi medicale prezente/disponibile Da/nu

2 Situația vaccinărilor corespunde cerințelor specifi ce vârstei conform 
cerințelor naționale din țara de ședere

Dacă Da con  nuați cu punctele 3-24 și 
indicați data și vârsta la vaccinare

3 Vaccinul di  ero-tetanic pediatric (DT) Da/nu
4 Vaccinul di  ero-tetanic-pertussis (DTP) Da/nu
5 Vaccinul di  ero-tetanic-pertussis (acellular) pediatric (DTaP) Da/nu
6 Vaccinul tetano-di  eric pentru adul   (Td) Da/nu
7 Vaccinul tetano-di  eric acelular pentru adul  Da/nu
8 Vaccin poliomileli  c oral (OPV) Da/nu
9 Vaccin poliomieli  c inac  vat (IPV) Da/nu

10 Vaccin rujeolo-urlian-rubeolic (MMR) Da/nu
11 Vaccin rujeolic Da/nu
12 Vaccin rubeolic Da/nu
13 Vaccin rujeolo-rubeolic Da/nu
14 Vaccin urlian Da/nu
15 Vaccin urlian-rubeolic
16 Vaccin Haemophilus infl uenza  p B Da/nu
17 Vaccin hepa  ta A Da/nu
18 Vaccin hepa  ta B Da/nu
19 Vaccin meningococic Da/nu
20 Vaccin papilloma virus uman (HPV) Da/nu
21 Vaccin varicelic Da/nu
22 Vaccin herpes zoster Da/nu
23 Vaccin pneomococic Da/nu
24 Vaccin gripal Da/nu

Tabel nr. 1. Dovada vaccinărilor
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Nr. 
crt Parametri măsurați Valori obținute

1 Înălțime (cm)
2 Temperatura

3 Greutate (kg)
4 Indice de masă corporală (IMC)
5 Tensiunea arterială inițială: sistolică (mm Hg)
6 Tensiunea arterială inițială: diastolică (mm Hg)

7
Tensiunea arterială repetată: sistolică (mm Hg) Numai dacă valoarea inițială este mai mare decât valorile 

normale
8 Tensiunea arterială repetată: diastolică (mm Hg)
9 Puls ini  al (/minut)
10 Frecvența respiratorie (/minut)
11 Puls repetat (/minut) Numai dacă valoarea inițială este diferită de valorile normale
12 Acuitatea vizuală la ochilul stâng (necorectată)
13 Acuitatea vizuală la ochiul drept (necorectată)
14 Acuitatea vizuală la ochiul stâng ( corectată)
15 Acuitatea vizuală la ochiul drept (corectată)

Tabel nr. 2. Măsurători clinice urmărite în cadrul evaluării stării de sănătate a studenților

Urmează examenul clinic obiectiv pe aparate 
și sisteme coroborat cu măsurătorile clinice. 

Ghidul European ne propune două scheme sim-
plifi cate de abordare a examenului clinic și anume o 

secțiune în care se consemnează măsurătorile clinice 
și o secțiune în care se notează constatările exame-
nului clinic obiectiv (tabelele nr. 2 și 3)[1]

Nr. 
crt Examinare clinică pe aparate și sisteme Valori obținute

1 Aspectul general și starea de nutriție Normal/anormal/nu a fost evaluat
2 Acuitatea audi  vă și urechea Normal/anormal/nu a fost evaluat
3 Ochi Normal/anormal/nu a fost evaluat
4 Nas, cavitate bucală și gât Normal/anormal/nu a fost evaluat
5 Inima (zgomote cardiace, murmur, frecătură, sufl uri) Normal/anormal/nu a fost evaluat
6 sâni Normal/anormal/nu a fost evaluat
7 Plămâni( murmur vezicular, raluri, frecătură, sonoritate 

pulmonară) Normal/anorma/nu a fost evaluat
8 Abdomen (inclusiv fi cat și splină) Normal/anormal/nu a fost evaluat
9 Organe genitale Normal/ anormal/nu a fost evaluat

10 Regiunea inghinală ( inclusiv adenopa  i) Normal/anormal/nu a fost evaluat
11 Extremități (inclusiv puls periferic, edeme) Normal/anormal/nu afost evaluat
12 System musculo-scheletal ( inclusive mers) Normal/anormal/nua fost evaluat
13 Piele (inclusiv constatări privind automu  lări, injecții, 

piercinguri) Normal/anormal/nu afost evaluat
14 Ganglioni limfa  ci Normal/anormal/nu a fost evaluat
15 Sistem nervos Normal/anormal nu a fost evaluat
16 Starea mintală (inclusiv dispoziție, inteligență, percepție, 

procese de gândire, comportament pe parcursul 
examinării medicale)

Normal/anormal/nu a fost evaluat
Indiciu:dacă există suspiciuni cu privire la alterarea 
memoriei trebuie completat testul Ministres(Mini-
Mental-State examina  on form)
Dacă există suspiciuni privind o tulburare de 
personalitate, boalăpsihică sau abuz de subtanțe se va 
recomanda consult de specialitate

Tabelul nr. 3. Constatările examenului medical
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Constatările examenului clinic obiectiv se 
vor nota corespunzător dar ar trebui să existe și o secți-
une pentru observații unde să se detalieze constatări 
semnifi cative de abatere de la starea de normalitate.

La examinarea fi zică a imigranților (respectiv 
a studenților și elevilor străini) asimptomatici sau 
simptomatici sosiți recent în țară ar putea fi  luate în 
atenția examinatorului anumite boli infecțioase care 
au o incidența mare în funcție de țara de proveniență 
a pacientului. 

De asemenea se va ține cont de tranzitul mai lung 
din țara de origine până la destinația fi nală printr-un nu-
măr de țări cu diferite epidemilogii ale bolilor.[1]

În fi gura nr. 5 sunt reproduse informații din 
Ghidul European pentru evaluarea stării de sănătate a 
imigranților din câteva regiuni.

Din păcate nu sunt puse la dispoziție în acest 
ghid și date din alte regiuni de interes pentru noi (Ma-
roc, Kamerun, Egipt, Tunisia, Turcia, Israel etc) , re-
giuni din care numeroși studenți străini se înscriu la 
facultățile noastre. 

Boala Indicator Siria Afganistan Irak Eritreea Somalia
Di  erie Cazuri raportate 

către OMS în 
2012,2013,2014

nedisponibil 0 3,4 și 5 8 65,7%

Febra  foida Risc de febră  foidă + + + + +
Holera Risc Nu au existat 

focare recente
Focare 
recurente

Focare existente 
în Bagdad, 
Babylon, Najaf, 
Qadisiyyah, 
Muthanna

nedisponibil Endemica

Hepa  ta A Risc Grad
Ridicat de 
endemicitate

nedisponibil Grad ridicat de 
endemicitate

Grad ridicat de 
endemicitate

Grad ridicat de 
endemicitate

Hepa  ta E Risc nedisponibil nedisponibil Grad ridicat de 
endemicitate

nedisponibil Grad ridicat de 
endemicitate

Helmin  aza Risc de helmin  aze 
transmise prin sol 
(ascarid, tricocefal, 
anchilostoma)
Risc de schistozomiază 
urinară

+

+

++ +

+

++

+

++

+
Leishmanioza Risc de leishmanioză 

cutanată
Risc de leishmanioza 
viscerală

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
Hepa  ta B Prevalența hepa  tei B 

cronice
Prevalență 

intermediară 
5,6%

Ridicată
10%

Redusă 
1,3%

Ridicată
15%

Ridicată 
12,4%

Hepa  ta C Prevalența Ridicată 3.1% Ridicată
1,1%

Ridicată
3,2%

Ridicată
1%

Nedisponibil

HIV Prevalența scăzută nedisponibil scăzută scăzută scăzută

Malaria Risc de malaria Lipsa malariei Risc de 
infestare cu 
P.vivax mai 
mare decât 
P.falciparium

Lipsa malariei Risc de infestare 
cu P. falciparium 
mai mare decât 
P. vivax

Risc de 
infesatre cu P. 
falciparium

Rujeola Incidența la 100000 
de locuitori in 2013. 
2014

1,84 și 2,68 1,41 și 1,75 2,09 și 3,02 0,77 și 0,02 2,17 și 9,12
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Boala Indicator Siria Afganistan Irak Eritreea Somalia
Poliomielita Cazuri raportate 

către OMS în 
2012,2013,2014

0.35 si 
nedisponibile

46,17,28 0,0 și 2 0 1,195 și 5

Tuberculoza Incidența la 100000 
de locuitori

Redusă17 Ridicată
189

Redusă
25

Ridicată
Între 40-499

Ridicată
285

Rezistența 
an  micro-
biană

Risc de purtător de 
bacterii gram nega  ve 
mul  rezistente

Nedisponibil Nedisponibil Nedisponibil Nedisponibil Nedisponibil

Rabie Nivel de risc de 
contactare a rabiei 
la om

Ridicat Ridicat Ridicat Ridicat Ridicat

Tabelul nr. 4. Boli infecțioase care trebuie luate în considerare în funcție de țara de origine

Revenind la examenul clinic obiectiv ghidul ne 
aduce în atenție o secvență specială și anume: bolile 
infecțioase care trebuie luate în considerare pentru di-
agnosticul diferențial. În contiuare vom discuta prin-
cipalele semne și simptome care presupun diagnostic 
difernțial. 

Febra poate fi  întâlnită în caz de malarie, leish-
manioză viscerală, febră tifoidă, febra galbenă,menin-
gită ebola, boli transmise de paraziți, tifos etc.

Simptome respiratorii pot fi  întâlnite în caz de 
tuberculoză, gripă.

Simptome gastrointestinale se descriu în caz 
de holeră, febră, tifi odă, helmintiază (ascaridioză, 
anchilostomiază).

Leziuni cutanate apar în scabie, leishmanioză 
cutanată, difterie cutanată. Leziuni cu caracter erup-
tive apar în rujeolă, rubeolă, boli transmise de pă-
duchi.Atenție deosebită în caz de piercinguri, acestea 
ridică suspiciunea de hepatite virale, infecție HIV etc.
(teoretic necesită testări serologice pentru excludere).

Meningita sau alte simptome neurologice pot 
să apară în caz de rabie, meningita meningococică.

Ghidul propune la secțiunea următoare(secțiu-
nea G) efectuarea câtorva analize de laborator(teste) 
și anume: analiza urinii(dipstick pentru albumină, 
proteine, zahăr, sânge), test rapid pentru malaria(pan-
malaria), sarcină,electrocardiogafi e, mantoux(testarea 
la tuberculină)[ 9]

La secțiunea H, ghidul aduce în discuție me-
tode de diagnostic care trebuie luate în considerare, 
după caz,în funcție de țara de destinație și anume: 
imagistică, radiografi e toracică, alte examinări ima-
gistice(ecografi e etc), electocardiogafi e(dacă nu a fost 
efectuată în punctul de acces), laborator hemogramă 

completă, laborator antigeni de suprafață(Atg HBs), 
laborator serologie hepatită C, laborator HIV, labo-
rator sifi lis, laborator testări funcția hepatică, labo-
rator tuberculoză(testări sputa), instrument formular 
minitest pentru examinarea stării mintale(mimimen-
tal state screening form), instrument evaluarea acti-
vităților zilnice, instrument graphic pentru dezvoltare 
preșcolari, alte trimiteri (specialist, îngrijiri legate de 
sarcină, spitalizare etc).

De asemenea subliniem faptul că în urma exa-
menului clinic obiectiv efectuat la cea mai mică sus-
piciune vom trimite pacientul( în cazul de față student 
străin sau elev străin, la testări serologice pentru boli 
infectocontagioase, mai ales dacă subiectul nu poate 
dovedi cu acte medicale testările serologice pentru 
boli care pun în pericol sănătatea publică sau vaccină-
rile , acte necesare la intrarea pe teritoriul României).

Tot aici aducem în discuți posibilitatea rezulta-
telor fals negative la testările pentru bolile infecto-co-
natgioase care pun în pericol sănătatea publică în sen-
sul în care la intrarea pe teritoriul țării acestea pot fi  
negative dar în caz de infectare recentă anticorpii se 
pozitivează la șase luni respectiv nouă luni. 

Opinia personală referitor la această situație 
este că ar trebui efectuat screening la 6 luni sau 9 luni 
de la intrarea studenților străini în țară pentru o mai 
bună abordare medicală de evaluare a stării de sănă-
tate și pentru bune politici de sănătate publică.

Putem exclude în felul acesta orice posibilitate 
de boală infectocontagioasă care pune în pericol sănă-
tatea publică pentru studenții și elevii străini care își 
desfășoară studiile în România.

Secțiunea H a ghidului descrie rezumatul 
constatărilor. 
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Se vor utiliza codurile CIM(clasifi care interna-
țională a maladiilor0, necesare pentru a proteja confi -
dențialitatea și eventualele sensibiltăți ale pacienților.

Dacă a fost identifi cată o afecțiune medicală sem-
nifi cativă precum TBC activ, infecțios se utilizează co-
durile CMI A15-A19,pentru TBC activ neinfecțios cod 
A15-A19, boli cu transmitere sexuală cod A50-A64, 
virusul imunodefi cienței umane cod B20-B24 etc.(Cla-
sifi care internatională a maladiilor)[10]

Secțiunea de recomandări pentru tratament va 
menționa dacă este sau nu necesar un tratament speci-
fi c( sifi lis, malaria, parazitoze gastrointestinale, pen-
tru o afecțiune acută sau cronică, durata tratamentului 
recomandat, dacă este sau nu recomandată vaccinarea.

Menționăm aici din nou respectarea drpeturi-
lor pacientului și a Codului deontologic medical cu 

privire la dreptul la sănătate și la cel mai bun trata-
ment professional al pacientului.[6,7]

Vaccinarea trebuie să fi e indicată în funcție de 
necesități , în conformitate cu orientările naționale de 
imunizare pentru țara gazdă.

În cazul în care nu există documentație medi-
cală cu dovezile de vaccinare, sau aceasta este incertă, 
persoana va fi  considerată nevaccinată și se vor reco-
manda primele doze ale schemei de vaccinare cât mai 
curând posibil după intrarea sau înregistrarea în țara 
gazdă.

În tabelul nr. 5 vom prezenta vaccinările care 
trebuie recomandate în absența unor dovezi docu-
mentate de vaccinare anterioară conform ghidului 
European[1]

Boală/grupă 
de vârstă

Copii și adolescenți
(sub 18 ani)

Adulți
(peste 18 ani)

Vaccinări prioritare
Rujeolă, oreion, 
rubeolă

Se administrează la personae cu vărsta peste 9 luni. Ar 
trebui administrate două doze MMR*la un interval de 
cel puțin o lună între doze dat de preferință mai lungi în 
conformitate cu orientările naționale. Vaccinul rujeolic 
administrat înaintea vârstei de 12 luni nu induce 
protecție în toate cazurile și ar trebui repetat după 
vârsta de 12 luni

Se administează la toate persoanele 
una sau două doze MMR în 
conformitate cu orientările naționale

Di  erie, tetanus, 
tuse convulsive, 
poliomielită, 
Haemophilus infl uenza 
 p B

Se administrează la toate persoanele cu vârsta 
peste 2 luni trei doze de vaccinuri care conțin DTaP-
IPV-HiB(component HiBnumai la copii sub 6 ani, 
cu excepția cazului în care există alte recomandări 
naționale specifi ce), la un interval de cel puțin o lună 
între doze, urmate de o doză de rapel, în conformitate 
cu orientările naționale. Vaccinurile combinate 
pentavalente și hexavalente sunt autorizate până la 
vârsta de 6ani

Se administrează la toți adulții trei 
doze de vaccinuri care conțin TdaP-
IPV** în conformitate cu orientările 
naționale.

Hepa  ta B Se administrează la persoanele cu vârsta peste 2luni, 
trei doze în conformitate cu orientările naționale***. 

Se administrează la toți adulții cu 
sau fără screening prealabil, în 
conformitate cu orientările naționale

Boala meningococică Trebuie urmate orientările naționale Trebuie urmate orientările naționale 
pentru vaccinările meningococice 
împotriva serogrupurilor A,B,C,W135 
și Y, cu excepția cazului în care 
situația epidemiologică sugerează 
al  el

*vaccinul MMR este contraindicate la persoanele imunocompromise și în timpul sarcinii. Sarcina ar trebui evitată timp de o lună 
după vaccinarea MMR

**dacă vaccinul este în cantități insufi ciente, se administrează cel puțin o doză de vaccine care conține component acelulară 
pertussis

***înainte de administrarea vaccinului poate fi  efectuată testarea pentru infecția cu virusul hepatitei B(HBsAg)
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Boala pneumococică Se administrează la persoane cu vârsta peste 2 luni , 
1-3doze vaccin conjugat, în conformitate cu orientările 
naționale

Se administrează la persoanele cu 
vârsta de peste 65ani

varicela Trebuie urmate recomandările naționale cu excepția 
situațiilor epidemiologice 

Idem

gripa Trebuie urmate recomandările naționale cu excepția 
situațiilor epidemiologice specifi ce

idem

tuberculoza Se administrează BCG în conformitate cu orientările 
naționale

În general BCG nu este recomandat 
adulților, cu excepția cazului în care 
mo  ve specifi ce sugerează al  el

Tabelul nr. 5. Vaccinări recomandate în absența cer  tudinii vaccinării anterioare

În concluzie, pentru eliberarea adeverinței me-
dicale necesară studenților străini și elevilor afl ați în 
programe de schimb educational, medicii din cabine-
tele medicale studențești și școlare vor trebui să dea 
dovadă de un real profesionalism, vor trata cu seriozi-
tate această situație, vor ține cont de toate informațiile 
necesare elaborării unei astfel de adeverințe medicale 
, își vor asuma toate aceste informații, pentru ca la 
fi nal sa nu ridice suspiciunea de malpraxis.

Viza de ședere se acordă pentru studii(viză de 
ședere temporară pe teritoriul României) pe perioada 
de un an cu posibilitate de prelungire. 

Aceasta presupune reevaluarea medicală a stu-
denților și elevilor străini cel puțin la un an. Pentru 
aceasta vă propunem întocmirea unor fi șe medicale 
unde vor fi  consemnate datele de înregistrare, datele 
cu privire la istoricul medical, vaccinări, testări sero-
logice la intrarea în țară și cele recomandate de către 
medicii evaluatori precum și o declarație pe proprie 
răspundere a studentlui cum că nu suferă de boli cro-
nice sau infectoconatgioase(se vor specifi ca aceste 
afecțiuni , după caz, fi ind vorba de hepatita B, hepatita 
C, infecție HIV, sifi lis). 

Recomandăm traducerea declarației pe proprie 
răspundere într-o limbă de circulație internațională 
pentru a evita orice neînțelegere din partea studentu-
lui străin.

Eliberarea adeverinței medicale necesare ob-
ținerii permisului de ședere necesită obligativitatea 
efectuării examenului clinic obiectiv pe aparate și sis-
teme coroborat cu declarația pe proprie răspundere. 

Eliberaraea adeverinței medicale doar în baza 
declarației studentului străin, fără documente medi-
cale care să ateste starea de sănătate anterioară intrării 

pe teritoriul țării și fără efectuarea examenului clinic 
obiectiv constituie caz de malpraxis medical.[11]

La fi nal, ghidul european recomandă formula-
rea în două exemplare a concluziilor raportului medi-
cal cu privire la starea de sănătate a pacientului și în-
mânarea unui exemplar pacientlui, celălalt rămânând 
la fi șa medicală. 

În atenția medicilor din cabinetele medicale 
școlare ar trebui să fi e situația copiilor imigranți care 
vin împreună cu familiile pe teritoriul țării noastre și 
care au dreptul la educație și sănătate astfel încât ei 
vor fi  inscriși la școli, vor fi  luați în evidența cabinete-
lor medicale școlare.

Menționăm și aici importanța respectării Drep-
turilor pacienților(dreptul la sănătate, dreptul la infor-
mare clară cu privire la starea de sănătate, dreptul pa-
cientului de a fi  informat în limba maternă sau o limbă 
de circulație internațională etc) și a codului de deon-
tolgie medicală atât de către asistentul medical cât și 
a medicului( nediscriminarea, respect față de pacient, 
de starea lui de sănătate și situația lui socio-econo-
mică, confi dențialitate, profesionalism etc) precum și 
respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale 
omului[12] 

Condițiile socio-economice precare, adăpostu-
rile aglomerate, taberele de refugiați pot crește riscul 
de răspândire a păduchilor și purecilor care, în anu-
mite cazuri pot transmite febra recurentă(cauzată de 
Borellia recurrentis), tifos exantematic( cauzat de 
Rickettsia prowazekii), precum și riscul de răspândire 
a scabiei.

În ultima perioadă cazuri sporadice de febră re-
curentă au fost raportate în Țările de jos, Germania, 
Finlanda, Belgia în rândurile migranților.[1]
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Boala meningococică a fost raportată mai mult 
la copii, însă reprezintă în continuare o cauză princi-
pală a meningitei la adolescenți, adulți tineri și adulți, 
în special în mediile supraaglomerate, cum sunt ta-
berele de refugiați. Cei mai multi contactează boala 
prin expunere la purtători asimptomatici. În plus su-
praaglomerarea este asociată cu creșterea transmiterii 
rujeolei, varicelei și gripei.

BIBLIOGRAFIE
1. Ghid profesioniștii în sănătate. Ghid pentru evaluarea stării 

de sănătate a refugiaților și migranților în UE/SEE;Comisia Eu-
ropeană și IOM, Direcția Generală Sănătate și Siguranța Alimen-
tară.Luxemburg:Ofi ciul pentru Publicații al Uniunii Europene, 
2015. Reproducerea este autorizată cu condiția menționării sursei.

2.  http://igi.mai.gov.ro/ro/content/studii 
3. Directiva Consiliului 64/221/CEE din 25 februarie 1964 

privind coordonarea măsurilor speciale referitoare la deplasarea şi 
şederea cetăţenilor străini, măsuri justifi cate din motive de ordine 
publică, de siguranţă publică şi de sănătate publică

4. https://ro.wikipedia.org/wiki/Centrul_pentru_Prevenirea_
si_Controlul_Bolilor_(SUA)

5. Ordinul M.S.653 din 2001 privind asistența medical a pre-
școlarilor, elevilor și studenților publicat în Monitorul Ofi cial al 
României în 5decembrie 2001

6. Codul de deontologie medicală aprobat prin Hotărâ-
rea Adunării Generale a Colegiului Medicilor din România nr. 
3/04.11.2016, publicată în Monitorul Ofi cial, Partea I nr.981 din 
7decembrie 2016 

7. Codul de Etică și Deontologie al asistentului medical ge-
neralist, al moașei și al asistentului medical din România aprobat 
prin Hotărârea nr.2 din 9 iulie 2009 a Ordinului Asistenților Me-
dicali generaliști,Moașelor și Asistenților medicali din România, 
publicată în Monitorul Ofi cial nr.560 din 12 august 2009

8. Dreptul la informația medicală.Legea nr.46/2003 si Nor-
mele de Aplicare aprobate prin Ordinul Ministerului Sanatatii 
Publice nr. 386/2004

9. https://en.wikipedia.org/wiki/Mantoux_test
10. Clasifi carea Internaţională Statistică a Bolilor şi Proble-

melor de Sănătate Înrudite, Revizia 10, Modifi carea australiană 
(ICD-10-AM). Volumele 1–5. Volumul 1 şi 2 se bazează pe Clasi-
fi carea Internaţională Statistică a Bolilor şi Problemelor de Sănă-
tate Înrudite, Revizia 10 (ICD-10) © Copyright Organizaţia Mon-
dială a Sănătăţii 1992 incluzând actualizările OMS 2000. toate 
drepturile rezervate. Modifi cată prin permisiune pentru scopurile 
guvernului australian, acolo unde apare.

11. Legea 95 din 2006 malpraxis Raspunderea civilă a perso-
nalului medical cap.1 art.642

12. https://ro.wikipedia.org/wiki/Declaratia_Universala_a_
Drepturilor_Omului#Bazele_drepturilor_omului


	Coperta verso Revista de medicina scolara si universitara.pdf
	Page 1

	coperta 7-1.pdf
	Page 1




