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Rezumat

INTRODUCERE: Din momentul depistării 
primelor cazuri de infecție cu SARS CoV-2 la nivel 
mondial, fi ecare țară a implementat diferite măsuri 
de prevenție a populației împotriva infecției cu acest 
nou virus. În România, măsurile epidemiologice au 
fost instituite rapid, iar Direcțiile de Sănătate Publică 
județene au fost întărite inclusiv prin delegarea perso-
nalului medical din cabinetele medicale din unitățile 
de învățământ.

OBIECTIVE: Studiul urmărește modul în care 
personalul medical din medicina școlară a luat parte 
la acțiunile de prevenție împotriva infecției cu SARS 
CoV-2, la nivel național, de la instaurarea stării de ur-
gență, în 16 martie, până la începutul lunii mai 2020.

MATERIAL ȘI METODĂ: Au fost distribuite 
chestionare cu răspunsuri libere, on-line, medicilor și 
asistentelor medicale din întreaga țară. S-au analizat 
statistic răspunsurile primite. 

REZULTATE: Din cele 336 de chestionare pri-
mite, au fost considerate valide (răspunsuri la toate 
întrebările) 324, reprezentând 88,52%. S-au primit 
chestionare din 35 județe (69 orașe) și Municipiul 

București, 225 dintre respondenți fi ind asistenți me-
dicali și 99 medici. 

Dintre aceștia, 289 au fost delegați la DSP, iar 
27 au efectuat acțiuni specifi ce în cadrul Autorități-
lor Publice Locale. Principalele activități desfășurate 
au fost: coordonare a situațiilor de urgență, în cadrul 
Centrelor Județene de Comandă (6 persoane), asis-
tență medicală în centrele de carantină (91), anchete 
epidemiologice, monitorizare telefonică a persoanelor 
afl ate în izolare la domiciliu/carantină și a contacților 
acestora (95), triaj la frontieră (33), triaj prespitalicesc 
și în unități de primire a urgențelor (40), asistență me-
dicală în azilele de bătrâni (2), recoltare probe de la 
suspecți (8), permanență la telefoanele ISU/DSP (72), 
realizarea bazelor de date și introducerea datelor în 
acestea (20), urgențe stomatologice (3), sprijin comu-
nitar (22).

CONCLUZII: Personalul medical din cabine-
tele din unitățile de învățământ a participat în întreaga 
țară la acțiuni de prevenție a populației împotriva in-
fecției COVID-19, desfășurând activități importante, 
cu risc crescut pentru sănătate.
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Abstract

INTRODUCTION: Since the fi rst cases of 
SARS CoV-2 infection were detected worldwide, 
each country has implemented various measures to 

prevent the population from becoming infected with 
this new virus. In Romania, epidemiological measures 
were instituted quickly, and the county Public Health 
Directorates were strengthened, including by delega-
ting medical staff from the school medical offi ces.
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OBJECTIVES: The study follows the way in 
which the medical staff from the school medical of-
fi ces took part in the prevention actions against the 
SARS CoV-2 infection, at national level, from the 
establishment of the state of emergency, on March 16, 
until the beginning of May 2020.

MATERIAL AND METHOD: Questionnaires 
with open-ended questions were distributed online to 
physicians and nurses across the country. The recei-
ved responses were statistically analyzed.

RESULTS: Out of the 336 questionnaires re-
ceived, 324 were considered valid (with answers to all 
questions), representing 88.52%. Questionnaires were 
received from 35 counties (69 cities) and Bucharest, 
225 of the respondents being nurses and 99 doctors.

Of these, 289 were delegated to the DSP, and 27 
took specifi c actions within the Local Public Authori-
ties. The main activities carried out were: coordination 

of emergency situations within the County Command 
Centers (6 people), medical assistance in quarantine 
centers (91), epidemiological investigations, telep-
hone monitoring of people in isolation at home / qu-
arantine and of their contacts (95), border triage (33), 
pre-hospital and emergency triage (40), nursing home 
care (2), sample collection from COVID-19 suspects 
(8), ISU / DSP hotlines (72), creation of databases and 
data input in databases (20), dental emergencies (3), 
community support (22).

CONCLUSIONS: Medical staff from the 
educational institutions offi ces participated throug-
hout the country in actions to prevent the population 
against COVID-19 infection, carrying out important 
activities, with high risk for health.

KEY WORDS: school medicine, prevention 
COVID-19

INTRODUCERE

Încă de la depistarea primelor cazuri de infecție 
cu SARS CoV-2 la nivel mondial, fi ecare țară a instituit 
măsuri de prevenție a răspândirii bolii la nivel national, 
măsurile de epidemiologie și sănătate publică ocupând 
un rol important în apărarea sănătății populației.

Epidemiologia este știința care se ocupă cu stu-
diul determinanților stării de sănătate în populație și 
cu aplicarea acestor studii pentru controlul probleme-
lor de sănătate [1].

Cunoașterea porților de intrare și de ieșire și a 
modalităților de transmitere a bolilor infecțioase re-
prezintă baza în adoptarea măsurilor de prevenție. În 
general, măsurile de control cele mai efi ciente vizează 
chiar intervenția în lanțul de transmitere a infecției.

Centrul de Control al Bolilor Transmisibile 
(CDC) consideră că, în bolile infecțioase, interven-
țiile trebuie să se bazeze pe: controlul și eliminarea 
agentului care reprezintă sursa de transmitere, pro-
tejarea porții de intrare și creșterea rezistenței orga-
nismului-gazdă [2]. Astfel, pentru majoritatea bolilor 
infecțioase măsura cea mai importantă de prevenție 
este reprezentată de controlul și eliminarea agentului 
infecțios care determină boala. Trebuie luate măsuri 
de prevenție pentru pacienți, persoane asimptomatice 
și comunitate [2].

Organizația Mondială a Sănătății a elaborat pro-
tocoale specifi ce infecției COVID-19, considerând că 
un rol esențial îl au identifi carea și urmărirea cazurilor 
confi rmate și a contacților acestora în populația gene-
rală, adică efectuarea anchetelor epidemiologice [3].

În România, Institutul Național de Sănătate Pu-
blică, prin Centrul Național de Prevenire și Control al 
Bolilor Transmisibile, a stabilit principalele măsuri de 
luptă împotriva infecției SARS CoV-2 pentru proteja-
rea sănătății populației [4]. Astfel conform CNSCBT,

Contactul apropiat este defi nit ca: 
– Persoană care locuiește în aceeași gospodărie 

cu un pacient cu COVID-19; 
– Persoană care a avut contact fi zic direct cu un 

caz de COVID-19 (ex. strângere de mână fără igiena 
ulterioară a mâinilor); 

– Persoană care a avut contact direct neprotejat 
cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex. 
în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna nepro-
tejată de mănușă); 

– Persoană care a avut contact faţă în faţă cu un 
caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 m şi cu 
o durată de minim 15 minute; 

– Persoană care s-a afl at în aceeași încăpere 
(ex. sala de clasă, sală de ședințe, sală de așteptare din 
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spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 
minute şi la o distanţă mai mică de 2 m; 

– Persoană din rândul personalului medico-sa-
nitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă 
unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rân-
dul personalului de laborator care manipulează probe 
recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul 
corect al echipamentului de protecție*. 

Legătura epidemiologică ar fi  putut avea loc în 
perioada de 14 zile anterioare datei debutului 

Atitudinea față de contacții apropiați [4]: 
Contacții apropiați se vor auto-izola la domici-

liu, împreună cu ceilalți membri ai familiei care locu-
iesc la aceeași adresă, de preferat în camere diferite, 
și vor fi  supravegheați clinico-epidemiologic timp de 
14 zile, dupa caz, de la: 

– data celei mai recente expuneri la un caz sus-
pect / confi rmat cu COVID-19; 

– data ultimei expuneri într-o unitate sanitară 
în care erau tratați pacienți cu COVID-19, în care au 
lucrat sau s-au afl at; 

Atitudinea față de persoanele care sosesc 
din zona ROȘIE, menționată în „Lista regiunilor și 
localităților din zona roșie și zona galbenă cu transmi-
tere a COVID19“: Aceste persoane vor fi  carantinate 
imediat dupa sosirea în România, timp de 14 zile de 
la intrarea în țară, în spațiile special destinate în acest 
scop. Se vor recolta probe respiratorii DOAR la apa-
riția simptomatologiei în decurs de 14 zile de la data 
intrării în România, de catre personalul DSP, iar cei 
pozitivi vor fi  transportați în regim de urgență către 
cel mai apropiat spital/secție de boli infecțioase [4]. 

Atitudinea față de persoanele care sosesc din 
zona GALBENĂ, menționată în „Lista regiunilor și 
localităților din zona roșie și zona galbenă cu transmi-
tere a COVID-19“: Aceste persoane se vor auto-izola 
la domiciliu imediat dupa sosirea în România, timp 
de 14 zile de la intrarea în țară, împreună cu ceilalți 
membri ai familiei care locuiesc la aceeași adresă, 
de preferat în camere separate. Se vor recolta probe 
respiratorii DOAR la apariția simptomatologiei în de-
curs de 14 zile de la data intrării în România, de către 

* Personalul medical care a purtat echipamentul de 
protectie corespunzator tipului de îngrijire acordată 
NU ESTE CONSIDERAT CONTACT APROPIAT.

personalul serviciului de ambulanță/SMURD, iar cei 
pozitivi vor fi  transportați în regim de urgență către 
cel mai apropiat spital/secție de boli infecțioase [4].

Institutul Național de Sănătate Publică a stabilit 
în sensul celor de mai sus, atribuțiile Direcțiilor de 
Sănătate Publică județene /a Mun.Bucuresti (DSP) 
în lupta împotriva infecției COVID-19 [4]:

1. raporteaza imediat în platforma STS rezul-
tatul pozitiv; 

2. introduce în maximum 24 de ore restul de date 
solicitate pentru cazul nou confi rmat în platforma STS; 

3. declanșează investigația epidemiologică la 
cazul CONFIRMAT în maximum 24 de ore; 

4. introduce în platforma electronică dedicată 
fi șei de supraveghere, setul minim de date pentru ra-
portarea telefonică imediată a cazului SUSPECT; 

5. fi nalizează și încarcă în maximum 7 zile, în 
platforma electronică dedicată fi șei de supraveghere a 
cazului CONFIRMAT, datele din această fi șă; 

6. raporteaza la CNSCBT, imediat dupa depis-
tare, orice focar cu minimum 3 cazuri, inclusiv măsu-
rile recomandate/implementate; 

7. declanșează imediat investigația epidemiolo-
gică pentru clustere; 

8. raportează imediat, telefonic, la CNSCBT, 
decesele înregistrate la cazuri suspecte/confi rmate cu 
COVID-19, urmând ca în maximum 24 de ore de la 
deces, fi șa de supraveghere, actualizată inclusiv cu 
datele referitoare la deces, să fi e trimisă pe fax/e-mail 
la CNSCBT si CRSP, cu mențiunea „Actualizare“; 

9. declanșează imediat investigația epidemiolo-
gică pentru cazul decedat; 

10. primesc rezultatele de laborator de la 
CNSCBT;

Având în vedere multitudinea de acțiuni prin 
care Direcțiile de Sănătate Publică județene trebuiau 
să se implice în prevenirea și combaterea efectelor in-
fecției COVID-19, cu un număr extrem de redus de 
personal, prin instituirea stării de urgență la nivel  ri-
mate  (Decretul 195/16.03.2020), personalul medical, 
medici și asistenți medicali din cabinetele din unitățile 
de învățământ, au fost puși la dispoziția DSP-urilor, 
în primul rând pentru sprijin în efectuarea anchetelor 
epidemiologice [5].

OBIECTIVE: Studiul de față își propune să evi-
dențieze rolul jucat de personalul medical din medicina 
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școlară, la nivel national, în prevenția împotriva in-
fecției COVID, de la instaurarea stării de urgență în 
16 martie 2020, până la începutul lunii mai 2020.

MATERIAL ȘI METODĂ: Au fost distribuite 
chestionare cu răspunsuri libere, on-line, medicilor și 
asistentelor medicale din întreaga țară. 

S-au analizat statistic răspunsurile  rimate.

REZULTATE: S-au primit 336 chestionare, 
dintre care s-au considerat valide (răspunsuri la toate 
întrebările) 324. Au răspuns la întrebări 225 asistente 
medicale și 99 medici din 35 de județe plus Munici-
piul București, însumând 69 orașe din întreaga țară.

Județ Oraș Asistente Medici
Alba Câmpeni 1  
 Ocna Mureș 1 1
 Alba Iulia 1  
Arad Arad 6 4
Argeș Pitești 7 5
Bacău Bacău 11  
 Comănești 4 1
 Dărmănești 1  
 Tg Ocna 1  
 Onești 1  
Bihor Oradea 9  
Bistrița-Năsăud    
Botoșani    
Brașov Brașov 4 3
 Făgăraș 1 1
Brăila Brăila 4 1
București București 2 2
Buzău Buzău 6 3
 Rm Sărat 3  
Caraș-Severin Reșița 3 3
 Moldova Nouă 1  
Călărași Călărași 2  
Cluj Cluj-Napoca 3 13
 Turda 2 1
Constanța Constanța  4
 Mangalia 4  
 Năvodari  2
Covasna Sf Gheorghe 3  
 Covasna 1 1
Dâmbovița Târgoviște 12 4
 Pucioasa 4  
 Găești 6  
 Fieni 1  
Dolj Craiova 7 7
 Băilești  1
 Calafat 2 2
Galați Galați 1  
Giurgiu    
Gorj Tg Jiu 3  
 Bumbești Jiu 1  
Harghita Miercurea Ciuc 2  
Hunedoara Deva 1  
 Hunedoara 8  
 Orăștie 1  
Ialomița Slobozia 9  
 Urziceni  1
Iași Iași 3 1
Ilfov    
Maramureș Baia Mare 5  

Județ Oraș Asistente Medici
Mehedinți Drobeta Tr Severin  1
Mureș Tg Mureș 3 3
 Luduș 1 1
 Târnăveni  1
 Reghin 1  
Neamț Piatra Neamț 5  
 Tg Neamț 4  
 Bicaz 1  
Olt Slatina  2
 Caracal 2  
Prahova Ploiești 2  
 Mizil 1  
Satu Mare Satu Mare 1 1
 Carei  4
Sălaj    
Sibiu Sibiu 16 7
 Cisnădie  1
Suceava Suceava 1 4
Teleorman    
Timiș Timișoara 12 10
Tulcea Tulcea 6 1
 Măcin 1  
Vaslui Vaslui 8  
 Bârlad 9  
 Huși 1  
Vâlcea Rm Vâlcea  1
Vrancea Focșani 2 1
  225 99

Tabelul nr. 1

Figura 1

Dintre cei 324 de respondenți, 289 au fost dele-
gați pe perioada stării de urgență la Direcțiile de Sănă-
tate Publică, în timp ce alți 27, deși nu au fost delegați 
la DSP, au fost implicați în acțiuni la nivelul Autorită-
ților Publice Locale. 8 persoane au fost în șomaj tehnic, 
concediu supraveghere copil, sau concediu de odihnă.

Astfel, 316 persoane, reprezentând 97,53% 
dintre respondenți, au fost implicați în perioada stării 
de urgență în acțiuni de: coordonare a situațiilor de 
urgență, în cadrul Centrelor Județene de Comandă, 
asistență medicală în centrele de carantină, anchete 
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epidemiologice, monitorizare telefonică a persoane-
lor afl ate în izolare la domiciliu/carantină și a contac-
ților acestora, triaj la frontier, triaj prespitalicesc și în 
unități de primire a urgențelor, asistență medicală în 
azilele de bătrâni, recoltare probe de la suspecți, per-
manență la telefoanele ISU/DSP, realizarea bazelor 
de date și introducerea datelor în acestea, urgențe sto-
matologice, sprijin comunitar (Tabelul nr.2).

ac  vitate județe persoane
centrul de comandă județean 
pentru coordonarea situațiilor de 
urgență

4 6

centre de caran  nă 18 91
anchete epidemiologice/
monitorizare telefonică izolați și 
caran  nați

28 95

triaj fron  eră 9 33
triaj prespitalicesc 13 39
triaj UPU 1 1
azil de bătrâni 2 2
permanență telefonică ISU/DSP 25 72
recoltare probe suspecți COVID 4 8
sprijin comunitar 13 22
introducere în baza de date 6 18
realizare bază de date 2 2
urgențe stomatologice 3 3

Tabelul nr. 2. 

Echipament corespunzător acțiunilor desfășu-
rate au primit 224 dintre respondenți (70,88%), 38 de 
persoane nu au primit deloc echipament de protecție, 
iar 54 au declarat că echipamentul de protecție a fost 
insufi cient.

Instructaj legat de ceea ce trebuie să facă în 
această perioadă și referitor la echiparea/dezechiparea 
corectă au primit 106 persoane (33,54%). 178 dintre 
respondenți declară că nu li s-a făcut deloc instructaj, 
iar 32 dintre ei consider că nu au fost instruiți sufi cient.

Cu excepția persoanelor afl ate în șomaj tehnic, 
a existat un caz de diminuare cu 20% a salariului, fără 
nicio explicație. În rest, personalul medical implicat în 
studiu și-a primit salariul integral în această perioadă.

Totuși, până la 1 mai, niciunul dintre respon-
denți nu primise niciun spor la salariu, nici pentru 
orele suplimentare efectuate, nici pentru condițiile de 
risc în care și-au desfășurat activitatea.

Deși s-a lucrat în zone cu risc extrem de crescut 
de infecție, au fost testate pentru infecția COVID-19 
numai 14 persoane, reprezentând 4% din cei 324 de 
respondenți. 

Cel puțin 2 asistente medicale școlare, delegate 
la DSP, au fost confi rmate pozitiv în această perioadă, 
iar o asistentă medicală a decedat din cauza infecției 
COVID-19.

CONCLUZII

1. personalul din medicina școlară a participat 
activ, în întreaga țară, la acțiuni de prevenție și com-
batere a infecției COVID-19

2. riscul la care a fost expus pe toată perioada 
stării de urgență a fost considerabil
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