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Rezumat

Maltratarea în copilărie este un fenomen răs-
pândit, cu consecințe semnifi cative asupra sănătă-
ții fi zice și psihice. Cele mai importante forme sunt 
abuzul fi zic, emoţional, sexual și neglijarea. Abuzul 
emoţional cuprinde printre altele umilirea, amenința-
rea, ridiculizarea, respingerea, terorizarea, coruperea. 
Neglijarea se referă la incapacitatea adultului de a asi-
gura dezvoltarea copilului atunci când există resurse 
acceptabile. Neglijarea emoțională presupune eșecul 
în asigurarea afecțiunii și îngrijirii adecvate a copilu-
lui, insufi ciența interacțiunii părinte-copil, indisponi-
bilitatea emoțională, etc. Pentru a evalua expunerea 
la maltratare, au fost dezvoltate diverse instrumente. 
Numărul de studii și datele disponibile variază în di-
verse regiuni ale globului, iar în anumite zone sunt 
relativ puține date. În România, a fost găsită o pre-
valență a abuzului emoțional de 23,6% și a neglijării 
emoționale de 26,3%. Câteva corelații și consecințe 

sunt: afectarea dezvoltării cognitive a copiilor, proba-
bilitate mai mare de a suferi de depresie sau anxietate 
la maturitate, insomnie, tulburare de stres posttrau-
matic, fumat, consum de droguri, tentative de suicid, 
boli cu transmitere sexuală și comportamente sexuale 
riscante și altele. Adversitățile precoce contribuie la 
psihopatologie prin modifi cări în structura și funcțio-
narea cerebrală, în funcționarea axului hipotalamo-hi-
pofi zo-suprarenal, schimbări neurohormonale, varia-
ții genetice și epigenetice. Conștientizarea consecin-
țelor ar putea să încurajeze luarea de măsuri pentru 
identifi carea persoanelor cu risc crescut și implemen-
tarea unor intervenții care să protejeze efi cient copiii 
de violență. Unele studii estimează că reducerea cu 
10-25% a cazurilor de maltratare în copilărie ar putea 
preveni 31,4-80,3 milioane de cazuri de depresie/an-
xietate pe glob. 

Cuvinte cheie: abuz, neglijare emoțională, 
consecințe, psihopatologie
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Emotional abuse & emotional neglect of children – 
forms of maltreatment with persistent consequences 

on childrens and adults health
Abstract
Child maltreatment is a widespread phenome-

non, with signifi cant consequences on physical and 
mental health. The most important forms are physi-
cal, emotional, sexual abuse and neglect. Emotional 
abuse includes humiliation, threatening, ridicule, 

rejection, terrorization, corruption. Neglect refers to 
the inability of the adult to ensure the development of 
the child when there are acceptable resources. Emo-
tional neglect involves failure to provide proper care 
for the child, insuffi cient parent-child interaction, 
emotional unavailability, etc. To evaluate exposure to 
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ill-treatment, various tools have been developed. The 
number of studies and available data varies in diffe-
rent regions of the globe, and in some regions there 
is relatively little data. In Romania, the prevalence of 
emotional abuse was 23.6% and emotional neglect 
26.3%. Some correlations and consequences are: im-
paired cognitive development, higher probability of 
suffering from depression or anxiety at maturity, in-
somnia, post-traumatic stress disorder, smoking, drug 
use, suicide attempts, sexually transmitted diseases 
and risky sexual behaviors and other. Early adversi-
ties contribute to psychopathology through changes 
in brain structure and function, hypothalamo-pitui-
tary-adrenal axis functioning and other neuroendo-
crine changes, genetic and epigenetic changes. Rai-
sing awareness of the consequences could encourage 
action to identify high-risk people and to implement 
interventions that effectively protect children from 
violence. Some studies estimate that reducing child 
maltreatment by 10-25% could prevent 31.4-80.3 mi-
llion cases of depression / anxiety worldwide. 

Keywords: abuse, emotional neglect, con-
sequences, psychopathology

„Cea mai mare pagubă făcută de 
neglijare, traume sau pierderi emoționale 
nu este durerea imediată pe care o provoacă, 
ci denaturarea pe termen lung a modului în 
care un copil care se dezvoltă va continua 
să interpreteze lumea și situația lui în lume“ 

– Dr. Gabor Mate

Maltratarea în copilărie sau abuzul asupra co-
piilor este din păcate un fenomen întâlnit pe tot glo-
bul, cu o răspândire mai mare decât s-ar putea crede 
la prima vedere și cu consecințe deloc neglijabile. 
Aceste experiențe adverse în copilărie sunt probleme 
importante nu doar din perspectivă socială și juridică, 
și de aceea nu interesează doar specialiștii din dome-
niul protecției copilului. Ele sunt probleme impor-
tante și din punct de vedere al sănătății publice, pentru 
că implicațiile sunt multiple și importante asupra 
sănătății fi zice și psihice și a dezvoltării copilului, 
mai ales pe termen lung. În plus, anumite consecințe 
ale experiențelor adverse din copilărie se pot trans-
mite de la o generație la alta. 

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 
abuzul asupra copilului sau maltratarea lui reprezintă 
„toate formele de rele tratamente fi zice şi/sau emo-
ţionale, abuz sexual, neglijare ori tratament ne-
glijent, exploatare comercială, trafi c și altele, ale 
căror consecinţe sunt daune actuale ori potenţiale 
aduse sănătăţii copilului, supravieţuirii, dezvoltă-
rii sau demnităţii lui, în contextul unei relaţii de 
răspundere, încredere sau putere.“ În România, for-
mele de maltratare sunt defi nite în Legea nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 
Între diversele forme de maltratare, cele mai impor-
tante experiențe adverse în copilărie sunt abuzul fi zic, 
abuzul emoţional, abuzul sexual și neglijarea. 

Tipuri de abuz, tipuri de neglijare

Spre deosebire de abuzul fi zic și sexual, care 
sunt forme mai cunoscute și mai studiate, abuzul 
emoţional e mai difi cil de depistat deși este frecvent, 
iar impactul pe termen lung este semnifi cativ. Abu-
zul emoțional reprezintă eşecul adultului de a oferi 
copilului un mediu de dezvoltare adecvat, prin 
diverse comportamente ale adultului, care pot dă-
una dezvoltării fi zice, mintale, spirituale, morale 
sau sociale a copilului. O altă formă de maltratare 
care uneori este difi cil de recunoscut este neglija-
rea. Neglijarea se referă la incapacitatea adultului de 
a asigura dezvoltarea copilului sub diverse aspecte 
(sănătate fi zică şi psihică, educaţie, nutriţie, condiţii 
adecvate şi sigure de viaţă) în situaţia în care există 
resurse acceptabile pentru creșterea și îngrijirea lui 
[1]. În acest sens, neglijarea se poate prezenta sub 
mai multe forme: alimentară, vestimentară, neglijarea 
igienei, neglijare medicală, educaţională, neglijarea 
emoţională și abandonul (inclusiv plecarea părinți-
lor în străinătate). Neglijarea emoţională se referă 
la lipsa atenţiei, a contactelor fi zice, a semnelor de 
afecţiune, a cuvintelor de apreciere față de copil, și 
are la rândul ei consecințe importante asupra sănătății 
copilului. 

Așa cum este precizat în legislația de protecție 
a copilului, „abuzul emoţional constă în expunerea 
repetată a copilului la situaţii al căror impact emoţio-
nal depăşeşte capacitatea sa de integrare psihologică 
(de exemplu, copilul este amenințat că va fi  alungat 
din casă sau chiar este alungat ca formă de pedeapsă). 
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Abuzul emoţional vine din partea unui adult care se 
afl ă într-o relaţie de încredere, răspundere sau putere 
cu copilul, iar adultul nu reușește să ofere copilului 
un mediu de dezvoltare și sprijin adecvat. Abuzul de 
acest tip include înjosirea, blamarea, amenințarea, 
intimidarea, discriminarea, restrângerea libertăţii 
de acţiune, denigrarea, ridiculizarea, terorizarea, 
incestul emoțional, coruperea precum și alte atitu-
dini ostile sau de respingere faţă de copil.“ Odată 
cu creșterea interesului pentru studierea acestui feno-
men, se strâng dovezi tot mai multe că abuzul emoțio-
nal afectează sănătatea fi zică și/sau psihică a copilului 
și dezvoltarea sa. 

În ceea ce privește neglijarea copilului, aceasta 
se referă la „omisiunea unei persoane care are respon-
sabilitatea creşterii/îngrijirii/educării copilului, de a 
lua măsurile presupuse de îndeplinirea acestei respon-
sabilităţi, care pun în pericol viaţa, dezvoltarea fi zică, 
mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea 
corporală, sănătatea fi zică sau psihică a copilului“. În 
particular, neglijarea emoțională se referă la incapa-
citatea sau abilitatea redusă a adultului de a se angaja 
emoțional în îngrijirea copilului și de a satisface ne-
voile emoționale ale copiilor. Neglijarea emoțională 
include eșecul în asigurarea afecțiunii și îngrijirii 
adecvate pentru copil, permiterea în cunoștință de 
cauză a comportamentului dezadaptativ al copilu-
lui, acceptarea copiilor ca martori ai violenței în 
familie, eșecul în solicitarea îngrijirii pentru pro-
blemele emoționale/de comportament și eșecul în 
asigurarea unei cadru structurat, potrivit vârstei. 
De asemenea, neglijarea emoțională este caracterizată 
prin lipsa sau insufi ciența interacțiunii între părinte 
și copil, prin indisponibilitatea emoțională și lipsa 
de răspuns și validare a emoțiilor copilului de către 
părinte (de exemplu, ignorarea constantă a copilului 
dacă acesta nu îl deranjează pe părinte în activitățile 
pe care le desfășoară).

Instrumente

Pentru a evalua expunerea la maltratare, au fost 
dezvoltate diverse instrumente. Unul dintre cele mai 
frecvent folosite este CTQ (Chestionarul Traume-
lor din Copilărie). Alte instrumente mai recente sunt 
CECA-Q, (Chestionarul Experiențelor din Copilărie 
de Abuz și Îngrijire) și Scala MACE (Cronologia 

expunerii la maltratare și abuz – care evaluează seve-
ritatea expunerii la de-a lungul fi ecărui an al copilă-
riei). Un alt instrument important este Chestionarul 
experiențelor adverse din copilărie (ACE), care ur-
mărește mai degrabă numărul de expuneri, și mai pu-
țin severitatea expunerii. Scorul la chestionarul ACE 
a fost utilizat în studii epidemiologice importante și 
s-a dovedit a fi  un determinant important al riscului 
de alcoolism, abuz de substanțe, depresie, suicid și 
utilizare excesivă de medicație psihotropă, și a subli-
niat o relație „dependentă de doză“ între adversitățile 
precoce și consecințele asupra sănătății [2].

Situația fenomenului în lume 
și în România 

Numărul de studii și datele disponibile va-
riază în diverse regiuni ale globului, iar în anumite 
zone sunt relativ puține date despre anumite forme 
de maltratare. Ratele de prevalență necesită atenție în 
interpretare pentru că variațiile pot refl ecta diferențe 
metodologice, diferențe în modul în care e defi nită 
maltratarea sau/și diferențe în colectarea datelor. Ra-
tele de prevalență diferă în funcție de categoria de 
maltratare, de sex și de continent. Studiile despre 
neglijarea copiilor sunt un domeniu relativ negli-
jat printre cercetările științifi ce, în special în țările 
cu venituri reduse. Într-un studiu publicat în 2018, 
cercetătorii au investigat prevalența pentru diverse 
forme de maltratare în perioada 2000-2017. Cel mai 
frecvent investigat aspect al maltratării este abuzul 
sexual, pentru această formă fi ind cele mai multe stu-
dii disponibile. Acesta a avut o prevalență mediană 
de 20.4% în America de Nord și 28.8% în Australia 
pentru fete (cu rate mult mai mici pentru băieți). Pen-
tru abuzul fi zic în Europa prevalența e mai mare la 
băieți (27%) decât la fete (12.0%); situația e similară 
în Africa, dar cifrele sunt mult mai mari (60% pentru 
băieți și 51% pentru fete). Prevalența abuzului emo-
țional a fost dublă la fete față de băieți în America 
de Nord (28% vs 14%) și Europa (13% vs 6%). Cu 
privire la negljare, datele au fost următoarele: ratele 
de prevalență pentru neglijare au fost cele mai mari 
în America de Sud (fete: 55%, băieți: 57%), și Africa 
(fete: 42%, băieți: 39%), urmate de Asia (fete: 26%, 
băieți: 24%). În America de Nord, neglijarea a avut 
valori de 40.5% pentru fete și de 16.6% pentru băieți. 
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În Europa, valorile au fost mai mici și relativ apropi-
ate, și anume 15% pentru băieți și 14% pentru fete [3]. 
Alți cercetători au urmărit o trecere în revistă a unor 
aspecte mai specifi ce, și anume o metaanaliză a studi-
ilor legate doar de prevalența neglijării fi zice și emo-
ționale. Rata prevalenței pentru neglijarea emoțională 
a fost de 18,4% (16 eșantioane cu 59655 participanți), 
a neglijării fi zice, pentru 13 eșantioane independente 
cu un total de 59406 participanți, a fost de 16,3% [4].

În România un studiu privind experiențele ad-
verse din copilărie (ACE) a fost realizat pe un eșan-
tion reprezentativ de 2088 de tineri adulți cu scopul de 
evaluare a prevalenței ACE în România și de identifi -
care a relațiilor dintre expunerea la ACE și comporta-
mentele cu risc pentru sănătate precum și consecințele 
asupra sănătății. Rezultatele studiului arată o preva-
lență a abuzului emoțional de 23,6%, și a neglijării 
emoționale de 26,3%. Prevalența pentru alte forme 
de maltratare a fost: pentru abuz fi zic 26,9%, pentru 
neglijare fi zică 16,5% și abuz sexual 12,7%. Femeile 
participante au raportat în mod semnifi cativ mai frec-
vent expunere la abuzuri sexuale și emoționale [5]. 

Câteva corelații și consecințe

Dovezile în legătură cu corelația dintre abuzul 
și neglijarea emoțională pe de o parte și tulburările 
psihiatrice și medicale sunt tot mai numeroase pe mă-
sură ce crește interesul pentru studierea acestei pro-
blematici. În plus, tot mai mulți cercetători realizează 
designul studiilor lor astfel încât pot arăta nu doar că 
există asocieri între aceste experiențe adverse precoce 
și probleme de sănătate psihică și somatică apărute 
mai devreme sau mai târziu pe parcursul vieții, dar și 
că există relații de cauzalitate care nu pot fi  ignorate.

– Un istoric de maltratare în copilărie con-
tribuie în mare măsură la apariția tulburărilor 
depresive și anxioase la copii și adulți. O metaana-
liză din 2016 care a inclus cinci studii prospective de 
înaltă calitate și care a analizat impactul maltratării 
în copilărie asupra incidenței tulburărilor mintale de 
tipul anxietății și depresiei, a furnizat dovezi robuste 
în sprijinul ipotezei că maltratarea în copilărie crește 
riscul de depresie și anxietate. În mod particular, co-
piii expuși neglijării au avut o probabilitate de 1,75 
ori mai mare decât cei neexpuși la neglijare, de a su-
feri de depresie sau anxietate la vârsta adultă, experi-
ența de a fi  neglijat în copilărie fi ind un factor de risc 

semnifi cativ pentru tulburări depresive sau anxioase la 
maturitate [6]. Mai mult decât atât, maltratarea afec-
tează negativ nu doar probabilitatea de apariție a de-
presiei, ci și evoluția bolii și rezultatul tratamentului. 
O altă metaanaliză a arătat că maltratarea în copilărie 
(incluzând neglijarea) este asociată cu un risc crescut 
de a suferi episoade depresive recurente și persis-
tente, iar uneori este asociată cu lipsa răspunsului la 
tratament sau lipsa remisiunii în timpul tratamentu-
lui [7]. La pacienții internați în spitale cu profi l psihi-
atric, evoluția depresiei este mai puțin bună decât în 
populația generală sau decât la pacienții din asistența 
medical primară. Un istoric de neglijare emoțională 
în copilărie și prezența a trei sau mai multe epi-
soade depresive și au fost predictori independenți ai 
recurenței depresiei [8]. 

– Dintre experiențele de maltratare în copilărie, 
neglijarea emoțională este un factor semnifi cativ și 
consecvent în predicția unor scoruri reduse la rezili-
ență, și scoruri înalte la simptomatologia depresivă. 
Neglijarea emoțională a fost un predictor semnifi -
cativ al rezilienței scăzute, și al nivelului crescut al 
simptomelor depresive [9].

– Un studiu longitudinal pe trei ani cu subiecți 
adolescenți a avut ca obiectiv evaluarea consecințe-
lor distale ale neglijării fi zice și emoționale pe care 
au trăit-o în familiile lor. Scoruri mari la măsurarea 
neglijării fi zice și emoționale au corespuns la simp-
tome mai importante de depresie, tulburare de stres 
posttraumatic, fumat și consum de substanțe psi-
hoactive. Expunerea precoce la neglijare este un risc 
pentru dezvoltarea ulterioară a unor simptome de in-
ternalizare și a unor comportamente de consum de 
substanțe la tinerii adulți [10]. 

– Pe lângă corelația cu depresia și anxieta-
tea, o altă metaanaliză care a aplicat criteriille Bra-
dford-Hill, a găsit asocieri semnifi cative ale abuzului 
emoțional și neglijării cu consumul de droguri, cu 
tentativele de suicid, cu boli cu transmitere sexuală 
și comportamente sexuale riscante [11]. Legătura 
dintre neglijarea emoțională în copilărie sau adoles-
cență și anumite practici cu risc crescut de infectare 
cu HIV pentru anumite categorii de persoane nu este 
una directă. Neglijarea emoțională acționează prin 
impactul negativ pe care îl are asupra stimei de sine, 
care la rândul ei afectează negativ atitudinea în legă-
tură cu asumarea de riscuri [12].
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– Într-un studiu transversal pe persoane depen-
dente de substanțe psihoactive realizat pentru inves-
tigarea prevalenței maltratării din copilăria mică și 
a asocierii cu diverse aspecte ale comportamentului 
sexual ulterior printre consumatorii de substanțe 
psihoactive, s-a constatat că experiențele de negli-
jare emoțională, abuz emoțional, neglijare fi zică, 
abuz fi zic și abuz sexual au fost întâlnite frecvent 
în rândul acestor persoane De asemenea, s-a observat 
o asociere între adversitățile raportate și probabilita-
tea de a fi  dependent de sex, de victimizare sexuală la 
maturitate și altele [13].

– Un studiu publicat în 2016 a explorat efec-
tele pe termen lung ale neglijării emoționale de către 
mamă sau tată, asupra simptomelor de stres posttrau-
matic în urma unei agresiuni sexuale sau/și a unei 
agresiuni fi zice, la participanți care au apelat la ajutor 
și tratament pentru depresie și abuz de alcool conco-
mitent. Rezultatele au sugerat că rolurile parentale au 
funcții de protecție distincte. Neglijarea emoțională 
de către mamă poate exacerba simptomele de stres 
posttraumatic și simptomele depresive, apărute în 
urma expunerii la agresiune sexuală, iar debutul de-
presiei este mai precoce. Neglijarea emoțională din 
partea tatălui este corelată cu consum mai mare de 
alcool și cu debut precoce al depresiei după expune-
rea la agresiune fi zică [14].

– Pe lângă înregistrarea obiectivă a experien-
țelor adverse, se pare că și percepția copiilor în legă-
tură cu neglijarea lor emoțională este un predictor 
semnifi cativ și că poate fi  luată în considerare ca 
factor de risc pentru psihopatologie. Un studiu lon-
gitudinal prospectiv pe 1700 de copii, a arătat că odată 
cu perceperea de către copiii de 11 ani a unui stil de 
creștere și educare al părinților (parenting) bazat pe 
neglijare emoțională și control exagerat, aceștia au 
avut o probabilitate de două ori mai mare de a raporta 
psihopatologie la vârsta de 15 ani [15]. 

– Modul în care dezvoltarea cognitivă pe ter-
men lung este afectată de către maltratarea în copi-
lărie (abuz și neglijare), a fost evidențiat printr-un un 
studiu prospectiv realizat pe o cohortă de 7223 copii 
care a fost urmărită de la naștere până la 14 ani. Pe 
parcursul studiului longitudinal au fost înregistrate 
notifi cările către autoritățile de protecție a copilului în 
legătură cu episoade de maltratare. De asemenea, au 
fost înregistrate scorurile la două teste de evaluare a 
abilităților cognitive (Raven, WRAT) când copiii au 

împlinit 14 ani. Notifi cările pentru abuz sau neglijare 
au fost asociate cu un scor mai redus la ambele teste 
aplicate, rezultatele sugerând că atât abuzul cât și ne-
glijarea au efecte adverse independente și impor-
tante asupra dezvoltării cognitive a copiilor [16]. 

– La mamele deprimate care au suferit abuz 
emoțional în copilărie și care au copii cu psihopato-
logie, impactul abuzului emoțional asupra stilului de 
creștere și educare a copiilor (parenting) este vizibil. 
Aceste mame au o probabilitate mai mare să arate 
acceptare redusă față de copil, și să folosească tac-
tici de parenting bazate pe control psihologic [17]. 

– Chiar și atunci când mama primește tratament 
pentru depresie, traumele suferite de aceasta în co-
pilărie continuă să afecteze generația următoare, 
putând exista chiar o întârziere de aproximativ 6 luni 
de la vindecarea depresiei materne și până la apariția 
impactului pozitiv la copiii lor de vârstă școlară cu 
tulburări psihiatrice (de internalizare). Se pare că pe 
lângă intervențiile psihoterapeutice în cazul depresiei 
materne ar fi  nevoie și de intervenții pentru ameliora-
rea metodelor de creștere și educare, pentru a observa 
ameliorări mai rapide la copii [18]. 

– Tulburările de somn și experiențele adverse 
în copilărie au o prevalență crescută la persoanele cu 
istoric de depresie. Un studiu a evaluat dacă diverse 
tipuri de experiențe adverse în copilărie pot fi  predic-
tori ai duratei somnului și insomniei la tineri adulți cu 
episoade anterioare de depresie. Rezultatele studiului 
au arătat că doar neglijarea emoțională în copilărie 
a fost un predictor semnifi cativ pentru insomnie, 
iar durata somnului nu a fost infl uențată [19]. 

– Adversitățile din copilărie din copilărie își 
manifestă efectul nu doar în perioada de dezvoltare 
sau în tinerețe, ci și la maturitatea târzie. De exemplu, 
neglijarea emoțională a fost asociată cu infarctul 
cerebral cronic la persoane peste 55 de ani. Pro-
babilitatea de infarct cerebral a fost de 2,8 ori mai 
mare pentru subiecții care au raportat un nivel mode-
rat-crescut de neglijare emoțională în copilărie față de 
cei cu nivel moderat-redus [20]. 

Aspecte de neurobiologie

Experiențele adverse precoce contribuie la dez-
voltarea psihopatologiei prin modifi cări în structura 
și funcționarea cerebrală, (modifi carea în sens nega-
tiv a traiectoriei dezvoltării cerebrale), modifi cări ale 
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funcționării axului hipotalamo-hipofi zo-corticosupra-
renal, schimbări neurohormonale, anumite variații ge-
netice și modifi cări epigenetice [6]. Zonele cerebrale 
unde apar modifi cări ale structurii și funcționării în 
urma expunerii la adversități în copilărie sunt hipo-
campul, amigdala, cortexul cingulat anterior, cortexul 
prefrontal și alte zone cerebrale asociate procesării 
stresului și emoției [21]. Subiecți cu istoric familial 
de tulburare depresivă majoră au volum redus în 
zona hipocampului și a cortexului prefrontal în spe-
cial dacă au suferit adversități în copilărie sugerând 
că factorii genetici și de mediu infl uențează structura 
cerebrală prin mecanisme epigenetice, iar anomaliile 
structurale pot precede debutul afecțiunii [22]. În plus, 
se pare că atât sexul precum și vârsta la care apar ad-
versitățile contează. În unele studii, un istoric de abuz 
emoțional a fost asociat cu reducerea volumului hipo-
campului mai ales la sexul masculin, iar studierea unor 
subiecți cu atașament perturbat expuși la abuz emoțio-
nal și neglijare, a arătat că volumul hipocampului drept 
este afectat mai ales între 7 și 14 ani [23]. 

– Experiențele adverse intense în copilărie de 
tipul neglijării s-au dovedit a fi  asociate atât cu re-
activitatea crescută a amigdalei dar și cu modifi -
carea volumului acesteia [1]. La subiecții cu istoric 
de neglijare emoțională a fost prezentă o activare 
crescută a amigdalei stângi dar și a hipocampu-
lui anterior stâng în timpul procesării informației 
percepute ca amenințătoare [24].

– Nivele crescute de neglijare emoțională au 
fost asociate cu dezvoltarea necorespunzătoare a 
activității nucleului striat ventral (corelat cu re-
compensa) în adolescență, iar această dezvoltare 
este un predictor pentru emergența simptomelor 
depresive la adolescenți. Reduceri ale activității au 
fost corelate cu simptomatologie depresivă mai im-
portantă [25]. 

– În atașamentul nesigur/de respingere, care 
poate fi  asociat cu neglijarea emoțională, se constată 
activarea redusă a circuitul dopaminergic mezo-
limbic (al recompensei) ca răspuns la stimulii faciali 
ai sugarilor, precum și scăderea descărcării perife-
rice de oxitocină la contactul mamă-sugar [26].

– Disfuncționalitatea axului hipotalamo-hi-
pofi zo-suprarenalian este asociată cu o reacție dis-
funcțională la stres, dar și cu reactivitatea crescută a 
amigdalei și cu maltratarea în copilărie. Reglarea ni-
velului de cortizol la copiii care au trăit experiențe de 

neglijare intensă se realizează anormal, într-un mod 
care poate reduce capacitatea copilului de a face față 
adversităților [27].

– Anumite genotipuri ale genei FKBP5 (aso-
ciate cu disfuncția axului HHS sau cu psihopatolo-
gie), în cazul în care au fost prezente la persoane care 
au suferit de neglijare emoțională în copilărie, au fost 
predictori pentru o reactivitate crescută a amigda-
lei (la stimuli percepuți ca amenințători); este posibil 
ca aceste persoane să aibă un risc crescut pentru psi-
hopatologie legată de stres [1].

În loc de concluzii 

Toate tipurile de maltratare a copilului ar trebui 
considerate riscuri importante pentru sănătate, pentru 
că au impact asupra afecțiunilor care contribuie ma-
jor la povara bolilor. Conștientizarea consecințelor pe 
termen lung ar trebui să încurajeze luarea de măsuri 
pentru identifi carea persoanelor cu risc crescut și im-
plementarea unor intervenții care să protejeze efi cient 
copiii de violență, de oriunde ar veni aceasta [11]. Cu 
toate că s-au înregistrat progrese privind recunoaște-
rea semnelor și simptomelor pentru unele forme de 
maltratare, este posibil ca anumite forme, cum sunt 
abuzul emoțional sau neglijarea emoțională să fi e 
uneori difi cil de recunoscut în vederea unei interven-
ții. Este posibil să fi e necesară o conștientizare mai 
bună a faptului că aceste adversități în copilărie 
sunt mai frecvente decât ar părea și că nu sunt in-
ofensive. Este posibil ca măsurile de prevenție sau 
intervențiile precoce din partea profesioniștilor 
care vin în contact cu copilul (inclusiv profesioniști 
din domeniul sănătății) să îi schimbe acestuia par-
cursul vieții (atât din perspectiva sănătății, dar nu 
numai), să reducă numeroase suferințe în viitor iar la 
nivelul societății, să se economisească resurse semni-
fi cative. De exemplu, unele studii estimează că redu-
cerea cu 10-25% a cazurilor de maltratare în copilărie 
ar putea preveni 31,4-80,3 milioane de cazuri de de-
presie și anxietate la nivel mondial [6]. E posibil ca în 
pregătirea și formarea specialiștilor din domeniul 
sănătății să fi e necesară sublinierea rolului stresu-
lui cronic din copilărie și a mecanismelor prin care 
acesta își lasă amprenta asupra etiologiei multor afec-
țiuni, fi e ele somatice sau psihice. Este posibil să fi e 
necesară o disponibilitate mai largă a intervențiilor 
care să abordeze traumele din copilărie pentru scă-
derea infl uenței negative a acestor adversități asupra 
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sănătății la vârsta de adult, dar și pentru oprirea trans-
miterii transgeneraționale. Cu toate progresele înre-
gistrate, rămân cu siguranță încă multe de făcut .
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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.

EXPERTIZA ANTERIOARĂ ȘI ATITUDINEA 
INIȚIALĂ FAȚĂ DE SCREENINGUL ACUITĂŢII 
VIZUALE LA CADRELE MEDICALE ÎNSCRISE 

ÎN PROIECTUL EUSCREEN
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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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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

EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A STUDENȚI-
LOR ȘI ELEVILOR STRĂINI LA CABINETELE 

MEDICALE STUDENȚEȘTI ȘI ȘCOLARE
Dr. Nicoleta Ancuța Pintea, 

Dispensar studențesc UBB Cluj-Napoca

Health assessment of students and foreign students 
in student and school medical cabinets

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.

KEYWORDS: assessment of the health sta-
tus, foreign students and student, residence permit

*  Autor correspondent: Ancuța Pintea, Cabinet medical studențesc Cluj-Napoca, e-mail: ancutapintea@yahoo.
com
Articol primit în 14.02.2020, acceptat: 2.06.2020, publicat: 20.06.2020
Citare: Pintea A. Health assessment of students and foreign students in student and school medical cabinets. 
Journal of School and University Medicine 2020;7(1-2):19-28

Revista de Medicină Şcolară şi Universitară, Vol VII, Nr. 1-2, ianuarie– iunie 2020



20

Revista de medicină școlară și universitară

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)



27

Articole științifi ce 

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.
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Rezumat

Apariția noului coronavirus în ianuarie 2020 
și răspândirea rapidă a acestuia a luat prin suprindere 
lumea medicală. Gradul ridicat de contagiozitate, se-
veritatea simptomelor și lipsa unui tratament specifi c 
a mobilizat personalul medical într-un efort colectiv 
fără precedent și supraomenesc. La mai bine de trei 

luni de pandemie încă se studiază și se descoperă lu-
cruri noi despre boala COVID-19, încă se caută cele 
mai potrivite protocoale terapeutice. Articolul de față 
se dorește a fi  o sinteză a celor mai recente studii des-
pre noul coronavirus pentru o mai bună înțelegere a 
inamicului nevăzut cu care luptăm în această perioadă.

Cuvinte cheie: coronavirus, SARS-CoV-2, 
COVID-19
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The novel coronavirus. 
Origins, structure, characteristics, prevention

Abstract

The appearance of the new coronavirus in Janu-
ary 2020 and its rapid spread took the medical world 
by surprise. The high degree of contagiousness, the 
severity of the symptoms and the lack of a specifi c tre-
atment mobilized the medical staff in an unpreceden-
ted and superhuman collective effort. More than three 
months after the pandemic started, new things about 

COVID-19 disease are still being studied and disco-
vered, and the most appropriate therapeutic protocols 
are still being sought. This article is intended to be a 
synthesis of the latest studies on the new coronavirus 
for a better understanding of the invisible enemy we 
are fi ghting during this period.

Keywords: coronavirus, SARS-CoV-2, 
COVID-19

CORONAVIRUSURILE

Coronavirusurile reprezintă subfamilia Orthoco-
ronavirinae din familia Coronaviridae, ordinul Nido-
virales, regnul Riboviria. Numele „coronavirus“ este 
derivat din latinescul „corona“, care înseamnă „co-
roană“. Numele a fost dat de June Almeida și David 
Tyrrell care au observat și studiat pentru prima dată 
coronavirusurile umane, și se referă la aspectul carac-
teristic al virionilor la microscopul electronic, care apar 

înconjurați de un halou format din proteinele de supra-
față ale virusului, spiculii virali (peplomeri). (1)(2)

Coronavirusurile umane au fost descoperite în 
anii 1960. Au fost izolate folosind două metode dife-
rite în Regatul Unit și Statele Unite. Cele două tulpini 
izolate în acea perioadă, B814 și 229E, studiate la mi-
croscopul electronic s-au dovedit a fi  înrudite, având 
ambii spiculii dispuși radiar. (1)

Coronavirusurile sunt virusuri încapsulate ce 
conțin ARN monocatenar cu polaritate pozitivă și o 
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au o nucelocapsidă cu simetrie helicoidală (3). Mări-
mea genomului coronavirusurilor variază de la apro-
ximativ 26 la 32 kilobaze, acestea fi ind printre cele 
mai mari dintre virusurile ARN (4). Genomul mare 
a oferit acestei familii de virus o plasticitate supli-
mentară. Alfacoronavirusurile si betacoronavirusurile 
infectează mamiferele, iar gammacoronavirusurile și 
deltacoronavirusurile infectează în principal păsările. 

SCURT ISTORIC

Din punctul de vedere al evoluției, cel mai re-
cent strămoș comun al coronavirusurilor este estimat a 
fi  existat încă din anul 8000 î.e.n., deși cercetări geno-
mice recente plasează coexistența virusului și a gaz-
delor sale, păsările și liliecii, cu 55 milioane de ani în 
urmă (5). Liliecii și păsările, ca vertebrate zburătoare 
cu sânge cald, sunt un rezervor natural ideal pentru 
coronavirus (liliecii reprezentând rezervorul pentru 
alphacoronavirusuri și betacoronavirus, iar păsările 
reprezintă rezervorul pentru gammacoronavirusuri și 
deltacoronavirusuri). Numărul mare și gama globală 
de specii de lilieci și păsări care găzduiesc virusurile 
au permis evoluția și diseminarea extensivă a corona-
virusurilor. (5).

În prezent se cunosc șase specii de coronaviru-
suri care pot cauza infecții la om, dintre care o specie 
conține două subspecii. Patru dintre aceste specii au 

o circulație sezonieră cauzând aproximativ 15% din 
virozele respiratorii obișnuite. (Tabel 1)

Coronavirusuri umane care produc viroze cu simptome 
ușoare
Human coronavirus OC43 (HCoV-OC43), β-CoV
Human coronavirus HKU1 (HCoV-HKU1), β-CoV
Human coronavirus 229E (HCoV-229E), α-CoV
Human coronavirus NL63 (HCoV-NL63), α-CoV
Coronavirusuri umane care produc viroze cu simptome 
severe
Middle East respiratory syndrome-related coronavirus 
(MERS-CoV), β-CoV
Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-
CoV), β-CoV
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-
CoV-2), β-CoV

Tabel 1. Coronavirusurile umane

Virusurile care cauzează infecții respiratorii se-
vere au fost identifi cate recent (SARS-CoV în 2002, 
MERS-CoV în 2012, SARS-Cov2 in 2019), rata mor-
talității infecțiilor variind de la 6,8% în cazul SARS-
CoV-2 până la 37% în cazul MERS. Simptomele cele 
mai frecvent întâlnite sunt febra, tusea seacă iritativă, 
dispneea, disfagia, tulburări gastro-intestinale (dia-
reea). (Tabel 2)

MERS-CoV SARS-Cov SARS2-CoV
Numele bolii MERS SARS COVID-19
Focare de boală 2012, 2015, 2018 2002-2004 2019-2020
Epidemiologie
Data primului caz identifi cat Iunie 2012 Noiembrie 2002 Decembrie 2019
Locația primului caz identifi cat Jeddah, Arabia Saudită Shunde, China Wuhan, China
Sex ratio (M:F) 3,3:1 0,8:1 1,6:1
Cazuri confi rmate 2.494 8.096 4.399.070
Decese 858 774 296.092
Rata deceselor 37% 9,2% 6,7%
Simptome
Febră 98% 99-100% 87,9%
Tuse uscată 47% 29-75% 67,7%
Dispnee 72% 40-42% 18,6%
Diaree 26% 20-25% 3,7%
Disfagie 21% 13-25% 13,9%

Tabel 2. Caracteris  cile tulpinilor de coronavirusuri umane MERS-CoV, SARS-CoV, SARS-CoV-2 
și a bolilor cauzate de acestea (1)(6)(7)
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SARS-CoV-2

Inițial virusul a fost prezentat în mass media ca 
„Wuhan Coronavirus“ însă începând cu luna ianuarie 
2020, la recomandarea OMS, s-a folosit termenul pro-
vizoriu 2019-nCov, de la „2019 novel coronavirus“ 
(coronavirus nou 2019). În 11 februarie 2020 Comite-
tul Internațional de Taxonomie a Virusurilor, pe baza 
regulilor existente care stabilesc relațiile ierarhice 
dintre coronavirusuri pe baza a cinci secvențe con-
servate de acizi nucleici, a arătat că diferențele dintre 
2019-nCoV și virusul SARS-CoV care a cauzat epi-
demia din 2003 sunt insufi ciente pentru a le considera 
specii diferite de virusuri. Drept urmare au identifi cat 
2019-nCoV ca fi ind o tulpina de Severe acute respi-
ratory syndrome coronavirus și astfel 2019-nCoV a 
primit denumirea ofi cială de SARS-CoV-2.(8)

Cercetări efectuate în rezervorul natural al 
virusului care a cauzat epidemia SARS din 2002-
2004 a scos în evidență existența a numeroase tulpini 
SARS-like la lilieci, cele mai multe la speciile de li-
lieci potcoavă Rhinolophus. Analiza fi logenetică a 
indicat asemănări de 80% între probe prelevate de la 
lilieci Rhinolophus sinicus și SARS-CoV-2. Virusuri 
prelevate în provincia Yunnan de la lilieci Rhinolop-
hus affi nis sunt asemănătoare în proporție de 96% cu 
SARS-CoV-2, iar coronavirusul provenit de la pan-
golin se aseamănă cu SARS-CoV-2 în proporție de 
92%. (9) 

Un studiu efectuat în 7 februarie 2020 în China 
a identifi cat tulpini de coronavirus la pangolini ase-
mănătoare în proporție de 99% cu SARS-CoV-2. În 
acest studiu, tulpina de coronavirus izolată de la pan-
golinul malaezian a prezentat 100%, 98,2%, 96,7% 
respectiv 90,4% superpozabilitate de aminoacizi cu 
2019-nCoV în genele E, M, N și S. În special, do-
meniul de legare la receptor al proteinei S din Pan-
golin-CoV este practic identic cu cel din 2019-nCoV, 
cu o diferență de un aminoacid. Comparația genomu-
rilor disponibile sugerează că 2019-nCoV ar fi  putut 
proveni de la recombinarea unui virus asemănător cu 
Pangolin-CoV cu un virus asemănător cu Bat-CoV-
RaTG13 (de la liliac). (10)

O analiză fi logenetică efectuată la fi nalul lunii 
ianuarie 2020 pe cele 42 de genomuri SARS-CoV-2 
secvențiate până la acea dată a evidențiat faptul că 
acestea au fost „foarte înrudite, cu cel mult șapte mu-
tații în raport cu un strămoș comun“, ceea ce sugerează 

faptul că prima infecție umană a avut loc în noiembrie 
sau decembrie 2019. Până în 7 mai 2020, 4.690 de 
genomuri SARS-CoV-2 au fost secvențiate pe șase 
continente și sunt disponibile public. (11)

STRUCTURA VIRUS

Fiecare virion SARS-CoV-2 are un diametru de 
50-200 nanometri. Ca și alte coronavirusuri, SARS-
CoV-2 are patru proteine structurale, cunoscute sub 
numele de proteine S (spike – spiculi), E (înveliș), M 
(membrană) și N (nucleocapsidă); proteina N conține 
genomul ARN, iar proteinele S, E și M creează împre-
ună învelișul viral. Proteina spike, care a fost vizuali-
zată la nivel atomic folosind microscopie electronică 
criogenă, este proteina responsabilă pentru a permite 
virusului să se atașeze și să fuzioneze cu membrana 
unei celule gazdă. (12)

Experimentele de modelare a proteinelor pe 
proteina spike a virusului au sugerat că SARS-CoV-2 
are o afi nitate pentru enzima 2 de conversie a angioten-
sinei la celulele umane (ACE2), folosind acest lucru ca 
mecanism de intrare celulară. În ianuarie 2020, două 
grupuri de cercetători din China și din Statele Unite 
au demonstrat în mod independent și experimental că 
ACE2 poate acționa ca receptor pentru SARS-CoV-2. 
Studiile au arătat că SARS-CoV-2 are o afi nitate 
mai mare pentru ACE2 uman decât tulpina virusului 
SARS inițial. SARS-CoV-2 poate utiliza de asemenea 
bazigina pentru a intra în celule. (13) Bazigina (sau 
CD147) este o glicoproteină transmembranară impli-
cată în dezvoltarea tumorilor, invazia eritrocitelor de 
către plasmodii, precum și în infecția virală. 

După ce un virion SARS-CoV-2 se atașează 
de o celulă țintă, proteaza TMPRSS2 (protează trans-
membranară, serină 2) a celulei deschide proteina 
spike a virusului expunând o peptidă de fuziune. Viri-
onul eliberează apoi ARN în celulă și obligă celula să 
producă și să difuzeze copii ale virusului, care infec-
tează mai multe celule. (13)

COVID19

Boala cauzată de SARS-CoV-2 se numește 
COVID-19 (Coronavirus disease 2019). Simptomele 
uzuale sunt reprezentate de febră, tuse, inapetență, 
oboseală marcată, dispnee, mialgii, grețuri, vărsă-
turi, diaree. Printre simptomele mai puțin obișnuite se 
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numără durerile toracice, palpitațiile, anosmia și lipsa 
gustului. Studiile din literatură prezintă procente dife-
rite de apariție ale acestor simptome în funcție de zona 
geografi că, numărul de pacienți incluși în studiu și de 
vârsta subiecților. Conform Centrului pentru Preveni-
rea si Controlul Bolilor (CDC) semnele și simptomele 
de la debutul bolii variază, însă în cursul evoluției bo-
lii majoritatea pacienților ajung să dezvolte simpto-
mele din tabelul 3. (14) Persoanele vârstnice sau cele 
cu multiple comorbidități pot prezenta un debut tardiv 
al febrei; în acest sens au fost descrise cazuri care doar 
44% prezentau febră la momentul internării urmând 
ca ulterior, în spital, 89% să prezinte febră. (14)

Febră 83-99%
Tuse 59-82%
Astenie 44-70%
Inapetență 40-84%
Dispnee 31-40%
Mialgii 11-35%

Tabelul 3. Simptomele din COVID-19

Așa cum se întâmplă de obicei în cazul infecți-
ilor, există o întârziere între momentul în care o per-
soană este infectată și momentul apariției simptome-
lor, interval denumit perioada de incubație. Perioada 
de incubație pentru COVID-19 este de obicei de cinci 
până la șase zile, dar poate varia de la două la 14 zile, 
deși 97,5% dintre persoanele care dezvoltă simptome 
vor face acest lucru în 11,5 zile de la infecție. Totuși, 
o parte din populație nu dezvoltă deloc simptome 
după infectare; acești purtători asimptomatici, neîn-
cadrându-se în defi niția de caz, nu sunt testați și pot 
transmite boala în comunitate. 

Dintre complicațiile severe ale bolii amintim 
pneumonia, sindromul de detresă respiratorie acută, 
insufi ciența pluri-organică, șoc septic și moarte. Com-
plicațiile cardiovasculare includ aritmii, miocardite, 
insufi ciență cardiacă și hipercoagulabilitate cu trom-
boze / infarctizări. Manifestările neurologice de amintit 
sunt reprezentate de encefalită, crize convulsive, atac 
vascular cerebral și sindrom Guillain-Barré. În cazul 
copiilor s-a observat apariția șocului toxico-septic și a 
unor simptome asemănătoare celor din boala Kawasaki.

Plămânul este cel mai afectat organ de CO-
VID-19, deoarece virusul se atașează și invadează ce-
lulele gazdă prin enzima 2 de conversie a angiotensinei 

(ACE2), care se găsește în cantitate mare în celulele 
alveolare de tip II ale plămânilor. Spiculii virusului se 
atașează la ACE2 și are loc fuziunea membranei lipi-
dice a virusului cu membrana celulei gazdă iar virusul 
pătrunde astfel în celulă. Densitatea ACE2 în fi ecare 
țesut se corelează cu severitatea bolii din țesut. Pe mă-
sură ce boala alveolară progresează, insufi ciența res-
piratorie s-ar putea dezvolta ducând la exitus. 

SARS-CoV-2 poate provoca, de asemenea, 
insufi ciență respiratorie prin afectarea centrilor res-
piratori din trunchiul cerebral, lucru posibil având în 
vedere că alte coronavirusuri au fost depistate în sis-
temul nervos central (SNC). Deși virusul a fost detec-
tat în lichidul cefalorahidian la autopsii, mecanismul 
exact prin care invadează SNC rămâne neclar și se 
presupune că inițial virusul ar invada nervii periferici 
și apoi SNC, având în vedere nivelurile scăzute de 
ACE2 în creier (doar în endoteliul vascular și celule 
musculare netede vasculare). (15) (16)

Virusul afectează, de asemenea, organele gas-
tro-intestinale, deoarece ACE2 este exprimat din 
abundență în celulele glandulare ale epiteliului gas-
tric, duodenal și rectal, precum și în celulele endoteli-
ale și enterocitele intestinului subțire.

Virusul poate provoca leziuni miocardice acute 
și leziuni cronice ale sistemului cardiovascular. Leziuni 
cardiace acute au fost găsite la 12% dintre persoanele 
infectate internate la spitalul din Wuhan, China, mai 
ales la cei cu forme severe ale bolii. Ratele de simp-
tome cardiovasculare sunt mari, din cauza răspunsului 
infl amator sistemic și a afecțiunilor sistemului imunitar 
în timpul evoluției bolii, dar leziunile miocardice acute 
pot fi , de asemenea, legate de receptorii ACE2 din 
inimă. O incidență ridicată de tromboză (31%) și trom-
boembolism venos (25%) s-a găsit la pacienții din ATI 
cu infecții cu COVID-19, acest lucru putând fi  legat 
de un prognostic slab. Se consideră că disfuncția endo-
teliului vascular și formarea cheagurilor de sânge (așa 
cum sugerează nivelurile ridicate de D-dimeri) joacă 
un rol semnifi cativ în mortalitate, apariția cheagurilor 
de sânge conduc la embolii pulmonare și evenimente 
ischemice cerebrale, complicații care duc la decesul 
pacienților infectați cu SARS-CoV-2. Infecția pare să 
declanșeze un lanț de răspunsuri vasoconstrictoare în 
corp, constricția vaselor de sânge din circulația pulmo-
nară scăzând suplimentar saturația în oxigen în contex-
tul pneumoniei virale. (16)
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O altă cauză comună a decesului este repre-
zentată de complicațiile renale —SARS-CoV-2 in-
fectează direct celulele renale, așa cum s-a confi rmat 
în studiile post-mortem. Leziunea renală acută este o 
complicație comună și o cauză de deces; acest lucru 
este mai semnifi cativ la pacienții cu funcția renală 
deja compromisă, în special la persoanele cu afecțiuni 
cronice preexistente, cum ar fi  hipertensiunea arterială 
și diabetul, care determină în special nefropatie pe ter-
men lung. (17) Riscul persoanelor dializate de a con-
tacta virusul este mai mare având în vedere deplasarea 
de trei ori pe săptămână în centrele de dializă. 

TRANSMITERE

COVID-19 este o boală care se transmite pe 
cale aeriană, mai ușor decât virusul gripal, prin pică-
turile de salivă produse în urma tusei, strănutului sau 
a vorbirii, pe care persoanele afl ate la mică distanță de 
sursa de infecție le pot inhala. 

Vorbitul cu voce tare eliberează mai multe pi-
cături decât vorbirea normală. Un studiu realizat în 
Singapore a descoperit că un strănut poate propulsa 
picăturile până la 4,5 metri. Cercetări din martie 2020 
susțin că sfaturile cu privire la distanța parcursă de 
picături în funcție de dimensiunea acestora se ba-
zează pe experimente din 1930 care nu au ținut cont 
de efectele aerului cald și umed expirat în jurul pi-
căturilor. Expirul, strănutul și tusea nu constau doar 
din picături mucosalivare ce urmează traiectorii de 
emisie semibalistice pe distanțe scurte, ci sunt consti-
tuite în primul rând dintr-un nor turbulent multifazic 
(un puff) care intră în aerul înconjurător și captează 
și transportă în interiorul său grupuri de picături cu 
dimensiuni diferite. Atmosfera locală umedă și caldă 
din cadrul norului turbulent de gaz permite picăturilor 
conținute să se sustragă evaporării mult mai mult timp 
decât se întâmplă cu picăturile izolate. În aceste con-
diții, durata de viață a unei picături ar putea fi  consi-
derabil prelungită cu un factor de până la 1000, de la o 
fracțiune de secundă la minute. Datorită forței de îna-
intare a norului, picăturile purtătoare de patogeni sunt 
propulsate mult mai departe decât dacă ar fi  emise în 
izolare, fără a fi  prinse în interiorul unui nor turbulent. 
Având în vedere diverse combinații între caracteristi-
cile fi ziologice ale pacienților și condițiile de mediu, 
cum ar fi  umiditatea și temperatura, norul de gaz și 

conținutul său de patogeni poate călători 7-8 m cu o 
viteză maximă atinsă de 10-30 m/s. Picăturile de di-
mensiuni mari sedimentează pe suprafața obiectelor 
în aproximativ 3-6 secunde până la o distanță maximă 
de 1,5 metri, în timp ce picăturile de dimensiuni mici 
rămân suspendate în aer o perioadă mai îndelungată, 
maxim 3 ore. (18)

Contactul cu suprafețe contaminate poate in-
fecta o persoană dacă aceasta își duce apoi mâna 
nespălată / nedezinfectată la gură, nas sau ochi. Mu-
coasa conjunctivală este considerată o poartă de in-
trare, de aceea personalul medical care intră în contact 
cu persoane infectate trebuie să poarte și ochelari de 
protecție sau viziere. 

O analiză asupra studiilor existente despre per-
sistența coronavirusurilor pe suprafețe a evidențiat 
faptul că SARS-CoV-2 rezistă pe suprafețe de plastic 
72 de ore, pe oțel inoxidabil 48 de ore, pe carton 24 
ore și pe suprafețe de cupru doar 4 ore. Studii privind 
persistența celorlalte coronavirusuri au arătat valori 
diferite, variind de la 3 la 9 zile (vezi Tabel 4). Tem-
peraturile de 30-40 grade reduc persistența virusului 
pe suprafețe. În schimb temperaturi de 4 grade Cel-
sius au crescut persistența virusului pe suprafețe la cel 
puțin 28 de zile.(19)

Virus An studiu Material Persistența

SARS-
CoV-2 2020

Aerosoli 3 ore
Plastic 72 ore
Oțel 

inoxidabil 48 ore
Cupru 4 ore
Carton 24 ore

Alte 
Corona-
virusuri

2020
Aerosoli 3 ore
Plastic 72 ore
Cupru 8 ore
Carton 8 ore

2020

Hartie 5 minute – 5 zile
Sticlă 5 zile
Plastic 2-9 zile

Cauciuc, 
Latex 5 zile

2015

Ceramică 5 zile
Sticlă 5 zile

Alamă (aliaj 
cupru + zinc) <40 minute

Cupru 120 minute
Zinc 60 minute

Tabel 4. Persistența coronavirusurilor
pe suprafețe (19)
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Persoanele sunt cel mai contagioase atunci când 
prezintă simptome (chiar dacă acestea sunt ușoare sau 
nespecifi ce), dar pot fi  infecțioase până la două zile 
înainte de apariția simptomelor (transmitere pre-simp-
tomatică). Rămân infecțioase aproximativ șapte până 
la douăsprezece zile în cazurile ușoare și moderate, și 
în medie două săptămâni în cazuri severe. 

În Februarie 2020 în China se estima că o per-
soană infectată poate infecta în medie alte 2 – 2,5 per-
soane (R0). Rata de reproducere R0 în epidemiologie 
este defi nită ca numărul preconizat de cazuri de îm-
bolnăvire generate direct de un caz pozitiv într-o po-
pulație în care toți indivizii sunt sensibili la infecție. 
Această defi niție se referă la o populație în care niciun 
alt individ nu este infectat sau imunizat. R0 nu este o 
constantă pentru fi ecare agent patogen, ci este gene-
rată dintr-un model matematic care ia în considerare 
diverși factori modifi cabili. Interpretarea unei valori 
R0 se face mereu ținând cont de factorii locali și de 
modelul folosit. De exemplu în Germania R0 pentru 
SARS-CoV-2 în aprilie era de 0,9, iar în luna mai, 
după relaxarea restricțiilor (deci modifi carea condiți-
ilor modelului matematic folosit), a ajuns la 1,1. (20)
(21) Cel mai important aspect al folosirii R0 e pentru a 
afl a dacă o boală infecțioasă nou apărută are potențial 
epidemic și pentru a determina proporția din numărul 
total de cetățeni care trebuie imunizați împotriva ace-
lei boli pentru a eradica boala. O valoare a R0 subuni-
tară înseamnă că boala nu va reuși să se răspândească 
în populație, în timp ce o valoare supraunitară indică 
un caracter contagios al bolii. Cu cât valoarea R0 este 
mai mare cu atât este mai greu de a ține sub control 
epidemia. Un studiu recent care a analizat cazurile 
de COVID-19 din China a determinat pentru primele 
luni ale lui 2020 un R0 mediu de 5,7 (interval de în-
credere 3,8-8,9). (22) (23) În tabelul 5 sunt prezentate 
valrile R0 pentru mai multe boli infecțioase. 

Boala R0
Rujeolă 12-18
Varicela 10-12
Oreion 10-12
COVID-19 3,8-8,9
SARS 3,1-4,2
Gripa (epidemia 1918) 1,4-2,8
Gripa 0,9-2,1
MERS 0,3-0,8

Tabel 5. Valorile R0 
pentru anumte boli infecțioase (23)

Se consideră că din totalul celor infectați 30% 
sunt asimptomatici, 55% dezvoltă forme moderate de 
boală, 10% forme severe de boală iar 5% vor prezenta 
simptome critice. Perioada în care aceste persoane 
sunt contagioase depinde de forma de boală pe care 
aceștia o dezvoltă. Persoanele asimptomatice sunt 
contagioase 14 zile din momentul contactului cu vi-
rusul. Persoanele care dezvoltă forme ușoare ale bolii 
sunt contagioase 21 de zile de la momentul contactu-
lui cu virusul, iar persoanele cu forme severe sau cri-
tice sunt contagioase 25 de zile. De notat că în cazul 
acestor ultime trei categorii, primele 5 zile de contagi-
ozitate sunt lipsite de simptome. (24)

PREVENȚIE

Principalele măsuri în cadrul populației care 
trebuie luate pentru a preveni infecția cu noul coro-
navirus sunt măsuri generale care se referă la igiena 
personală și la distanțarea socială.

Spălatul pe mâini este recomandat a fi  efectuat 
cât mai des, cu apă și săpun, pentru cel puțin 20 de 
secunde, inclusiv în spațiile interdigitale și vârfurile 
degetelor: după întoarcerea de la cumpărături, după 
ce persoana a strănutat sau a tușit (deși OMS recomdă 
persoanelor să tușească în plica cotului), după folo-
sirea toaletei, după sufl atul nasului, înainte de masă. 
Atunci când nu este disponibilă apa și săpunul se re-
comandă soluții dezinfectante pe bază de alcool, cu 
alcool cel puțin 65-70% care se vor folosi conform 
recomandărilor producătorului, în general 10 ml timp 
de un minut. 

Dezinfecția suprafețelor, inclusiv a telefoane-
lor mobile, tastaturilor, clanțelor, se efectuează cu so-
luții ce conțin 62-71% etanol, 50-100% isopropanol, 
0,1% hipoclorit de sodiu, 0.5% peroxid de hidrogen. 
Clorhexidina nu s-a dovedit efi cace în a distruge vi-
rusul. (25)

Deși inițial recomandările OMS erau ca doar 
persoanele cu simptome de infecție respiratorie să 
poarte măști de protecție, probabil și din cauza resur-
selor limitate de materiale de protecție, astăzi tot mai 
multe guverne recomandă populației să poarte măști 
de protecție la ieșirea din casă, în unele țări acest lucru 
fi ind obligatoriu.

Distanțarea socială este o măsură de control 
a infecției prin care se minimizează contactul fi zic 
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dintre indivizi. Aceasta presupune limitări de trans-
port, închiderea școlilor, a locurilor de muncă, a re-
staurantelor, a mallurilor, a teatrelor, a stadioanelor, a 
parcurilor. Persoanelor le este recomandat să rămână 
cât mai mult timp în case, să reducă numărul deplasă-
rilor în oraș și intrarea în contact cu alte persoane. Mă-
suri precum limitarea numărului de persoane care pot 
intra într-un magazin, a numărului de persoane care 
pot participa la o înmormântare, limitarea numărului 
de persoane care pot forma un grup în aer liber au fost 
luate cu intenția de a limita contactul între persoane. 

Recent termenul de distanțare socială a fost 
redenumit distanțare fi zică, întrucât scopul este de a 
reduce contactul fi zic cu alte persoane însă de a păstra 
legăturile sociale folosind mijloace de comunicare la 
distanță cum ar fi  mesajele text, apelurile de voce și 
video, emailurile. 

În România toți cetățenii țării, inclusiv persoa-
nele afl ate în categoria de risc, adică pacienții cu boli 
cronice și persoanele peste 65 de ani, au benefi ciat în 
această perioadă de posibilitatea consultațiilor medi-
cale la distanță atât la medicul de familie cât și la me-
dicul din ambulatoriul clinic de specialitate, în urma 
actului medical primind direct pe telefon sau pe email 
rețeta electronică necesară pentru achiziționarea me-
dicamentelor sau concediul medical pentru motivarea 
absențelor de la locul de muncă. 

Măsurile de distanțare fi zică au avut ca rezul-
tat scăderea răspândirii virusului în populație, timpul 
câștigat astfel fi ind folosit de autorități pentru achi-
ziționarea de materiale de protecție și pentru dotarea 
spitalelor cu aparatură necesară în tratamentul bolii. 
Revenirea la condițiile sociale dinainte trebuie să fi e 
una treptată, cu pași mici, cu reevaluări periodice a 
situației. Orice explozie de număr de cazuri va trebui 
să ducă la înăsprirea restricțiilor. 

În acest sens OMS a elaborat un ghid cu reco-
mandări pentru relaxarea treptată a măsurilor stricte 
luate de statele lumii în lupta cu noul coronavirus. 
OMS Europa evidențiază 4 componente cheie pentru 
luarea în considerare a eliminării măsurilor restrictive 
pe scară largă: măsuri epidemiologice și de sănătate 
publică, capacitatea de management a unui sistem de 
sănătate dual, înțelegerea comportamentului popula-
ției, implicațiile economice și sociale. Cele 6 criterii de 
care țările trebuie să țină cont pentru a putea gestiona 
perioada de relaxare sunt cuprinse în tabelul 6. (26)

Țările trebuie să abordeze cu multă seriozitate 
problema și să se asigure că:
1. dovezile arată că transmiterea COVID-19 este 
controlată;
2. sistemul de sănătate are capacități optime pentru 
a identifi ca, a izola, a testa, a urmări și a carantina 
contacții;
3. riscurile apariției de focare sunt reduse în 
comunitățile vulnerabile, în special în căminele 
de îngrijire a persoanelor în vârstă, instituțiile de 
sănătate mintală și în cartierele suprapopulate;
4. sunt stabilite măsuri de prevenire a bolii la locul 
de muncă, inclusiv măsuri de distanțare fi zică, 
materiale pentru spălarea și dezinfectarea mâinilor și 
măști de protecție;
5. pot fi  gestionate cazurile de import; și
6. membrii comunităților sunt ascultați și participă 
activ în acest proces de tranziție.

Tabelul 6. Criteriile OMS Europa pentru relaxarea 
măsurilor de restricție (26)
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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.

CUVINTE CHEIE: medicină școlară, pre-
venție COVID-19
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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 

0
1 - 5
6 - 10
11 - 20
>20

Număr ches  onare completate



41

Articole științifi ce 

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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Aeroport Cluj Centrul de caran  nă Sibiu

Centrul de caran  nă Techirghiol, de Paște Centrul de caran  nă Hotel Mamaia
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Centrul de caran  nă Techirghiol Centrul de  caran  nă Craiova

Recoltare de probe, Constanța Telefoane ISU
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Triaj aeroport, Cluj, echipament Triaj aeroport, Cluj

Triaj aeroport, Constanta Triaj ru  er, duminică 3 mai
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Ulcer dezinfectant Urme dezechipare, după 6 ore

Centrul de caran  nă Vaslui Mulțumiri DSP
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Deces la Piatra Neamt

Este vorba despre femeie de 52 ani din județul 
Neamț – asistentă medicală, conform datelor ofi ciale 
transmise de autorități (vezi sursa AICI)

Dată deces: 23.04.2020.
Dată recoltare: 24.04.2020 – fragment pulmon.
Dată rezultat: 26.04.2020.
Asistentă medicală la Direcția de Asistență So-

cială din Primăria Piatra Neamț.
A lucrat la DSP Neamț și ISU Neamț dupa ce 

s-a suspendat activitatea școlilor.
Nu a recoltat probe. 
A avut contact cu cazuri pozitive.
Din 15.04.2020 a prezentat simptome clinic 

compatibile cu colecistita acută pentru care a luat le-
gatura cu medicul de familie.

Pe 22.04.2020 prezinta dispnee, dar nu a vrut 
să solicite 112.

Pe data de 23.04.2020 a decedat la domiciliu. 
Comorbidități: HTA, DZ, Obezitate.
Sursa: https://www.stiri-neamt.ro/corona-

virus-a-murit-o-asistenta-medicala-din-piatra- 
neamt/?fb clid=IwAR2S2pA9GrGhgT7Gwz059a-
zPXgVu8AKUrqnwzGwZJBFldwiYmPpaiAPTfus

Detașări în Suceava și în Câmpulung

Către Spitalul Municipal Câmpulung:
- 2 medici medicină internă de la Spitalul Jude-

țean de Urgență;
- un medic specialist ATI de la Spitalul Costești;
- 2 medici primari medicină generală de la ca-

binetele școlare din Pitești;
- un medic primar medicină de familie;
- un medic epidemiolog de la Spitalul Mioveni;
Sursa: https://ziarulargesul.ro/medici-detasa-

ti-la-spitale-covid-19-din-arges/?fbclid=IwAR3G-
1KJVBj40hYBOcdvharGbGsldl-WVXDhBRN4QJ-
gkI47lJ2gLGAB4LgfQ

„Au plecat spre Suceava opt medici, opt asis-
tenți și infi rmieri din UPU SMURD Iași. Aceștia au 
suportul celor din Suceava, dar nu și a celor din spi-
tal, pentru că toți sunt în autoizolare sau internați în 
spital cu COVID-19. Suportul este asigurat de asis-
tenți și infi ermieri de la Spitalul din Fălticeni și asis-
tenți din cabinetele de medicină școlară care sunt în 
subordinea Direcției de Sănătate Publică Suceava. 
Este vorba despre cadre medicale care nu au intrat în 
contact cu niciunul dintre pacienți și care nu repre-
zintă un pericol”, spune prof. dr. Diana Cimpoeșu, 
șefa UPU SMURD Iași.

Sursa: https://www.bzi.ro/ei-sunt-eroii-de-la-
iasi-16-cadre-medicale-si-au-lasat-familiile-si-au-
plecat-sa-salveze-suceava-nici-lacrimile-copiilor-
nu-i-au-putut-opri-isi-vor-duce-misiunea-la-bun-s-
farsit-3914260?fbclid=IwAR2oHCFg0sKV8UQek-
ni0oTP-VIufHCcJ_kIn6QUMlWgO5XX_qIQO-
8GXD2mE

Salariu diminuat

Adina Matea e medic la Cabinetul medical 
şcolar nr.10 din municipiul Arad, afl at în subordinea 
Primăriei. De când cu starea de urgenţă declanşată pe 
fondul pandemiei de coronavirus, s-a afl at la dispozi-
ţia Direcţiei de Sănătate Publică Arad, mergând acolo 
unde a fost trimisă, în prima linie, în lupta cu SARS-
CoV-2. Nu se plânge deloc de asta, e medic, consi-
deră că e normal să meargă acolo unde e nevoie de ea. 
Nu aşteaptă felicitări pentru că-şi face treaba şi nici 
bonusuri fi nanciare. Dar faptul că, după toate astea, 
Primăria i-a diminuat salariul, fără nicio explicaţie, i 
se pare strigător la cer!

Sursa: https://www.aradon.ro/aradon-stirile-ju-
detului-arad/un-medic-aradean-din-prima-linie-acu-
za-primaria-de-abuz-1224631/?fbclid=IwAR3TI_9J-
2mvFBtTPa2dcvr9f9isUDnkb0zHxlmJvGhbAH-
GU4sDw0_HRtr50
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Văzând Referatul de aprobare nr. 982/SG din 
18.05.2020 al Ministerului Educației și Cercetării,a-
vând în vedere prevederile:

– Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modi-
fi cările și completările ulterioare;

– Ordinului ministrului educației, cercetării, 
tineretului și sportului nr. 5.530/2011 privind apro-
barea Regulamentului-cadru de organizare și funcțio-
nare a inspectoratelor școlare, cu modifi cările și com-
pletările ulterioare;

– Ordinului ministrului educației naționale și 
cercetării științifi ce nr. 5.079/2016 privind aproba-
rea Regulamentului-cadru de organizare și funcțio-
nare a unităților de învățământ preuniversitar, cu mo-
difi cările și completările ulterioare;

– art. 41 și 42 din Legea nr. 55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efecte-
lor pandemiei de COVID-19;

– Hotărârii Comitetului Național pentru Situații 
de Urgență nr. 25 din 18.05.2020 privind propunerea 
unor măsuri necesar a fi  aplicate pe durata stării de 
alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pan-
demiei de COVID-19;

– Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind 
declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efec-
telor pandemiei de COVID-19;

– art. 10 alin. (2) lit. b) și alin. (3), art. 17 alin. 
(2) și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modifi -
cările și completările ulterioare;

– Hotărârii Comitetului Național pentru Situații 
de Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii 
stării de alertă la nivel național și a măsurilor de pre-
venire și control al infecțiilor, în contextul situației 
epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;

– art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 
857/2011 privind stabilirea și sancționarea contraven-
țiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu 
modifi cările și completările ulterioare;

– recomandărilor Institutului Național de Sănă-
tate Publică din data de 9.05.2020,în temeiul preve-
derilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 
24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministe-
rului Educației și Cercetării și ale art. 7 alin. (4) din 
Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organiza-
rea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modifi -
cările și completările ulterioare, ministrul educației și 
cercetării și ministrul sănătății emit prezentul ordin.

Cadrul general

Articolul 1 Prezentul ordin stabilește măsuri 
de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-
CoV-2 pentru Ministerul Educației și Cercetării, uni-
tăți/instituții de învățământ, instituții publice și toate 
structurile afl ate în subordonarea sau coordonarea 
acestuia.

Articolul 2 Entitățile prevăzute la art. 1 au obli-
gația să ia măsuri pentru organizarea activității, astfel:

a) accesul trebuie să fi e organizat astfel încât să 
fi e asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fi e-
care persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare 
două persoane apropiate;

b) să nu fi e permis accesul persoanelor a căror 
temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, 
depășește 37,3^ºC;

c) să fi e asigurate dezinfectarea suprafețelor ex-
puse și măsura distanțării fi zice.

Articolul 3 Ministerul Educației și Cercetării 
împreună cu Ministerul Sănătății stabilesc măsuri 
pentru desfășurarea activităților în unitățile și institu-
țiile de învățământ, în condiții de siguranță sanitară, 
pentru fi nalizarea anului școlar afl at în curs la data 

Ordin nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri 
de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-

COV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile 
publice și toate structurile aflate în subordonarea sau 

coordonarea Ministerului Educației și Cercetării
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instituirii stării de alertă, precum și pentru pregăti-
rea anului școlar următor. Prezentul ordin se aplică 
tuturor activităților specifi ce în cadrul unităților/insti-
tuțiilor de învățământ, instituțiilor publice și în toate 
structurile afl ate în subordonare sau coordonare pentru 
prevenirea și combaterea infectării cu SARS-CoV-2.

Articolul 4 În contextul epidemiologic actual, 
în condițiile în care este necesară prezența fi zică a 
elevilor/studenților pentru desfășurarea de activități 
de pregătire/examinare, se impune respectarea unor 
măsuri specifi ce de protejare a acestora și a întregului 
personal care participă la acest proces, conform pre-
vederilor prezentului ordin.

I.  Acțiuni și măsuri implementate la nive-
lul inspectoratelor școlare județene/al municipiului 
București

Articolul 5 Inspectoratele școlare județene/al 
municipiului București transmit direcțiilor de sănătate 
publică județene și a municipiului București, cu cel 
puțin o săptămână înainte, perioada de desfășurare a 
activităților la care participă elevii în unitățile de învă-
țământ preuniversitar, precum și intervalul orar.

Articolul 6 Inspectoratele școlare județene/al 
municipiului București verifi că respectarea de către 
unitățile/instituțiile de învățământ a normelor institu-
ite de autoritățile de resort privind asigurarea materi-
alelor de igienă și de protecție sanitară necesare atât 
pentru elevi, cât și pentru personalul didactic/didactic 
auxiliar și nedidactic, precum și respectarea măsurilor 
igienico-sanitare, în contextul prevenirii și combaterii 
infectării cu SARS-CoV-2.

Articolul 7 Inspectoratele școlare județene/
al municipiului București monitorizează organizarea 
și desfășurarea activităților din cadrul unităților de 
învățământ.

Articolul 8 Inspectoratele școlare județene/al 
municipiului București colaborează cu direcțiile de 
sănătate publică județene și a municipiului București 
în vederea instituirii măsurilor de prevenire și com-
batere a îmbolnăvirilor în unitățile/instituțiile de în-
vățământ, prin triaj epidemiologic zilnic (măsurarea 
temperaturii) realizat de către un medic sau asistent 
medical în fi ecare unitate de învățământ, astfel:

a) direcțiile de sănătate publică județene și a 
municipiului București întocmesc listele nominale 
cu cadrele medicale desemnate (medic sau asistent 

medical) pentru acordarea asistenței medicale, pentru 
fi ecare unitate de învățământ, și le transmit inspecto-
ratelor școlare, care le pun la dispoziția unităților de 
învățământ;

b) inspectoratele școlare județene/al munici-
piului București vor comunica săptămânal direcțiilor 
de sănătate publică județene și a municipiului Bu-
curești rapoartele de monitorizare privind asigura-
rea condițiilor igienico-sanitare în cadrul unităților 
de învățământ și respectarea normelor de către elevi 
și personalul didactic, didactic auxiliar și nedidac-
tic;c) inspectoratele școlare județene/al municipiului 
București vor primi, cu minimum 24 de ore înaintea 
fi ecărei probe de examen/evaluare, următoarele infor-
mații privind elevii sau personalul didactic/didactic 
auxiliar/nedidactic, astfel:– de la direcțiile de sănătate 
publică județene și a municipiului București lista cu 
persoanele internate în unitățile/instituțiile sanitare 
cu suspiciunea sau confi rmate cu infecția cu SARS-
CoV-2;– de la autoritățile administrației publice lo-
cale lista cu persoanele afl ate în izolare la domiciliu 
sau carantină instituționalizată.

Articolul 9 Inspectoratele școlare județene/
al municipiului București vor raporta, la solicitarea 
Ministerului Educației și Cercetării, situația privind 
desfășurarea activităților și respectarea prevederilor 
prezentului ordin în unitățile/instituțiile de învățământ 
preuniversitar.

II. Acțiuni și măsuri implementate la ni-
velul unităților/ instituțiilor de învățământ

Articolul 10 Conducerile unităților și instituți-
ilor de învățământ răspund de implementarea acțiuni-
lor și măsurilor de prevenire și combatere a infectării 
cu SARS-CoV-2 și de organizarea și desfășurarea ac-
tivităților de pregătire a elevilor/examenelor în con-
formitate cu legislația în vigoare. 

Articolul 11 Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce 
îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, 
după caz, cu: reprezentanții inspectoratului școlar, con-
siliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinților/
asociația părinților, consiliul școlar al elevilor, repre-
zentanții organizațiilor sindicale, autoritățile adminis-
trației publice locale, precum și cu reprezentanții ope-
ratorilor economici implicați în susținerea învățămân-
tului profesional și tehnic, pentru organizarea în bune 
condiții a activităților desfășurate, în contextul actual.
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Articolul 12 Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce 
îi revin, conducerea instituției de învățământ superior 
ia deciziile pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentului ordin cu respectarea principiului autono-
miei universitare și cu asumarea răspunderii publice.

Articolul 13 Conducerile unităților de învăță-
mânt preuniversitar au următoarele obligații:

a) informează direcțiile de sănătate județene și 
a municipiului București despre depistarea unor ca-
zuri suspecte de infecție la elevi sau personalul didac-
tic/didactic auxiliar/nedidactic din cadrul unităților de 
învățământ și desemnează o persoană cu atribuții în 
menținerea legăturii permanente cu direcția de sănă-
tate publică județeană și a municipiului București;

b) transmit inspectoratelor școlare județene/al 
municipiului București, autorităților administrației 
publice locale, respectiv direcțiilor de sănătate publică 
județene și a municipiului București lista cu elevii și 
personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din 
unitățile/instituțiile de învățământ care participă la 
desfășurarea examenelor.

Articolul 14 Consiliile de administrație ale 
unităților de învățământ preuniversitar vor elabora 
și vor aproba o procedură proprie, prin care stabilesc 
modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire 
a examenelor naționale, propriul circuit de intrare și 
de ieșire a elevilor, a personalului didactic, didactic 
auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se va 
realiza igienizarea/dezinfecția unității/instituției de 
învățământ, asigurându-se că:

a) la intrarea în unitatea de învățământ a per-
sonalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a 
elevilor va fi  măsurată temperatura (care nu trebuie 
să depășească 37,3ºC) de către cadrul medical care va 
asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfă-
șurării activităților;

b) în situația în care un elev sau un cadru di-
dactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simp-
tome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate 
este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de 
învățământ și i se va recomanda să se adreseze medi-
cului de familie;

c) participarea elevilor la activitățile de pregă-
tire va fi  decisă de părinții acestora după evaluarea 
încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor 
familiilor acestora;

d) pregătirea elevilor prevăzuți la lit. b) și c) se 
va realiza online sau prin asigurarea de resurse educa-
ționale de către unitatea de învățământ;

e) parcursul prin curtea școlii până la intrarea 
în unitatea de învățământ se va realiza pe un traseu 
bine delimitat și semnalizat, respectând normele de 
distanțare fi zică;

f) elevii vor fi  însoțiți de către cadrul didactic 
de la accesul în unitatea de învățământ până în sala 
de clasă și apoi, după fi nalizarea activităților, vor fi  
conduși până la ieșire;

g) la intrarea în unitatea de învățământ vor fi  
asigurate materiale și echipamente de protecție (covo-
rașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dez-
infectante pentru mâini etc.);

h) se realizează curățenia și dezinfectarea par-
doselilor, a obiectelor din sala de curs (pupitre/mese, 
scaune), a clanței ușii, cremonului de la geamuri, per-
vazului ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, 
apoi cu substanțe biocide, înainte și după fi ecare serie 
de elevi prezenți la activitățile de pregătire/ candidați;

i) în toate spațiile în care se vor desfășura ac-
tivități cu elevii vor fi  afi șate mesaje de informare cu 
privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a 
infectării cu SARS-CoV-2;

j) intrările/ieșirile, precum și sensul de depla-
sare pe coridoare către sălile de clasă și alte încăperi 
sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate 
corespunzător și dezinfectate în mod regulat;

k) există permanent săpun, prosoape de hârtie, 
dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi  
reîncărcate ori de câte ori este necesar;

l) elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și 
nedidactic vor purta mască de protecție pe durata acti-
vităților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe 
dezinfectante sau cu săpun;

m) coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și 
sălile de clasă (mobilier și pardoseală) vor fi  dezin-
fectate regulat cu substanțe biocide, în mod obligato-
riu între schimburi (dacă este cazul) și la fi nalizarea 
programului;

n) în perioada 2-12 iunie 2020, durata activită-
ților petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi  mai 
mare de 3 ore pentru elevii de liceu și de 2 ore pentru 
elevii de gimnaziu, iar pentru elevii care studiază în 
limbile minorităților naționale, activitatea de pregătire 
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nu va dura mai mult de 4 ore pentru elevii de liceu și 
3 ore pentru elevii de gimnaziu;

o) în situația unităților de învățământ care vor 
realiza activitățile de pregătire în două schimburi, 
între acestea va fi  prevăzut un interval de două ore 
pentru dezinfectarea/igienizarea cu substanțe biocide 
și aerisirea sălilor pentru o perioadă de cel puțin o oră;

p) în perioada desfășurării activităților de pre-
gătire, pauzele intermediare vor fi  programate decalat, 
astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacți-
oneze fi zic;

q) grupele de elevi vor păstra aceeași sală de 
clasă pe toată perioada desfășurării activităților de 
pregătire;

r) colectarea măștilor purtate se va face în lo-
curi speciale, semnalizate corespunzător, amenajate 
în unitatea de învățământ;

s) la sfârșitul activităților, elevii vor primi câte 
o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu;

t) în sălile de clasă activitățile/examenele se 
vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să 
existe o distanță între elevi/ candidați, pe rânduri și 
între rânduri, de 2 m unul față de altul;

u) pupitrele/băncile vor fi  individualizate/pre-
stabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea 
grafi că a situării acestora la intrarea în sală (oglinda 
sălii), astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/
localizarea fără a parcurge toată suprafața sălii; per-
sonalul didactic/asistenții care asigură supravegherea 
va/vor dirija candidatul direct către locul destinat;

v) pe tot parcursul derulării activităților/exami-
nărilor se vor respecta regulile generale ale unei con-
duite sănătoase (distanțarea fi zică, evitarea atingerii 
cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în pliul 
cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor 
directe cu cei din jur).

Articolul 15 Unitățile de învățământ în colabo-
rare cu autoritățile publice locale pot lua și alte măsuri 
suplimentare pentru prevenirea și combaterea infectă-
rii cu SARS-CoV-2 (instalarea de tuneluri de dezin-
fecție, lavoare suplimentare pentru spălarea mâinilor, 
măsuri privind siguranța elevilor pe traseul de la uni-
tatea de învățământ la domiciliu și retur etc.).

Articolul 16 Unitățile de învățământ special 
sau în care, pentru asigurarea egalității de șanse, sunt 
prezente și alte persoane (profesor de sprijin, interpret 

mimico-gestual etc.) vor lua măsuri pentru a nu se de-
păși numărul de maximum 10 persoane în sală.

Articolul 17Personalul didactic va suprave-
ghea respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare 
fi zică dintre elevi și măsurile igienico-sanitare de pre-
venire a infecției cu SARS-CoV-2.

III. Acțiuni și măsuri implementate la ni-
velul instituțiilor de învățământ superior

Articolul 18 Instituțiile de învățământ superior 
au obligația să asigure următoarele măsuri pentru stu-
denții și personalul din cadrul acestora:

a) la intrarea în instituție a studenților și cadre-
lor didactice:

1. asigurarea triajului epidemiologic (care să 
cuprindă și termometrizare, și antecedente personale 
pe simptomatologie respiratorie) pentru candidați și 
examinatori;

2. prestabilirea circuitului către/și din sala de 
examen;

3. candidații și supraveghetorii vor fi  protejați 
de mască facială;

4. intrarea în sala de examen se va face în mod 
organizat, pe rând, păstrând distanță de 2 m; spațierile 
necesare se pot marca cu banda colorata în fața ușii;

5. pupitrele/băncile vor fi  individualizate/pre-
stabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea 
grafi că a situării acestora la intrarea în sală, astfel în-
cât sa se asigure cunoașterea și intrarea/locarea fără 
a parcurge toată suprafața sălii; personalul ce asigura 
supravegherea va dirija candidatul direct către locul 
destinat;

b) asigurarea condițiilor igienice în sala de 
curs/examen:

1. asigurarea curățeniei și dezinfectării pardo-
selilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune), clan-
ței ușii, cremonului geamurilor, pervazului ferestrei, 
prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe 
biocide pe bază de clor sau alcool, înainte și după fi e-
care serie de candidați;

2. aerisirea sălii înainte de examen pentru o pe-
rioadă de cel puțin 30 de minute;

3. la intrarea în sală vor fi  prevăzute în număr 
sufi cient dispozitive medicale cu substanță dezinfec-
tantă pentru mâini;
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4. stabilirea locurilor se va face astfel încât să 
existe o distanță între candidați de 2 m pe rânduri și 
între rânduri;

5. pe tot parcursul derulării cursurilor/examină-
rilor se vor respecta regulile generale ale unei con-
duite sănătoase (distanțarea fi zică, evitarea atingerii 
cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în pliul 
cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor 
directe cu cei din jur);

c) asigurarea condițiilor igienice a grupurilor 
sanitare:

1. asigurarea de dispozitive medicale cu sub-
stanță dezinfectantă pentru mâini la intrarea în toaleta 
instituției;

2. asigurarea de hârtie igienică în fi ecare cabină 
a toaletei;

3. asigurarea de dispensere cu săpun situate 
lângă lavoare;

4. asigurarea de dispozitive cu prosoape de hâr-
tie sau uscătoare pentru mâini;

5. asigurarea curățeniei și dezinfectării întregu-
lui grup sanitar (vas WC, lavoare, clanțe, pardoseală).

Articolul 19 Pentru a participa la admiterea în 
învățământul superior, candidatul din afara granițelor 
țării trebuie să prezinte:

1. declarație pe proprie răspundere din care să 
reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/
carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană 
confi rmată cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile;

2. adeverință medicală din care sa reiasă starea 
actuală de sănătate a deținătorului și eventual antece-
dente personale legate de boli cronice și, respectiv, de 
COVID-19, în limba română.

IV. Dispoziții fi nale
Articolul 20 Pentru ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentului ordin, direcțiile de sănătate 
publică județene și a municipiului București asigură, 
acolo unde nu este personal medical încadrat, în co-
laborare cu autoritățile publice locale/județene, perso-
nalul medical desemnat să acorde asistența medicală, 
pentru fi ecare unitate/instituție de învățământ din ju-
deț/municipiul București.

Articolul 21 
(1) Ministerul Educației și Cercetării, condu-

cerile unităților/instituțiilor de învățământ și ale in-
stituțiilor publice afl ate în subordonarea/coordonarea 

acestuia răspund de implementarea acțiunilor și mă-
surilor din prezentul ordin în conformitate cu atribu-
țiile ce le revin.

(2) Măsurile prevăzute în prezentul ordin re-
prezintă măsuri minimale ce trebuie să fi e luate de 
entitățile prevăzute la art. 1 și pot fi  completate prin 
dispoziții emise de conducerile acestora, în colaborare 
cu autoritățile publice locale, în funcție de specifi cul 
activității acestora.

(3) Nerespectarea de către conducerile unități-
lor/instituțiilor de învățământ și a instituțiilor publice 
afl ate în subordonarea/ coordonarea Ministerului 
Educației și Cercetării a condițiilor igienico-sanitare 
menționate în prezentul ordin se constată, conform 
competențelor, de către personalul împuternicit din 
cadrul Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Minis-
terului Sănătății și al Serviciului control în sănătate 
publică din cadrul direcțiilor de sănătate publică ju-
dețene și a municipiului București, în conformitate 
cu prevederile art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului 
nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contra-
vențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu 
modifi cările și completările ulterioare.

Articolul 22 Începând cu data publicării pre-
zentului ordin în Monitorul Ofi cial al României, Par-
tea I, se abrogă Ordinul ministrului educației și cerce-
tării și al ministrului sănătății nr. 4.220/769/2020 pen-
tru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere 
a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/institu-
țiile de învățământ, publicat în Monitorul Ofi cial al 
României, Partea I, nr. 381 din 12 mai 2020, și Or-
dinul ministrului educației și cercetării și al ministru-
lui sănătății nr. 4.259/827/2020 pentru stabilirea unor 
măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu 
SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, 
instituțiile publice și toate structurile afl ate în sub-
ordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și 
Cercetării, publicat în Monitorul Ofi cial al României, 
Partea I, nr. 405 din 16 mai 2020.

Articolul 23 Prezentul ordin se publică în Mo-
nitorul Ofi cial al României, Partea I.
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1. Personalul medical monitorizează respecta-
rea acțiunilor de igienizare și dezinfecție a spaţiilor de 
învăţământ, a internatelor școlare, căminelor studen-
țești și colaborează cu conducerile instituțiilor de în-
vățământ pentru asigurarea circuitelor funcționale, în 
contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-
CoV-2, astfel încât revenirea la programele de pregă-
tire și examene a elevilor din anii terminali să se facă 
în condiții de siguranță. 

2. Pe durata prezenței elevilor/candidaților/
studenților la activitățile de pregătire și a examene-
lor, în unitatea de învățământ, supravegherea stării de 
sănătate a elevilor/candidaților/studenților și a perso-
nalului didactic/nedidactic și auxiliar din unitatea de 
învățământ, precum și asigurarea asistenței medicale 
de urgenţă se realizează de către personalul medical 
din unitățile de învățământ, angajat sau desemnat.

3. Triajul epidemiologic 
a) Triajul epidemiologic se efectuează zilnic, 

tuturor elevilor/candidaților/studenților și persona-
lului didactic/didactic auxiliar și nedidactic, care își 
desfășoară activitatea în unitățile de învățământ în 
această perioadă, înainte de intrarea în unitate, de 
către medic și/sau asistentul medical care va asigura 
asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării 
activităților școlare;

b) Personalul medical care va efectua triajul va 
fi  echipat confom normelor standard de echipare: ha-
lat impermeabil, bonetă, ochelari de protecție/vizieră, 
mască chirurgicală, mănuși de unică folosință

c) Triajul epidemiologic se efectuează la intra-
rea în clădirea unității de învățământ. Personalul me-
dical prezent la triaj va avea la dispoziție un birou/
masă de lucru și un scaun, precum și o cutie pentru 
colectarea declarațiilor.

d) În această situaţie epidemiologică specială, 
triajul epidemiologic constă în:

- anamneză țintită pe simptomatologia din ul-
timele 24 ore, insistând pe febră, dureri de gât, cefa-
lee, tuse, dispnee, diaree, mialgii și/sau alte simptome 
specifi ce bolilor infecto-contagioase

- măsurarea temperaturii corporale, cu un ter-
mometru non-contact 

a) Se interzice accesul/intrarea în unitatea de 
învățământ/colectivitate a tuturor persoanelor care 
prezintă: temperatura mai mare de 37,3o C asociată cu 
simptomatologie specifi că infectării COVID-19 (tuse, 
dureri de gât, dispnee, cefalee, stare general modifi -
cată) sau alte boli infectocontagioase

b) în situația în care un elev/candidat/student 
sau un cadru didactic/didactic auxiliar sau nedidactic 
prezintă simptome care ridică suspiciunea unei boli 
infectocontagioase va fi  îndrumat spre un consult de 
specialitate, va fi  anunțat DSP și/sau serviciul 112 și 
părinții, în funcție de situație 

c) După triajul epidemiologic, elevii/candidații/
studenții admiși în colectivitate se vor dezinfecta pe 
mâini și vor primi câte o mască chirurgicală, pe care 
să o poarte în timpul programului școlar/examen. O 
mască va fi  purtată maximum 3 ore. La plecare masca 
va fi  aruncată într-o pubelă cu pedală, prevăzută cu 
sac de nailon galben, special inscripționată PERICOL 
BIOLOGIC. După aruncarea măștii folosite, elevii/
candidații/studenții se vor dezinfecta pe mâini, după 
care vor primi o mască pe care să o poarte pe timpul 
deplasării de la școală la domiciliu. 

d) Personalul cadru didactic/didactic auxiliar 
sau nedidactic va purta masca de protecție pe tot par-
cursul desfășurării activității în unitatea de învăță-
mânt. O mască va fi  purtată maximum 3 ore.

e) Dacă în timpul programelor de pregătire un 
elev prezintă temperatură peste 37,30C și/sau semne/
simptome specifi ce bolilor infecto-contagioase, va fi  
izolat într-un spațiu corespunzător, anume amenajat 
acestui scop şi vor fi  anunţaţi părinţii și DSP.

Recomandările Comisiei de Medicină Școlară 
în legătură cu activitatea care se va desfășura 
în cabinetele medicale/stomatologice școlare 

în perioada 18 mai - 10 septembrie 2020
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f) Dacă în timpul examenelor un elev/candidat/
student prezintă temperatură peste 37,30C, dar starea 
generală îi permite să continue examenul și elevul/
candidatul/studentul dorește acest lucru, va fi  izolat 
într-o sală special pregătită în acest scop, unde, după 
controlul simptomelor, va continua proba sub supra-
vegherea comisiei special constituite pentru aceste 
cazuri. Vor fi  anunțați DSP și părinții elevului/candi-
datului, dacă este acesta este minor.

g) Dacă un cadru cadru didactic/didactic auxi-
liar sau nedidactic prezintă febră și/sau alte semne/ 
simptome care ridică suspiciunea unor boli infecto-
contagioase, în timpul activității din unitatea de învă-
țământ, va fi  izolat și va fi  anunțat DSP.

h) Accesul altor persoane decât cele menționate 
anterior, în unitățile de învățământ, se face doar pen-
tru motive bine întemeiate și numai după triajul epi-
demiologic și completarea declarației pe proprie-răs-
pundere, conform anexei 2. Este obligatorie purtarea 
măștii în interiorul unității de învățământ.

1. Odată cu prima prezentare în unitatea de în-
vățământ, pentru perioada de pregătire și pentru susți-
nerea examenelor, elevii și personalul cadru didactic/
didactic auxiliar sau nedidactic vor prezenta o decla-
rație pe proprie răspundere, conform anexelor 1 și 2. 
Unitatea de învățământ va informa părinții elevilor în 
legătură cu recomandarea prezentării declarației pe 
proprie răspundere la revenirea în școli. Elevii majori 
pot completa singuri declarația pe proprie răspundere.

2. Unitățile de învățământ pun la dispoziție 
personalului medical listele primite de la DSP și Au-
toritățile administrației publice locale în legătură cu 
persoanele internate în unitățile/instituțiile sanitare 
cu suspiciunea sau confi rmate cu infecția cu SARS-
CoV-2 și cu persoanele afl ate în izolare la domiciliu 
sau carantină instituționalizată. 

3. Internatele școlare și căminele studențești 
trebuie să respecte toate regulile de igienă, dezinfecție 
și distanțare socială prevăzute de reglementările în vi-
goare pentru unitățile de cazare. Accesul în internatele 

școlare/căminele studențești se va face numai după tri-
ajul epidemiologic și prezentarea adeverinței conform 
anexei 1. În sălile de mese nu va fi  servită masa.

4. Redeschiderea cabinetelor stomatologice 
şcolare/universitare se va face în conformitate cu mă-
surile propuse de Institutul Național de Sănătate Pu-
blică în legătură cu reluarea activităţii în cabinetele 
de medicină dentară din 15.05.2020 la nivelul ţării, 
respectând managementul şi triajul pacientului în 
contextul epidemiei Covid 19 precum și dotarea cu 
echipamente de protecție și dezinfecție, conform nor-
melor Ministerului Sănătăţii şi ale Colegiului Medici-
lor Stomatologi din România. 

5. Autoritățile Publice Locale asigură măsu-
rile de siguranță și de evitare a riscului infecției CO-
VID-19 la personalul medical din cabinetele medicale 
școlare: 

a) Instruiesc corespunzător personalul medical 
angajat asupra măsurilor de prevenire şi control al in-
fecţiilor cu noul coronavirus pe durata stării de alertă 
la locul de muncă

b) Achiziţionează şi distribuie cadrelor medi-
cale termometrele non – contact necesare activității 
de triaj epidemiologic din unităţile de învăţământ (cel 
puţin 2 pentru fi ecare unitate). 

c) Achiziționează pentru cabinetului medical/
stomatologic toate materialele necesare efectuării cu-
răţeniei şi dezinfecţiei specifi ce în contextul combate-
rii răspândirii infecţiei SARS CoV 2

d) Asigură personalului medical din cabine-
tele medicale/stomatologice școlare și universitare, 
în contextul combaterii răspândirii infecţiei SARS 
CoV2, echipament de protecţie complet, compus din: 
halat impermeabil de unică folosință, ochelari/vizieră, 
bonetă, mască, manuşi, în cantități sufi ciente.

6. Colectarea, păstrarea și evacuarea deșeurilor 
cu potențial infecțios (măști, mănuși, halate imperme-
abile de unică folosință, bonetă) se va face cu respec-
tarea normelor în vigoare. 
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Legislație

Anexa nr. 1.

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

pentru elevi

Subsemnatul (Numele și prenumele) .................................................................................., în calitate de 
părinte/ocrotitor legal al elevului ......................................................................................................, născut la 
data de...................., cu domiciliul în Localitatea ...................................................................., Strada ................
.............................................................., Nr. ......, Bloc ....., Scara......, Apartament........., din clasa a ................, 
la școala/liceul ..............................................................................................., cunoscând prevederile art. 292 
Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că în ultimele 14 zile, acesta:

  nu a prezentat simptome specifi ce infecției COVID-19 (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, difi -
cultăți de respirație, diaree etc.).

 nu a fost diagnosticat cu COVID-19

 nu a venit în contact cu o persoană testată pozitiv pentru această afecțiune.

Menționez că, în perioada suspendării cursurilor școlare, elevul 

 nu a avut nicio problemă de sănătate

  a avut o problemă de sănătate, motiv pentru care a necesitat consult medical. Anexez o copie a docu-
mentelor medicale corespunzătoare (scrisoare medicală sau bilet de ieșire din spital). 

Data: ............................ Semnătura, 

Persoana de contact:

Numele .................................................................. /calitatea ..................................................
Nr. telefon: ..........................................
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Anexa nr.2.
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

pentru adulți

Subsemnatul (Numele si prenumele) ........................................................................................................., 
cu domiciliul în ......................................................................................................................................., 

în calitate de ..................................., 
cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 

că în ultimele 14 zile:
 nu am prezentat simptome specifi ce infecției COVID-19 (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, 

difi cultăți de respirație, diaree, etc.).
 nu am fost diagnosticat cu COVID-19
 nu am venit în contact cu o persoană testată pozitiv pentru această afecțiune.

Data: ............................ Semnătura, 
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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 vedere). Pentru articolele originale este necesar un 
rezumat structurat (Premize – Background, Obiec-
tive – Aims, Metode – Methods, Rezultate – Results, 
Concluzii – 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

3. 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.

Abonamente

Abonamentul la Revista de Medicină Şcolară 
şi Universitară este creditat pentru anul 2019, de 
OAMGMAMR, cu 5 credite.

Costul unui abonament pentru anul 2019 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
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