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Rezumat

INTRODUCERE: Scopul prezentului articol 
este de a evalua atitudinea membrilor echipei de pro-
iect din Cluj referitoare la progresul general al activi-
tății de screening vizual la fi nalul primului an al stu-
diului de implementare din proiectul EUscreen („Im-
plementarea de programe cost efi ciente de screening 
vizual și auditiv, la copii, în țările cu venituri medii 
ale Europei“).

METODĂ: Au fost analizate 7 chestionare 
anonime, fi ecare cuprinzând câte 20 de întrebări, 
completate de membrii echipei EUscreen UMF Cluj 
în luna ianuarie 2019.

REZULTATE ȘI DISCUȚII: Membrii echipei 
EUscreen UMF Cluj consideră în mod unanim că în 
mediul urban cel mai potrivit loc pentru screening 
este reprezentat de grădinițe. În mediul rural preșco-
larii care frecventează grădinița pot fi  examinați în 
grădinițe, iar restul de copii pot fi  examinați în ca-
binetele medicilor de familie. Deși toți respondenții 
consideră cantitatea de informații teoretice și practice 
din cursurile inițiale de formare ca fi ind adecvată și că 
abilitățile practice ale asistentelor medicale ca fi ind 
destul de bune, recunosc, de asemenea, că este nece-
sară o evaluare periodică a acurateței screening-ului 
vizual efectuat de asistente.

Printre principalele motive pentru care un pro-
cent mai mare de copii din comunele rurale nu au 
fost încă incluși în acest program de screening s-au 

numărat: inconstanța frecventării grădinițelor de că-
tre preșcolari; acoperirea slabă a proiectului în mediul 
rural; numărul redus de cadre medicale din mediul ru-
ral, precum și activitatea zilnică încărcată a acestora; 
accesul slab la servicii medicale din cauza condițiilor 
sociale, a problemelor fi nanciare, lipsa facilităților de 
transport public; lipsa interesului părinților pentru să-
nătatea și bunăstarea copilului.

Abordările posibile care ar putea crește nu-
mărul de copii examinați au fost: creșterea gradului 
de conștientizare cu privire la importanța detectării 
defi citelor vizuale în copilărie; promovarea și imple-
mentarea programelor de screening vizual la nivel na-
țional; obligativitatea unui test de acuitate vizuală la 
începutul anului școlar.

CONCLUZII: Implementarea unui program de 
screening vizual pentru copii în România continuă să 
fi e un obiectiv fezabil, dar sunt încă necesare eforturi 
substanțiale, în special în zonele rurale, pentru a avea 
rate de acoperire satisfăcătoare și uniforme.

De asemenea, va fi  posibilă creșterea prezenței 
la screening a tuturor părților implicate prin: crește-
rea gradului de conștientizare a importanței detectării 
defi citelor vizuale în copilărie, promovarea și imple-
mentarea programelor de screening vizual la nivel na-
țional și solicitarea unui test obligatoriu de acuitate 
vizuală la începutul anului școlar.

CUVINTE CHEIE: screening pentru acuita-
tea vizuală, ambliopie
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Abstract

INTRODUCTION: The goal of the present 
paper is to evaluate the Cluj team members’ attitude 
towards the general progress of the vision screening at 
the end of the fi rst year of the implementation study in 
the EUSCREEN project (“Implementation of cost-op-
timized childhood vision and hearing screening pro-
grammes in middle-income countries in Europe“).

METHOD: The analysis covered 7 question-
naires, each comprising an anonymous 20-question 
survey fi lled out by the members of the UMF Cluj 
EUscreen team in January 2019.

RESULTS AND DISCUSSION: The EUs-
creen Cluj team members unanimously consider the 
kindergarten to be the most appropriate location for 
the screening in the urban areas. In the rural areas, 
preschoolers who attend kindergarten courses regu-
larly could be screened in kindergarten, while the re-
maining could be tested in the general practitioner’s 
offi ce. Although all the respondents mutually agree 
that the amount of theoretical and practical informa-
tion in the initial training courses was adequate and 
that the nurses’ practical skills are fairly good, they 
also acknowledge that a regular assessment of the ac-
curacy of the visual screening performed by the nur-
ses is needed. 

Among the primary reasons for which a higher 
percentage of children in the rural communes have 
not yet been enrolled in this screening program were: 

infrequent attendance of preschoolers to the kinder-
garten; poor rural coverage of the project; insuffi ci-
ency of the medical personnel in the rural areas as 
well as their overloaded daily; poor access to medical 
services due to social conditions, fi nancial issues, lack 
of public transportation facilities; parents’ lack of in-
terest in the child’s health and welfare. 

Possible approaches that could increase the nu-
mber of screened children were: raising awareness re-
garding the importance of detection of visual defi cits 
in childhood; promotion and implementation of visual 
screening programs at a national level; requirement of 
a compulsory visual acuity test at the beginning of the 
school year.

CONCLUSION: Implementation of a scree-
ning program for child vision in Romania continues 
to be a feasible goal, but substantial efforts are still 
needed, especially in rural areas, to have satisfactory 
and uniform coverage rates.

Also, it will be possible to increase attendance 
to screening among all parties involved by: raising 
more awareness of the importance of detecting visual 
defi cits in childhood, promoting and implementing 
visual screening programs at national level, and requ-
iring a compulsory visual acuity test at the beginning 
of the school year.

KEYWORDS: visual acuity screening, 
amblyopia

EVALUATION OF THE FIRST 24 MONTHS OF THE 
EUSCREEN PROJECT FROM THE PERSPECTIVE 

OF THE IMPLEMENTATION TEAM

INTRODUCERE

Majoritatea tulburărilor de vedere și de auz pot 
fi  prevenite sau detectate timpuriu prin programe spe-
cifi ce de screening, care ar putea oferi la nivel mon-
dial pentru mai mult de 1 din 10 copii un început mai 
bun în viață și ar îmbunătăți nu doar dezvoltarea lor 
ci și oportunitățile lor în viață [1]. Conform studiilor 
recente, tulburările oculare pediatrice par să afecteze 
mai mult de 1 din 5 copii de vârstă școlară din Statele 

Unite și ar putea infl uența în mod negativ succesul 
academic și calitatea vieții unui copil [2-6]. Amblio-
pia se referă la o dezvoltare anormală a vederii la unul 
sau la ambii ochi care nu ating pragul maxim al acu-
ității vizuale, în ciuda corecției optice adecvate [7]. 
Această afecțiune este principala cauză a acuității vi-
zuale scăzute unilaterale în copilărie, cu o prevalență 
de 1% -5% în populație [8-12].

EUscreen este un proiect european multi-
centric cu o durată de 4 ani fi nanțat prin programul 
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HORIZON 2020 care se desfășoară sub denumirea 
completă de „Implementarea de programe cost efi ci-
ente de screening vizual și auditiv, la copii, în țările cu 
venituri medii ale Europei“. În România județul Cluj 
a fost selectat ca locație pentru studiul pilot pentru 
screeningul vizual. Scopul proiectului este detectarea 
tulburărilor vizuale, și anume ambliopia, la copiii cu 
vârsta cuprinsă între 4 și 6 ani prin măsurarea directă 
a acuității vizuale, folosind tehnici adecvate vârstei și 
optptipuri standard logMAR pentru acuitate vizuală la 
distanță. Studiul pilot se desfășoară pe o perioadă de 2 
ani, între ianuarie 2018 și decembrie 2019. Acuitatea 
vizuală este măsurată de asistenții medicali din gră-
dinițele din orașul Cluj-Napoca și din celelalte cinci 
orașe ale județului (Turda, Câmpia-Turzii, Huedin, 
Dej, Gherla), respectiv medicii de familie sau asisten-
tele lor medicale din mediul rural din județ. Persona-
lul medical implicat în screening a fost obligat să par-
ticipe la o sesiune de instruire obligatorie de două zile 
organizată la Universitatea de Medicină și Farmacie 
din Cluj-Napoca înainte de începerea screeningului.

Membrii echipei EUscreen au menținut un con-
tact strâns cu asistentele medicale și medicii de familie 
angajați în proiect; în mod corespunzător, s-au făcut 
vizite repetate la grădinițe și la cabinetele medicilor 
de familie din mediul rural pentru a evalua progresul 
screeningului și pentru a evalua tehnica practică de 
măsurare a acuității vizuale.

METODĂ

În ianuarie 2019, la sfârșitul primului an al 
studiului de implementare, corespunzător etapei in-
termediare a proiectului, membrii echipei EUscreen 
UMF Cluj au fost rugați să completeze un chestionar 
anonim cu 20 de întrebări cu privire la viziunea lor 
asupra atitudinii precum și a abilităților practice ale 
personalului medical implicat în screening-ul acui-
tății vizuale. Am analizat răspunsurile din cele șapte 
chestionare.

REZULTATE

În ceea ce privește locația cea mai potrivită 
pentru realizarea celor mai ridicate rate de screening 
posibile în rândul copiilor din zonele urbane, toți cei 7 
respondenți au fost de acord că aceasta ar fi  grădinița. 
În ceea ce privește screening-ul în mediul rural, 2 

respondenți consideră grădinița a fi  locul ideal pen-
tru măsurarea acuității vizuale, alți 2 respondenți aleg 
cabinetul medicului de familie ca fi ind cea mai bună 
alternativă, în timp ce ceilalți 3 respondenți au ales o 
combinație a celor două variante.

Întrebați despre atitudinea personalului me-
dical în ceea ce privește testarea acuității vizuale, 6 
dintre membrii echipei consideră că personalul me-
dical este încrezător în tehnica lor de examinare, în 
timp ce o evaluare a fost „neutră“. Mai mult, 6 din cei 
7 participanți la sondaj evaluează abilitățile practice 
ale asistentelor medicale și ale medicilor de familie 
ca fi ind „bune“, în timp ce unul dintre ei a considerat 
că există diferențe semnifi cative de la un examinator 
la altul. Mai mult, atunci când li s-a cerut să evalu-
eze abilitățile teoretice ale personalului medical, pe o 
scară de la 1 la 5 (unde 1 este „nesatisfăcător“ și 5 este 
„excelent“), 3 dintre respondenți au selectat valoarea 
3, adică „mediu“, în timp ce restul de 4 au optat pentru 
valoarea 4, și anume „bun“. Competențele de comuni-
care ale personalului medical cu copiii sunt conside-
rate a fi  „excelente“ de 4 din 7 respondenți și „bune“ 
de restul de 3 respondenți.

Toți cei 7 membri ai echipei consideră că in-
formațiile teoretice și practice furnizate personalu-
lui medical în timpul sesiunilor de instruire au fost 
sufi ciente; și că este necesară o evaluare periodică a 
acurateței screeningului vizual efectuat de asistentele 
medicale.

În acest sens, printre parametrii care ar putea 
fi  luați în considerare pentru o evaluare calitativă a 
screening-ului vizual efectuat de asistentele medicale, 
membrii echipei au menționat:

– procentul de copii trimiși la medicul speci-
alist, copii al căror raport oftalmologic pozitiv con-
fi rmă necesitatea unui examen oftalmologic complet; 
un procent prea mic al copiilor trimiși la oftalmo-
log ar putea ridica suspiciuni cu privire la calitatea 
screeningului;

– o eventuală re-testare aleatorie a anumitor co-
pii de către un examinator experimentat (cum ar fi  un 
oftalmolog pediatru);

– capacitatea de a comunica / interacționa cu 
copilul;

– condițiile de examinare (luminozitatea came-
rei, zgomotul de fond);

– tehnica de măsurare a acuității vizuale.



23

Articole științifi ce 

Principalele motive pentru care în acest pro-
gram de screening nu au fost incluși mai mulți copii 
din mediul rural sunt considerate a fi :

– inconstanța frecventării grădiniței de către 
preșcolari;

– percepția asupra importanței screening-ului 
vizual este diferită în zonele rurale față de cele urbane: 
părinții din mediul rural arată de obicei puțin interes 
pentru controalele medicale de rutină, în principal da-
torită faptului că fi e nu sunt conștienți de importanța 
acestor vizite, fi e pentru că au un program încărcat;

– acoperirea rurală slabă a proiectului (în mai 
puțin de jumătate din comune există personal medical 
angajat în proiect) și informațiile legate de screenin-
gul vizual au fost distribuite în general mai difi cil pă-
rinților din zonele rurale;

– programul zilnic supraîncărcat al medicilor 
de familie, pe lângă faptul că examinările medicale 
preventive nu sunt rambursate separat de către Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate din România;

– numărul insufi cient de cadre medicale din zo-
nele rurale și refuzul unor asistente / medici de a intra 
în proiect posibil din cauza lipsei timpului pentru o 
implicare activă și completă în activități suplimentare; 

– accesul la servicii medicale este destul de 
difi cil pentru unii copii din mediul rural, din cauza 
condițiilor sociale, a problemelor fi nanciare, a lipsei 
de mijloace de transport în comun;

– nu în ultimul rând, există un număr destul de 
mare de copii din mediul rural care frecventează gră-
dinițe din mediul urban.

Printre principalele motive pentru care părinții 
au refuzat să-și dea consimțământul pentru participa-
rea copiilor lor la screening au fost:

– lipsa implicării părinților în sănătatea copi-
ilor, insufi ciența educației sanitare (părinții nu sunt 
conștienți de benefi ciile depistării precoce a tulbură-
rilor de acuitate vizuală; în plus, din cauza ratei de 
prezență reduse a copiilor la grădiniță, asistenții me-
dicali de la grădiniță nu au avut ocazia să întâlnească 
părinții și să discute cu aceștia despre importanța scre-
eningului vizual);

– teamă în dezvăluirea datelor cu caracter per-
sonal (unii părinți au refuzat să completeze codul nu-
meric personal al copilului, în timp ce alții nu au înțe-
les necesitatea consimțământului scris pentru o testare 
oculară sau unii părinți pur și simplu nu știu scrie);

– neîncrederea în personalul medical;
– existența unui examen oftalmologic ante-

rior (unii părinți au refuzat să-și dea acordul pentru 
screening dacă copiii lor au fost deja văzuți de un 
oftalmolog).

În continuare membrii echipei au fost întrebați 
ce metode ar putea fi  încercate în viitor pentru a în-
curaja părinții / reprezentanții legali să aprobe exa-
minarea copiilor lor. Unele dintre abordările propuse 
au fost: 

– creșterea gradului de conștientizare cu privire 
la importanța depistării defi citelor vizuale în copilă-
rie, prin mijloace de comunicare scrisă, verbală sau 
audio;

– implicarea autorităților naționale de sănă-
tate și / sau educație în promovarea și implementa-
rea programelor de screening vizual; un program de 
informare exhaustiv, asertiv, axat pe consecințele pe 
termen lung ale tulburărilor de vedere ar putea fi  de 
ajutor;

– ședințele cu părinții la grădiniță sau consultul 
medical la vârsta de 5 ani în cabinetul medicului de 
familie cu ocazia vaccinării ROR ar putea fi  o bună 
oportunitate pentru părinți de a fi  informați;

– solicitarea unui test obligatoriu de măsurare a 
acuității vizuale la începutul anului școlar.

Pe o scară de la 1 la 5, unde 1 înseamnă „foarte 
reticent“ și 5 înseamnă „foarte entuziast“, 2 partici-
panți la sondaj consideră asistentele medicale „re-
ticente“, 3 „neutru“ și 3 „entuziaste“ cu privire la 
înscrierea într-un program de screening al acuității 
vizuale; unul dintre respondenți a selectat 2 răspun-
suri posibile și a subliniat variabilitatea mare între 
diferitele asistente medicale din județ. Când li s-a 
pus aceeași întrebare, dar făcând referire la medicii 
de familie, 4 dintre respondenți cred că aceștia sunt 
„reticenți“, 2 au considerat că sunt „neutri“ și alți 2 
îi consideră „entuziaști“ de a participa la un astfel de 
screening. Încă o dată, unul dintre respondenți a selec-
tat 2 răspunsuri posibile.

Motivele probabile pentru care unele asistente 
medicale și medicii de familie au refuzat să se implice 
în proiectul EUscreen au fost: lipsa personalului me-
dical sufi cient sau lipsa unei locații adecvate destinată 
screeningului vizual; presupuse difi cultăți în contac-
tarea și mobilizarea părinților și a copiilor în vederea 



24

Revista de medicină școlară și universitară

screeningului; colaborarea problematică cu părinții; 
lipsa de interes în sfera patologiei oftalmologice; un 
program zilnic supraîncărcat care nu le permite să în-
deplinească sarcini suplimentare; o cantitate mare de 
formulare care trebuie completate pentru fi ecare exa-
minare; remunerație nemotivantă în cazul medicilor 
de familie.

În ceea ce privește plata per examinare, res-
pondenții consideră că aceasta este stimulantă pentru 
personalul medical din zonele urbane, unde numărul 
copiilor din grădiniță este destul de mare sau în ca-
zul asistenților medicali care efectuează screening-ul 
în localitatea în care lucrează / locuiesc. În schimb, 
membrii echipei consideră că, în zonele rurale, suma 
de 19 lei net / copil examinat este insufi cientă, deoa-
rece mobilizarea părinților / copiilor este mai difi cilă, 
implică frecvent deplasarea în afara localității de re-
ședință (ceea ce presupune costuri de transport și timp 
crescut petrecut în activitatea de screening).

În ceea ce privește perspectiva creșterii procen-
tului de copii examinați în zonele rurale în următoa-
rele 12 luni ale proiectului EUscreen, 6 din cei 7 res-
pondenți sunt optimiști. În consecință, ei consideră că 
anumite măsuri ar putea îmbunătăți acoperirea rurală a 
proiectului: concentrarea eforturilor asupra examinării 
copiilor din grădinițe în locațiile în care se presupune 
că există un număr mai mare de copii înscriși; sfătuirea 
asistentelor medicale din zonele rurale să încerce să 
efectueze examenul la grădinițe, acolo unde este posi-
bil; recomandarea identifi cării anumitor zile ale lunii 
în care activitatea din cabinetul medicului de familie 
este mai puțin intensă și planifi carea examinării în 
acele zile; încurajarea asistentelor să continue exami-
narea copiilor și în alte comune, așa cum s-a realizat în 
2018 în Cojocna, Triteni sau Panticeu; o altă variantă 
ar fi  re-contactarea personalului medical care nu a do-
rit până la momentul de față implicare în proiect.

Ultima întrebare din chestionar se referea la 
aspectele legate de proiectul EUscreen care ar pu-
tea fi  îmbunătățite. Doi dintre respondenți au suge-
rat că, pentru ca screeningul vizual să funcționeze, 
ar fi  nevoie de personal medical califi cat, precum și 
de personal angajat exclusiv într-un astfel de proiect. 
Mai mult, 3 dintre membrii echipei consideră că, din 
motivele menționate mai sus, ar trebui să crească re-
munerația asistentelor care efectuează screeningul în 
alte localități decât cele de domiciliu. De asemenea, 

o colaborare mai strânsă între asistente și personalul 
proiectului a fost menționată de 2 respondenți, iar un 
participant la sondaj a menționat o colaborare mai 
bună cu instituțiile statului (Inspectoratul Școlar, Mi-
nisterul Sănătății) care ar asigura o promovare a scree-
ningului. Alte propuneri s-au referit la o verifi care pe-
riodică a abilităților practice ale asistentelor medicale 
care măsoară acuitatea vizuală, un sistem mai ușor de 
raportare a datelor de către personalul medical, redu-
cerea numărului de formulare care trebuie completate, 
precum și introducerea în baza de date a mediului din 
care provine copilul (urban sau rural).

DISCUȚII

Luând în considerare experiența acumulată în 
primele 12 luni de la implementarea proiectului, toți 
respondenții consideră că grădinița este cea mai bună 
locație pentru screening în rândul copiilor din zonele 
urbane. Screeningul în zonele rurale, pe de altă parte, 
s-a dovedit a fi  destul de problematic în primul an al 
studiului pilot; în acest sens, opiniile sunt împărțite și 
cea mai recomandată soluție ar fi  o combinație a celor 
două variante: grădinița și cabinetul medicului de fami-
lie. Prin urmare, preșcolarii care merg constant la grădi-
niță ar putea fi  examinați în grădiniță, în timp ce restul 
ar putea fi  testați la cabinetul medicului de familie.

Într-un studiu anterior, realizat în perioada 
octombrie – noiembrie 2017 de aceeași echipă EU-
screen, care a analizat 178 de chestionare completate 
de medici de familie și asistenți medicali care au ur-
mat cursuri profesionale de măsurare a acuității vi-
zuale organizate la începutul proiectului EUscreen, 
marea majoritate a respondenților au considerat, de 
asemenea, că, dacă programul de screening vizual 
pentru copii ar avea loc în cabinetele medicale școlare 
și în cabinetele medicilor de familie, s-ar atinge cele 
mai ridicate rate de screening [13].

Toți respondenții consideră cantitatea de infor-
mații teoretice și practice furnizate participanților la 
cursurile de formare inițială ca fi ind adecvată; totuși 
trebuie luat în considerare și faptul că majoritatea 
(74%) personalului medical înscris în proiectul EU-
screen nu a participat la niciun alt program de scree-
ning și 65% nu au măsurat niciodată acuitatea vizuală 
la copii. [13] În plus, aceștia recunosc, de asemenea, 
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că este obligatorie o evaluare periodică a acurateței 
rezultatelor obținute.

În ceea ce privește motivul pentru care mulți 
copii nu au participat la screening, majoritatea pro-
blemelor identifi cate la 24 de luni de la începulutul 
proiectului de către echipă au fost inițial menționate 
și în sesiunea de informare de la începutul implemen-
tării screeningului, ca potențiale viitoare cauze ale 
eșecului. Deci, problemele anticipate la acel moment 
au fost în principal aceleași: colaborarea slabă cu pă-
rinții, lipsa educației sanitare, neglijența și nepăsarea 
asupra stării de sănătate a copilului, refuzul de a își da 
consimțământul scris pentru examinare, refuzul de a 
duce copilul la un consult oftalmologic; alte probleme 
anticipate au fost personalul medical insufi cient, 
transmiterea difi cilă a formularelor, puține scrisori 
medicale de la oftalmologi. [13]

În ceea ce privește metodele pentru a convinge 
părinții să își dea consimțământul pentru screening-ul 
vizual, aspecte precum comunicarea asistent medical 
– părinte și explicații detaliate cu privire la importanța 
testării vizuale precoce au fost menționate atât în se-
siunea inițială de informare, cât și în chestionarul de 
24 de luni [13]. Însă de o mare importanță, așa cum 
se afi rmă în literatura de specialitate care promovează 
decizia pacientului bazată pe dovezi, este faptul că 
consimțământul informat al pacientului ar trebui ob-
ținut ca o decizie comună atât a pacientului, cât și a 
personalului medical, permițând decizia pacientului 
să fi e decisivă. [14] Totuși, mai mulți respondenți au 
considerat că merită menționat faptul că au fost foarte 
puțini părinți care nu au consimțit pentru screening.

În ceea ce privește atitudinea asistentelor me-
dicale și a medicilor de familie față de participarea 
într-un program de screening pentru acuitatea vizuală, 
răspunsurile echipei au variat destul de eterogen între 
„reticenți“ și „entuziaști“, unul dintre membrii echipei 
subliniind discrepanțele inter-individuale de rigoare și 
responsabilitate .

Printre obstacolele întâmpinate de personalul 
medical și motivele pentru care unii au refuzat să 
participe la screening, echipa a identifi cat probleme 
precum personal medical insufi cient și lipsa unor 
încăperi adecvate pentru screening, împreună cu un 
program zilnic încărcat, prezența redusă a copiilor în 
zilele alese pentru screening, formulare laborioase și 
transmiterea difi cilă a acestora, precum și remunerația 

non-stimulantă și chiar lipsa de interes pentru patolo-
gia oftalmologică.

Cele mai multe dintre aceste impedimente sunt 
menționate în alte rapoarte, cum ar fi  un studiu din 
2015 privind experiența de screening vizual al asis-
tentelor școlare din Colorado, SUA, unde provocările 
care trebuie depășite au fost: personal medical in-
sufi cient, nerespectarea din partea părinților a reco-
mandării de a merge cu copiii la oftalmolog (acolo 
unde este necesar); și, de asemenea, slaba cooperare a 
examinatorilor cu copiii / incapacitatea de a examina 
copiii, spațiu de testare și iluminarea inadecvate [15]. 
De asemenea, un studiu australian, care a avut ca scop 
evaluarea gradului de înțelegere a populației pentru 
screeningul în masă al unei boli, a constatat că doar 
21% (din 835 de respondenți) au înțeles corect că tes-
tele de screening sunt pentru persoanele asimptoma-
tice. Astfel, acest procent scăzut a fost legat de nivelul 
de educație în general și de educația pentru sănătate 
în special. [16] Lipsa de încredere în programele de 
îngrijire a sănătății este, de asemenea, citată în litera-
tură, mai ales datorită faptului că pacienții nu par să 
primească cantitatea de informații la care s-ar aștepta 
în mod normal. [17]

În ceea ce privește convingerea personalului 
medical de a se alătura proiectului de screening vi-
zual, membrii echipei au menționat: cursuri de edu-
cație medicală continuă / de screening vizual; o cola-
borare strânsă între oftalmologi și personalul medical 
care a efectuat screeningul și, în cele din urmă, stimu-
lentul fi nanciar.

În ceea ce privește rambursarea activității de 
screening, respondenții concluzionează că aceasta 
depinde în mare măsură de așteptările personalului 
medical și de eforturile depuse; și subliniază faptul că 
totuși anumite cadre medicale ar examina copiii indi-
ferent de remunerație.

În ceea ce privește acest aspect important, am 
constatat în studiul nostru anterior că majoritatea res-
pondenților au considerat că personalul medical im-
plicat în screening ar trebui să fi e plătit în plus față de 
salariul lor. [13] Cu toate acestea, datele din literatura 
de specialitate arată că plata furnizorilor de asistență 
medicală în funcție de numărul de persoane pe care 
le examinează în cadrul unui program de screening 
funcționează împotriva spiritului de a permite paci-
enților / părinților de a face o alegere în cunoștință de 
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cauză dacă doresc sau nu ca aceștia / copiii lor să fi e 
examinați. [18], [19]

Perspectiva creșterii procentului de copii exa-
minați în zonele rurale în următoarele 12 luni ale pro-
iectului EUscreen este un obiectiv realizabil, potrivit 
majorității echipei. De asemenea, pentru ca progra-
mul de screening vizual să fi e îmbunătățit, ar nece-
sita personal medical califi cat angajat exclusiv pentru 
proiect, precum și verifi carea regulată a abilităților 
practice ale asistentelor care testează acuitatea vizu-
ală și, de asemenea, un sistem mai facil de transmitere 
a datelor.

CONCLUZII

Cele mai relevante aspecte care au reieșit din 
evaluarea primelor 24 de luni ale proiectului EUs-
creen au fost că un program de screening vizual pentru 
copiii din România continuă să fi e un obiectiv fezabil, 
dar sunt încă necesare eforturi substanțiale, în special 
în zonele rurale, pentru a se atingă rate de acoperire 
satisfăcătoare și uniforme.

Se consideră că grădinița este cea mai potrivită 
locație pentru screening în zonele urbane, în timp ce 
pentru zonele rurale este fi e grădinița, fi e cabinetul 
medicului de familie. Echipa consideră în unanimi-
tate cantitatea de informații din cursurile de formare 
ca fi ind adecvată și abilitățile practice ale asistenților 
medicali ca fi ind destul de bune, dar efi ciența scree-
ning-ului ar putea fi  îmbunătățită prin angajarea per-
sonalului medical califi cat exclusiv pentru proiect și 
prin efectuarea unor verifi cări periodice ale perfor-
manței și abilităților practice ale personalului implicat 
în screening.

Mai mult, va fi  posibilă creșterea prezenței la 
screening a tuturor părților implicate prin creșterea 
gradului de conștientizare a importanței detectării 
defi citelor vizuale în copilărie; promovarea și imple-
mentarea programelor de screening vizual la nivel 
național; solicitarea unui test obligatoriu de acuitate 
vizuală la începutul anului școlar.
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