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Rezumat

INTRODUCERE: Dilemele etice și provocă-
rile legale cu care se confruntă medicii în practica de 
zi cu zi s-au multiplicat, în ultimii ani, iar atunci când 
medicul trebuie să trateze pacienți minori sunt com-
plexe: confl icte între minori și părinți; confl icte între 
minori și reprezentanții instituției de învățământ; cum 
se defi nește binele superior al minorului și care sunt 
criteriile în baza cărora se stabilește; care sunt regle-
mentările legale de care trebuie să se țină seama cu 
prioritate. 

SCOP: În acest articol am urmărit să ilustrăm 
opinia și atitudinea medicilor și a asistenților medi-
cali, membri ai Societății Medicilor din Colectivităţile 
de Copii şi Tineri (SMCCT), față de problemele ado-
lescenților care se prezintă în cabinetele de medicină 
școlară, precum și gestionarea acestora. 

MATERIAL ȘI METODE: Chestionarul dis-
tribuit în mediul online, complet anonim (distri-
buit pe grupul facebook al membrilor SMCCT, cu 
sprijinul administratorilor grupului). Designul stu-
diului este de tip descriptiv, transversal. Perioada 
1.06.2020-20.06.2020. 

REZULTATE: Am analizat răspunsurile a 95 
de participanți, cu vârste cuprinse între 20 și 65 de 
ani: 20 medici primari, 22 medici specialiști și 53 
asistenți medicali generaliști, din întreaga țară. Par-
ticipanții au avut de analizat un caz, având de optat 
între trei variante de răspuns. 

DISCUȚII: La acest caz, au optat pentru vari-
anta corectă 42% dintre participanți. Dintre aceștia un 
procent de 45% au vârsta peste 50 de ani, 62% sunt 
asistenți medicali generaliști, 8% medici specialiști și 
30% medici primari. 

CONCLUZII: Acest articol ilustrează, plecând 
de la un caz clinic, particularități specifi ce în abor-
darea pacienților minori în cabinetele de medicină 
școlară. Accentul este pus pe tema confi dențialității 
minorilor, precum și a identifi cării confl ictelor etice 
care pot fi  generate de contextul în care se desfășoară 
actul medical în cabinetele de medicină școalară și a 
complexității identifi cării liniei corecte de urmat, în 
astfel de situații.

CUVINTE CHEIE: pacient minor, dreptul la 
confi dențialitate, consum de droguri.

DREPTUL MINORILOR LA CONFIDENȚIALITATE 
ȘI DEROGĂRI LEGALE

Irina Georgiana IOSIF, 
absolventă UMF Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca, 

Maria ALUAȘ, 
Conferențiar UMF Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca

*  Autor corespondent: Maria ALUAȘ, Associate Professor at Iuliu Hațieganu University of Medicine and Phar-
macy, Oral Health Department, Cluj-Napoca, Romania; Center for Bioethics, Babes-Bolyai University, Cluj-Na-
poca, Romania; Legal Advisor at College of Physicians, Alba, Romania, E-mail: maria.aluas@umfcluj.ro
Articol primit în 24.09.2020, acceptat: 29.09.2020, publicat: 30.09.2020
Citare: Iosif IG, Aluaș M. Minors right to confi dentiality and legal derogations. Journal of School and Univer-
sity Medicine 2020;7(3):5-12
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Abstract

INTRODUCTION: The ethical dilemmas and 
legal challenges that physicians are facing in their 
daily practice have multiplied in recent years, and 
when the physician has to treat minor patients these 
challenges are complex: confl icts between minors and 
parents; confl icts between minors and representatives 
of the educational institution; how the superior good 
of the minor is defi ned and what are the criteria on 
the basis of which it is established; what are the legal 
regulations that must be taken into account as a matter 
of priority. 

PURPOSE: In this article we aimed to illustrate 
the opinion and attitude of doctors and nurses, mem-
bers of the Society of Physicians from Children and 
Young People’s Communities (SMCCT), to the pro-
blems of adolescents in school medicine offi ces, and 
their management. 

MATERIAL AND METHODS: A question-
naire was distributed online, completely anonymous 
(distributed on the Facebook group of SMCCT mem-
bers, with the support of group administrators). The 

design of the study is descriptive, transversal. From 
1.06.2020 to 20.06.2020. 

RESULTS: We analyzed the responses of 95 
participants, aged between 20 and 65 years: 20 con-
sultant physicians, 22 physicians and 53 general nur-
ses from across the country. The participants had to 
analyze a case, having to choose between three an-
swer options. 

DISCUSSIONS: In this case, 42% of the par-
ticipants opted for the correct option. Of these, 45% 
are over 50 years old, 62% are general nurses, 8% are 
specialists and 30% are consultant physicians.

CONCLUSIONS: This article illustrates, 
starting from a clinical case, specifi c features in the 
approach of minor patients in school medical offi ces. 
The emphasis is on the confi dentiality of minors, as 
well as on the identifi cation of ethical confl icts that 
may arise from the context in which the medical act 
takes place in school medical offi ces and on the com-
plexity of identifying the correct line to follow in such 
situations.

KEYWORDS: Minors, Confi dentiality ri-
ghts, Drugs abuse.

MINORS RIGHT TO CONFIDENTIALITY 
AND LEGAL DEROGATIONS

INTRODUCERE 

Unul dintre cele mai vechi principii ale eticii 
medicale este confi dențialitatea. Păstrarea secretului 
sau secretelor pacientului este o practică pe care se 
bazază întreaga relație medic-pacient. Conform aces-
tei reguli, nicio informație pe care medicul o obține de 
la pacient în cursul actului medical nu trebuie dezvă-
luită altor persoane, decât cu acordul pacientului sau 
dacă există anumite derogări sau exigențe legale în 
acest sens. În practica medicală este esențial ca pa-
cientul să fi e capabil să discute deschis cu medicul 
aspecte legate de situația sa medicală, având garanția 
că toate detaliile vor rămâne secrete. În caz contrar, 
calitatea actului medical ar putea fi  compromisă, pu-
tând astfel fi  omise detalii necesare pentru realizarea 

unui diagnostic și adoptarea unui plan de tratament 
corespunzător [1]. 

Din punct de vedere istoric, medicina a fost 
prima profesie căreia i s-a impus păstrarea secretului 
profesional [2]. Obligativitatea confi dențialității a fost 
enunțată, pentru prima dată, în Jurământul lui Hippo-
crate, în secolul V î. Hr.: „Tot ceea ce voi vedea sau 
auzi în timpul tratamentului sau în afara lui în legătură 
cu viața aceluia și care nu trebuie divulgat în niciun 
fel în afară, nu voi vorbi cu privire la cele ce nu se pot 
spune“ [3]. 

De-a lungul secolelor, principiul confi denția-
lității a fost adoptat de medicina arabă și evreiască, 
în timp ce în civilizația vestică, a fost puțin cunos-
cută datorită lipsei de organizare a profesiei medi-
cale. Începând cu secolul al XVIII-lea, acest principiu 
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hipocratic a fost, în general, respectat, fi ind reglem-
ntat în două moduri diferite: din punct de vedere 
deontologic și din punct de vedre legal. În societatea 
anglo-saxonă, păstrarea secretului medical este prevă-
zută doar în codurile deontologice, nefi ind încadrată 
legal, conform medicilor britanici J. Gregory și T. 
Percival: „discreția trebuie respectată cu strictețe doar 
dacă circumstanțele cer asta“, iar dacă medicul trebuie 
să depună mărturie, „trebuie să spună adevărul, tot 
adevărul și numai adevărul“. În Franța, obligativitatea 
păstrării secretului medical a fost menționată în Codul 
Penal în anul 1810, devenind astfel mai mult o obli-
gație legală decât o cerință morală. Ulterior, aceasta a 
fost confi rmată și de codurile deontologice [1]. 

În timp, principiul confi dențialității a fost pre-
luat de majoritatea țărilor și a fost inclus în documente 
etice internaționale, cum ar fi  Declarația de la Geneva 
din 1948, care este o formă actualizată a Jurământului 
hipocratic, menționând, în plus, faptul că secretul tre-
buie păstrat și după decesul pacientului [4]. 

De asemenea, în Codul Internațional al Eticii 
Medicale (AMM) este menționată datoria medicului 
de a păstra confi dențialitatea pacientului, făcând re-
ferire și la două situații în care se acceptă încălcarea 
acesteia: în cazul în care se obține acordul pacientului 
sau în situațiile în care există un pericol pentru pacient 
sau pentru alții, pericol care impune încălcarea confi -
dențialității pentru rezolvare [5]. 

Codul deontologic al Colegiului medicilor din 
România prevede, în capitolul III, obligativitatea păs-
trării secretului medical, cu câteva particularități. Art. 
17 instituie obligativitatea medicului de a păstra secre-
tul profesional, ca o formă de respect a vieții private. 
În art. 18 este prevăzut faptul că medicul are datoria 
de a păstra confi dențialitatea chiar și față de membrii 
familiei și în situația în care persoana respectivă de-
cedează sau încetează să îi fi e pacient, iar articolele 
19 si 20 specifi că excepțiile de la regulă, și anume: la 
solicitarea pacientului sau în cazul derogărilor prevă-
zute de lege [6]. 

DEROGĂRI LEGALE ÎN MATERIE 
DE CONFIDENȚIALITATE

Cu toate că secretul medical este o obligație a 
personalului medical, atât pe plan etic, cât și legal, 

aceasta are și anumite limite, întrucât privilegiul pa-
cientului intră uneori în confl ict cu interesul public. 
Astfel, există un număr de derogări legale care permit, 
în anumite situații specifi ce, dezvăluirea secretului 
medical. Conform reglementărilor legale în vigoare 
în România, aceste prevederi sunt:

1.Conform art. 16 din Legea 119/1996, în cazul 
în care din anumite motive părinții nu pot face decla-
rarea nașterii către starea civilă, această obligativitate 
revine medicului, personalului medical sau oricărei 
alte persoane care este conștientă de nașterea copilu-
lui [7]. 

2. Art. 35 al aceleiași legi, alin. (1) evidențiază 
datoria medicului de a elibera și semna certifi catul 
medical constatator al decesului, în care se precizează 
cauza decesului. În absența unui medic, această res-
ponsabilitate îi va reveni unui cadru medical sanitar 
prezent [8]. 

3.Ordonanța de Guvern nr. 53 din 2000 menți-
onează în art. 1, alin. (1) faptul că medicii de familie 
sunt obligați să asigure vaccinarea copiilor conform 
schemei de vaccinare, iar în art. 5 este evidențiată 
obligativitatea acestora de a raporta, în conformitate 
cu metodologia Ministerului Sănătății, toate bolile 
transmisibile și netransmisibile [9]. 

4.Legea nr. 319 din 14 iulie 2016, art 27, ali-
neatul (2) și (3) semnalează faptul că orice medic, 
incluzând medicul de medicina muncii care este în 
relație contractuală cu angajatorul, are datoria de a 
declara către direcția de sănătate publică teritorială, 
respectiv a municipiului București orice suspiciune de 
boală profesională sau legată de profesiune descope-
rită cu ocazia controalelor medicale [10]. 

5.Hotărârea de Guvern nr. 589 din 13 iulie 
2007 privind stabilirea metodologiei de raportare și 
de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor 
transmisibile implică obligativitatea medicului de a 
completa fi șa unică de raportare de caz de boală trans-
misibilă, care trebuie să ajungă în evidența autorității 
de sănătate publică județene sau a municipiului Bu-
curești. Printre bolile care se încadrează în această 
situație se numără infecțiile HIV/SIDA, tuberculoza, 
tetanos, poliomielita, sifi lis, rujeola, hepatita, botulis-
mul, antrax etc [11]. 
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6.Medicii responsabili de expertizele medicale 
pentru cazurile de pensii de invaliditate au datoria de a 
raporta atât cazurile noi (lunar), cât și evoluția cazuri-
lor care necesită revizuiri periodice (săptămânal) către 
Casele teritoriale de Pensii, acestea raportând la rân-
dul lor către Casa națională de Pensii. Datele necesare 
sunt: datele de identitate ale pacienților, diagnosticul și 
gradul de invaliditate în care a fost încadrat [2].

7. Medicii din cabinetele medicale școlare, din 
grădinițe și universități au atribuția efectuării triajului 
epidemiologic regulat și raportării rezultatelor către 
Direcția de Sănătate Publică, în conformitate cu Ordi-
nul Ministrului Sănătății, nr. 653 din 2001 [12]. 

8. În cazul persoanelor diagnosticate cu pato-
logii considerate a fi  incompatibile cu conducerea au-
tovehiculelor, medicul are datoria de a sesiza poliția 
rutieră, aceasta luând măsurile necesare siguranței po-
pulației, incluzând suspendarea permisului auto până 
la rezolvarea afecțiunii. Printre afecțiunile incriminate 
se numără diabetul zaharat, unele afecțiuni neurolo-
gice, cardiovasculare sau oculare. Această derogare 
este subiectul Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr. 195 din 2002, art. 22, alin. (6) [13]. 

Alte încălcări justifi cate ale confi dențialității 
pot fi  considerate: utilizarea unor interpreți în situați-
ile în care pacientul nu vorbește aceeași limbă cu per-
sonalul medico-sanitar, în această situație interpretul 
trebuie să fi e conștient de faptul că are, la rândul său, 
obligația sa de a păstra confi dențialitatea; practica stu-
denților mediciniști implică, de asemenea, studierea 
cazurilor clinice, studenții fi ind supuși regulii secre-
tului profesional. Uneori, în timpul procesului de di-
agnostic și tratament, mai mulți reprezentați medicali 
ar trebui să aibă cunoștință de starea pacientului, iar 
în afara unităților sanitare, aparținătorii pot avea ne-
voie de unele date despre pacienți pentru a le putea 
asigura îngrijirea de care au nevoie și, uneori pentru a 
se proteja pe ei înșiși. O altă situație în care încălcarea 
confi dențialitate este necesară și justifi cată este aceea 
în care pacientul reprezintă un pericol pentru cei din 
jur, medicul ar putea fi  nevoit să informeze persoanele 
din jur [14]. 

Aceste derogări fac referire la situații excepți-
onale, unde informațiile privind starea de sănătate a 
pacientului nu mai țin doar de intimitatea acestuia, ci 

și de siguranța celor din jur. De asemenea, în cazul 
epidemiilor, datorită riscului ridicat la care sunt su-
puși cei din întreaga comunitate, se justifi că derogarea 
de la păstrarea secretului profesional. Totodată, fi e-
care caz are particularitatea sa, iar medicul are datoria 
de a cântări riscurile la care este supus pacientul și cei 
din jurul său. Excepțiile de la regulă sau derogările nu 
ridică în general probleme etice, însă pacientul trebuie 
să fi e informat cu privire la acest act și la urmările 
acestuia și trebuie respectată decizia sa de a permite 
sau nu medicului său dezvăluirea de informații confi -
dențiale [2]. 

În concluzie, confi dențialitatea informațiilor 
medicale este privită ca un drept fundamental al paci-
entului, fi ind protejată atât de lege, cât și de codurile 
de deontologie medicale. Cu toate acestea, reglemen-
tările nu prevăd cazul pacienților minori, însă, întru-
cât și minorii au dreptul de a fi  tratați corespunzător, 
deducem că aceștia benefi ciază de aceleași drepturi ca 
și adulții, intimitatea lor trebuind protejată la fel ca în 
cazul oricărui pacient, în conformitate cu respectarea 
drepturile omului prevăzute de norme internaționale, 
precum Convenția Europeană a Drepturilor Omului 
(CEDO, 1950).

SCOP. MATERIAL ȘI METODE

Scopul acestui studiu este de a ilustra atitudinea 
medicilor și a asistenților medicali, membri ai Socie-
tății Medicilor din Colectivităţile de Copii şi Tineri 
(SMCCT), în față problemelor medicale ale adoles-
cenților care se prezintă în cabinetele de medicină 
școlară atunci când păstrarea confi dențialității datelor 
pacientului nu este un demers simplu de realizat .

Designul studiului este de tip descriptiv, trans-
versal, fi ind realizat în perioada 1.06.2020-20.06.2020, 
prin distribuirea unui chestionar în mediul online. Stu-
diul nu include cercetare experimentală și nici studiu 
clinic pe pacienți minori. Chestionarul este complet 
anonim, fi ind distribuit pe grupul facebook al mem-
brilor SMCCT, fi ind distribuit cu sprijinul administra-
torilor acestui grup. Selecția participanților la studiu 
s-a făcut pe baza unor criterii de includere și exclu-
dere fără discriminare de vârstă, sex și experiență în 
activitate. 



9

Articole științifi ce 

Criterii de includere: medici primari sau specia-
liști și asistenți medicali generaliști care își desfășoară 
activitatea în cabinetele de medicină școlară din toată 
țara în perioada realizării studiului și sunt membri ai 
comunității online (facebook) SMCCT.

Criterii de excludere: au fost excluse din studiu 
alte categorii de personal care își desfășoară activita-
tea în aceste instituții, cum ar fi : psihologi, asistenți 
sociali, cadre didactice.

Talia eșantionului: La studiu au luat parte 95 
de participanți, dintre care 94 de femei și un bărbat, 
cu vârste cuprinse între 20 și 65 de ani, dintre aceștia: 
20 sunt medici primari, 22 sunt medici specialiști și 
53 asistenți medicali generaliști, cu localizare în în-
treaga țară.

Culegerea datelor s-a realizat pe o perioadă de 
aproximativ 3 săptămâni, prin distribuirea în mediul 
online a unui chestionar, compus din două părți. 

Prima parte cuprinde date demografi ce, din 
care afl ăm: sexul participanților; vârsta; nivelul pro-
fesional și experiența în activitate.

A doua parte evidențiază aspectele etice și le-
gale întâlnite în practica medicinii școlare, ilustrate 
în șase cazuri. Fiecare caz este inspirat din practica 
medicală, existând situații în care medicul are de ges-
tionat o paletă largă de probleme, dileme și întrebări, 
de natură diversă: etice, legale, sociale, culturale. Par-
ticipanții la studiu au avut de ales între trei variate de 
răspuns, putând opta pentru unul singur, cel pe care îl 
consideră ei corect.

În acest articol vom prezenta primul caz cuprins 
în chestionr și rezultatele pe care le-am obținut după 
evaluarea răspunsurilor participanților. Am analizat 
cazul raportându-ne la legislația actuală în vigoare în 
România și în Uniunea Europeană, precum și la prin-
cipiile eticii medicale.

Următoarele cinci cazuri, rezultatele și analiza 
lor vor fi  obiectul unor articole ulterioare care, cu bu-
năvoința editorilor, vor apărea în această publicație.

Caz 1: Pacient în vârstă de 17 ani, prezintă un 
episod sincopal în timpul unui meci de fotbal. Tânărul 
joacă în echipa de juniori a centrului sportiv din lo-
calitate de 3 ani, însă este primul episod de acest tip. 
Este transportat la unitatea de primiri urgențe, unde 

după investigații preliminare, nu se detectează nicio 
anomalie organică, însă la testele urinare pentru dro-
guri, este detectată prezența amfetaminelor. După o 
discuție mai amănunțită cu pacientul, acesta recu-
noaște faptul că, ocazional consumă metamfetamine 
pentru efectele sale de energizare și euforie. Astfel, 
episodul sincopal s-ar explica printr-o aritmie deter-
minată de supradozare. Pacientul roagă medicul să 
nu informeze părinții despre rezultatele testelor, te-
mându-se de faptul că aceștia i-ar interzice continua-
rea activităților sportive. 

Variantele posibile de răspuns sunt:

a. Informați părinții cu privire la starea de sănă-
tate și la rezultatele testelor.

b. Informați părinții și raportați autorităților 
competente, fi ind vorba despre droguri ilicite.

c. Informați doar pacientul cu privire la con-
secințele grave ale consumului de substanțe asupra 
posibilității deteriorării stării de sănătate pe termen 
lung, precum și faptul că datorită uzului de substanțe 
ar putea rata cariera sportivă.

REZULTATE

Din răspunsurile participanților la studiu, notăm 
faptul că 42% au ales „varianta b“, pe care noi am con-
siderat-o a fi  corectă; 41% au ales varianta a, doar infor-
marea părinților; iar 17% au ales răspunsul c, conside-
rând că informarea pacientului este sufi cientă (Fig. 1).

Fig. 1 – CAZUL 1 – Răspuns corect: b

Dintre participanții la studiu care au răspuns 
corect, putem observa faptul că 7% au vârsta cuprinsă 
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între 31 și 40 de ani, 48% între 41 și 50 de ani, iar 45% 
peste 50 de ani (Fig. 2).

Fig. 2 – CAZUL 1 – Distribuția celor care au ales răs-
punsul corect, în funcție de vârstă

De asemenea, 62% dintre aceștia sunt asistenți 
medicali generaliști, 8% medici specialiști și 30% me-
dici primari (Fig. 3).

Fig. 3 – CAZUL 1 – Distribuția celor care au ales răs-
punsul corect, în funcție de nivelul profesional

Majoritatea participanților care au răspuns co-
rect au o experiență în activitate mai mare de 5 ani, 
95%, doar 5% având experiență sub 5 ani (Fig. 4).

Fig. 4 – CAZUL 1 – Distribuția celor care au ales răs-
punsul corect, în funcție de experiența în ac  vitate

DISCUȚII

În România s-a adoptat Strategia națională an-
tidrog, prin Hotărârea de Guvern nr. 461/2011 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Anti-
drog (A.N.A.), instituţie mandatată să asigure coordo-
narea, la nivel naţional, a elaborării şi implementării 
politicilor de răspuns la fenomenul drogurilor, care 
funcționează în cadrul Ministerului de Interne [15]. 

Conform art. 1 al Legii nr. 143 din 26 iulie 
2000 privind prevenirea și combaterea trafi cului și 
consumului ilicit de droguri, metamfetamina se în-
cadrează la droguri de mare risc. Art. 4 al aceleiași 
legi stipulează în alin. (1) faptul că experimentarea, 
producerea, cultivarea, fabricarea, extragerea, trans-
formarea, prepararea sau deținerea de droguri de risc, 
în scop de consum propriu, fără drept, se pedepsește 
cu amendă sau cu închisoare între 3 luni și 2 ani, iar 
în alin. (2) este menționat faptul că dacă este vorba 
despre droguri de mare risc, pedeapsa constă în în-
chisoare începând de la 6 luni la 3 ani (16). Prin ur-
mare, în cazul nostru este vorba despre o infracțiune, 
existând, astfel, obligația de a raporta cazul către au-
toritățile competente. În art. 22 al aceleiași legi, este 
prevăzut faptul că persoanele care consumă droguri 
ilegale pot fi  incluse, cu acordul lor, în programe tera-
peutice psihologice și sociale de reintegrare [16]. De 
asemenea, atitudinea pacientului îi pune, evident, să-
nătatea în pericol. Metamfetamina face parte din gru-
pul de droguri numite stimulente de tip amfetaminic, 
fi ind un drog sintetic, care se prezintă sub formă de 
tablete, pulbere sau cristale. În ceea ce privește mo-
dul de administrare, aceasta poate fi  fumată, injectată, 
prizată/inhalată sau înghițită. Efectele pentru care este 
utilizată includ starea de euforie, bucurie și creșterea 
temporară a energiei, ajutând la creșterea performan-
țelor fi zice sau intelectuale. După ce a trecut efectul 
euforizant, consumatorii resimt o stare de oboseală și 
foame. Printre riscurile consumului pe termen scurt, 
se numără: tahipnee, tahicardie, hipertensiune arteri-
ală, transpirații, agitație și iritabilitate, iar în caz de 
supradozare, pot apărea convulsii, crize de apoplexie 
sau chiar deces prin accident vascular cerebral, insufi -
ciență respiratorie sau insufi ciență cardiacă. Pe termen 
lung, consumul de metamfetamină duce la pierdere 
ponderală cu malnutriție și dependență psihologică. 
În caz de consum cronic, încetarea consumului este 
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urmată de o perioadă de somn, iar apoi de depresie 
[17]. Din cauza numeroaselor efecte, atât pe termen 
scurt, cât și pe termen lung, deducem faptul că dacă 
pacientul nu întrerupe consumul își pune sănătatea și 
viața în pericol.

Întrucât avem de-a face cu un minor, părinții 
sau reprezentanții legali trebuie informați cu privire la 
condiția în care se afl ă acesta, care sunt pericolele la 
care se expune prin practicarea activităților sportive 
intense, dar și a consumului regulat de amfetamine, 
însă, ca personal medical nu avem certitudinea că mi-
norul va înceta să consume amfetamine, că părinții 
au înțeles gravitatea situației și că vor putea face față 
acestor provocări, iar pentru a fi  siguri că am avut în 
vedere binele pacientului nostru, chiar dacă dreptul 
său la confi dențialitate este pus sub semnul întrebării, 
va trebui să raportăm cazul poliției, care va înainta 
cazul către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de 
Criminalitate Organizată și Terorism. (DIICOT).

CONCLUZII

Practica medicală are, dintotdeauna, ca prin-
cipal scop binele pacientului. Medicul trebuie să ac-
ționeze în așa fel, încât să integreze: conduita tera-
peutică optimă, preferințele și dorințele pacientului, 
reglementările etice și legale în vigoare. În abordarea 
pacientului pediatric, acest lucru reprezintă o dublă 

provocare întrucât în actul de diagnostic și tratament 
este implicat și, cel puțin, un terț: părinții pacientului 
sau reprezentantul legal, care poate îngreuna proce-
sul de luare a deciziei, interesele sale fi ind, uneori, 
contrare intereselor pacientului minor. Acest articol 
ilustrează, prin identifi carea unui caz clinice, parti-
cularități specifi ce în abordarea pacienților minori în 
cabinetele de medicină școlară. S-a pus accentul pe 
tema confi dențialității minorilor și a dreptului aces-
tora la confi dențialitate, precum și a identifi cării con-
fl ictelor etice care pot fi  generate de contextul în care 
se desfășoară actul medical în cabinetele de medicină 
școlară și a complexității identifi cării liniei corecte de 
urmat, în astfel de situații. 

Implicații practice ale rezultatelor 
obținute

Din analiza rezultatelor, care refl ectă atitudinea 
personalului medical față de tema confi dențialității 
minorilor, putem observa faptul că nu este simplu de 
respectat dreptul la confi dențialitate al pacienților mi-
nori, și nici punerea în aplicare a prevederilor legale în 
vigoare și a principiilor etice. Deciziile medicilor sunt 
luate, de multe ori, fără a analiza toate consecințele 
care pot deriva din acestea, fi ind infl uențate atât de 
contextul și de cadrul de desfășurare a activității, cât 
și de experiența în activitate a personalului medical.
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REZUMAT

În 2020, societatea se confruntă cu cea mai 
mare criză a secolului XXI: pandemia SARS-CoV-2. 

Evoluția acesteia în ultimele luni a determinat 
guvernele din întreaga lume să ia măsuri pentru a în-
cetini răspândirea bolii până la găsirea unui vaccin 
sau tratament. Un exemplu este încetarea predării față 
în față, în școli.

Articolul analizează întreruperea anului școlar 
curent și orientările sugerate de actorii internaționali 
cheie, pentru redeschiderea instituțiilor de învățământ. 
Arătăm că studiile de pe tot globul au ajuns la conclu-
zia că închiderea școlii are un impact major pentru 
elevi și că starea lor de sănătate, mentală și fi zică, sunt 

puse în pericol de efectele secundare, economice și 
sociale ale pandemiei, elevii din medii defavorizate 
fi ind afectați cel mai tare. 

Orientările privind redeschiderea școlilor ur-
mează două căi majore: una în care școlile se redes-
chid folosind un model hibrid și una în care școlile se 
deschid complet, dar cu restricții. Se propun proceduri 
foarte stricte. Măsurile cheie includ aerisirea regulată 
a sălilor de clasă, spălarea mâinilor pentru mai mult 
timp și mai des, distanțarea socială și masca. 

În cazul apariției vreunui caz, urmărirea con-
tactelor și evaluarea necesității închiderii școlii.

CUVINTE CHEIE: redeschidere școli, 
COVID-19

ASPECTE PRIVIND REDESCHIDEREA ȘCOLILOR 
ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID 19

Dr. Gabriela Brișan, 
medic primar MF, DASM Cluj Napoca, Dispensar Școlar IX

ASPECTS REGARDING THE REOPENING 
OF SCHOOLS IN THE CONTEXT 

OF THE COVID19 PANDEMIC
ABSTRACT

2020 has faced society with the largest crisis of 
the 21st century: the SARS-CoV-2 pandemic. As we 
have seen the virus unravel over the past few mon-
ths, governments across the world have taken various 
measures to slow the spread of the disease until a vac-
cine or treatment is found. An example is the suspen-
ding of face to face teaching.

In this review, we analyse the disruption caused 
by Covid-19 to the current academic year and what 

guidelines key international players suggest for the 
re-opening of educational institutions. We show that 
studies across the globe have concluded that missing 
school has a great impact for pupils, and that their 
welfare, mental and physical health are put in grave 
danger by the economic and social side effects of the 
pandemic, with pupils from underprivileged back-
grounds being hit the hardest.

We fi nd that guidelines on school re-openings 
follow two major paths: one where schools re-open 
using a hybrid model and one where schools open 
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fully but with restrictions. The hybrid model appears 
when there is a mix of students returning to the class-
rooms and staying at home. The full return is adorned 
with very strict procedures around hygiene and con-
tact tracing for confi rmed cases of Covid-19 within 
the institution. Key takeaways include regular airing 

of classrooms, washing hands for longer and more 
frequently, social distancing, and wearing masks.

All key players recommend contact tracing for 
confi rmed cases as a method of containing local out-
breaks within schools.

KEY-WORDS: reopening of schools, 
COVID-19

Începutul anului 2020 a pus umanitatea în fața 
unei surprize neplăcute. Astfel, în luna ianuarie, o 
nouă tulpină din familia coronavirus a fost identifi cată 
pentru prima dată în Wuhan, Hubei, China, prin studi-
erea unui cluster de cazuri de boală respiratorie acută, 
cu etiologie necunoscută, apărute în decembrie 2019 
în respectiva locație. Noua tulpină a fost denumită 
SARS COV 2 iar boala cauzată de ea, COVID 19 [1].

Globalizarea, lipsa de sincronizare a mecanis-
melor internaționale de reacție, insufi cienta cunoaș-
tere a etiopatogenezei si a epidemiologiei acestei noi 
infecții în primele luni de la declanșare, au făcut răs-
pândirea epidemiei de neoprit. În mod profund pre-
ocupată atât de nivelurile alarmante de extindere și 
de severitate, cât și de gradul de inacțiune ale țări-
lor afectate, la 11 martie 2020, OMS a declarat CO-
VID-19, pandemie [2] .

Din acel moment și până în decada a treia a 
lunii august 2020, la nivel global, au fost infectate 
cu noul coronavirus, 23.605.000 persoane, iar dintre 
acestea, 812.657 au decedat [3]. 

Această dinamică a cifrelor arată impactul deo-
sebit de puternic pe care pandemia îl are asupra socie-
tății de astăzi, cu multiple consecințe: medicale, so-
ciale, economice, politice, culturale, demografi ce etc. 

Fiecare dintre cele 215 țări în care au apărut 
cazuri, de la declararea pandemiei [3], a aplicat mă-
suri în vederea limitării extinderii infecției în popu-
lație, în dorința de a câștiga timp pâna la găsirea unui 
tratament specifi c sau al unui vaccin efi cient. Aceste 
măsuri au inclus, cu durată și extindere variabilă de 
la țară la țară: închiderea școlilor și a universităților, 
a hotelurilor și a restaurantelor, a parcurilor, anularea 
zborurilor și a evenimentelor publice și a celor spor-
tive, obligativitatea purtării măștii faciale în spațiile 
închise /deschise, carantina, triajul la frontiere sau 
la intrarea in spații publice, limitarea deplasărilor în 
afara scopurilor esențiale, telemunca, etc. În acest 

context, este de necontestat fa  ptul că viețile a mili-
oane de oameni au fost infl uențate, într-un mod sau 
altul, de pandemia cu SARS COV 2.

În viitorul imediat apare însă o nouă provocare, 
anume pregătirea modului în care urmează să se ini-
țieze și deruleze activitatea în noul an școlar. 

În acest context, articolul își propune:
a) să evidențieze principalele aspecte legate de 

modul în care pandemia cu SARS COV 2 a perturbat 
cursul normal al anului școlar 2019/2020 si consecin-
țele imediate ale acestei situații,

b) să prezinte pregătirile pe care autoritățile din 
diferite țări, le fac în vederea începerii anului școlar 
2020/2021, în condiții de maximă siguranță pentru 
elevi, părinți și cadre didactice.

O scurtă analiză a situației la nivel internațional 
evidențiază faptul că, în 186 dintre țările afectate de 
pandemie, în vederea limitării transmiterii infecției în 
rândul copiilor, tinerilor dar și în familiile acestora, 
grădinițele și școlile au fost închise, încă de la primele 
cazuri în populațiile respective. Această măsură a vi-
zat 1,5 miliarde de copii și tineri, reprezentând 89% 
din totalul acestora la nivel global [4].

Pentru continuarea procesului educational, so-
luția la care s-a recurs, în majoritatea țărilor afectate 
de pandemie, a fost invățământul online. Deși o me-
todă salutară pentru mulți elevi, cadre didactice și pă-
rinți, aceasta a presupus resurse fi nanciare și logistice 
inaccesibile pentru unii la momentul respectiv, deter-
minând apariția de inechități în sistem, atât în rândul 
elevilor dar și al cadrelor didactice [5]. În plus, potri-
vit jurnalistului Andreas Kluth, citat de Bloomberg, 
profesorii au fost, la rândul lor, expuși stresului cauzat 
de un alt stil de predare, cel online, pentru mulți dintre 
ei necunoscut sau imposibil de realizat din cauza lip-
surilor materiale [6].

Deoarece închiderea școlilor s-a dovedit o mă-
sură care s-a extins în timp pe durata mai multor luni, 



15

Articole științifi ce 

acest lucru fi ind impus de evoluția greu de controlat 
a pandemiei, s-au inițiat studii care să constate conse-
cințele, sociale sau medicale.

O exprimare concisă, în acest sens, o au cer-
cetătorii din UK, care afi rmă că [7]: „lipsa școlii 
crește inegalitățile, reduce șansele de viață ale copi-
ilor și poate agrava problemele de sănătate fi zică și 
psihică. Școala îmbunătățește sănătatea, învățarea, 
socializarea și oportunitățile pe tot parcursul vieții, 
inclusiv ocuparea forței de muncă. Nu a fost posibilă 
reducerea inegalităților societale doar prin furnizarea 
de educație la domiciliu. Participarea la școală este 
foarte importantă pentru copii și tineri.“ 

Această concluzie este susținută și de alte ra-
poarte și/sau personalități. Astfel, raportul „Impactul 
Covid-19 asupra copiilor din Europa“ [8], realizat de 
Save the Children International, se referă la urmările 
fără precedent ale pandemiei asupra educaţiei şi sigu-
ranţei copiilor, analizând situaţia din 11 ţări: România, 
Suedia, Italia, Spania, Olanda, Finlanda, Germania, 
Norvegia, Albania, Bosnia – Herţegovina şi Kosovo. 
Concluzia raportului este că, indiferent de ţară, copiii 
cei mai săraci sunt și cei care au cel mai mult de sufe-
rit. Şcolile sunt pentru copii în primul rând un spaţiu 
de învăţare dar sunt și acele locuri sigure unde pot 
primi hrană, pot avea acces la protecţie şi servicii de 
consiliere şi se pot juca cu prietenii. Profesorii pot fi  
pentru ei persoanele la care pot apela mai întâi atunci 
când au nevoie de ajutor şi care îi pot proteja. Însă, 
odată cu închiderea şcolilor, copiii nu mai au parte de 
aceste elemente importante pe care mediul şcolar le 
poate oferi. În opinia jurnalistului Andreas Kluth [8], 
părinții din mediile defavorizate nu pot să își susțină 
material copiii, iar cei care nu pot presta telemunca nu 
îi pot supraveghea sufi cient, cu consecințe nefaste în 
educația acestora. 

Referindu-se la urmările medicale ale închide-
rii școlilor, Conferențiar dr. Mihai Craiu, afi rmă [9]: 
„Școala este categoric necesară. Tuturor copiilor. Nu 
numai din punct de vedere academic dar și din punct 
de vedere emoțional și al sănătății generale. Este do-
vedit că lipsa școlii afectează sănătatea în mod direct, 
prin creșterea sedentarismului și a greutății corporale, 
prin creșterea inatenției și reducerea gradului de răb-
dare, prin creșterea gradului de violență, prin creș-
terea timpului de expunere zilnică la ecrane (cu tot 

cortegiul de efecte asupra ochilor, timpului de somn 
și paternului de alimentație)“.

Complexitatea problemei a făcut ca organisme 
cu reputație să se implice în elaborarea unor observa-
ții si recomandări utile în luarea deciziilor legate de 
reînceperea anului școlar. 

Astfel, OMS afi rmă că decizia de a închide sau 
redeschide școlile trebuie ghidată de managementul 
riscului, în vederea maximizării stării de bine și a be-
nefi ciilor pentru sănătatea elevilor, profesorilor și per-
sonalului auxiliar.

Elementele care trebuie evaluate în vederea 
unei decizii corecte de deschidere / închidere a școlii, 
sunt [16]:

1. raportul risc / benefi cii în condițiile evoluții-
lor locale ale numărului de cazuri COVID 19;

2. evaluarea capacității de răspuns rapid a auto-
rităților locale;

3. existența /nivelul colaborării dintre școli și 
autoritățile de sănătate publică locală.

Astfel, măsurile de prevenție și control pro-
puse, sunt:

a) elaborarea de politici și protocoale în vede-
rea asigurării resurselor umane și de infrastructură;

b) evaluarea capacității elevilor de înțelegere a 
cerințelor de distanțare și a purtării măștii;

c) asigurarea securității și siguranței pentru cei 
cu vulnerabilități care pot necesita atenție specială;

d) aplicarea strictă a măsurilor de igienă a mâi-
nilor și de curățenie a spațiilor; 

e) „STAI ACASĂ DACĂ EȘTI BOLNAV“, și 
triaj medical la intrarea în școală;

f) asigurarea comunicării optime cu părinții;
g) asigurarea continuității serviciilor de servire 

a mesei, a suportului psihosocial;
h) menținerea distanței de cel puțin 1 metru;
i) posibilitatea predării la distanță prin interme-

diul emisiunilor radio-tv;
j) asigurarea ventilației naturale a spațiilor iar 

acolo unde acest lucru nu este posibil, întreținerea co-
rectă a instalațiilor destinate acestui scop

UNESCO prezintă „Plan for school reopening“. 
Acesta recomandă [10] ca inițial să se facă o evaluare 
fi nanciară a urmărilor pandemiei asupra bugetului na-
țional și a infrastructurii necesare, în vederea stabili-
rii condițiilor de redeschidere în siguranță, iar acolo 
unde este cazul, să se inițieze lucrări de renovare și 
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modifi care a clădirilor. În ceea ce privește resursa 
umană, UNESCO recomandă asigurarea numărului 
corespunzător de cadre didactice, trainingul acestora 
în vederea observării și identifi cării rapide a copiilor 
cu probleme de sănătate. De asemenea, se subliniază 
importanța comunicării, consultării și coordonării in-
tre școli și autoritățile de sănătate publică. 

De asemenea CDC, ( Centers for Disease Con-
trol and Prevention) prezintă [11] un ghid detaliat 
pentru redeschiderea școlilor în SUA, țară profund 
afectată de pandemie. Conform acestuia, riscul cel 
mai mic îl reprezintă desfășurarea tuturor activități-
lor, online; un oarecare risc presupune scenariul hi-
brid, conform căruia unii elevi urmăresc online iar 
alții participă fi zic la ore, în grupuri mici , cu program 
decalat cu rigurozitate, fără ca elevii sau profesorii 
din diferite grupuri să se amestece, să folosească în 
comun obiecte, cu respectarea strictă a distanțării, 
igienei mâinilor, purtarea măștilor faciale si măsuri 
stricte de dezinfecție și curățenie în spațiile folosite. 
Orice creștere numerică a grupurilor de elevi prezenți 
fi zic la ore sau relaxarea măsurilor amintite mai sus 
duce la creșterea riscului de îmbolnăvire. Măsurile 
prevăzute de ghid pentru prevenirea transmiterii și 
îmbolnăvirii cu SARS COV 2, pornesc de la faptul că 
boala se poate transmite în timpul vorbitului, tusei sau 
strănutului, prin picături purtătoare de virus, sau prin 
intermediul mâinilor, de pe suprafețele contaminate. 
De asemenea, se pornește de la ideea că orice elev sau 
membru al staffului se poate îmbolnăvi la un moment 
dat iar școala trebuie să fi e pregătită pentru orice situ-
ație. Se insistă pe:

1. promovarea comportamentelor care reduc 
răspândirea bolii: izolarea la domiciliu în caz de boală 
(cu detalierea clară a criteriilor de revenire în colec-
tivitate pentru cei care au fost simptomatici, pentru 
cei pozitivi asimptomatici, a imunodeprimaților sau 
contacților), igiena mâinilor și respectarea etichetei 
respiratorii, purtarea măștii faciale ( mai ales când nu 
se poate păstra distanța), asigurarea de către școală a 
necesarului de săpun, dezinfectant, prosoape de hâr-
tie, șervețele dezinfectante, măști, recipiente pentru 
gunoi, afi șe cu informații educative;

2. menținerea mediului sănătos prin curățe-
nie și dezinfecție, descurajarea folosirii în comun a 
obiectelor, ventilația corectă a aerului, modifi carea 
aranjamentului băncilor, (acestea să fi e toate cu fața în 

aceeași direcție), ridicarea de bariere fi zice și aplica-
rea marcajelor pe coridoare în vederea obținerii „one 
way route“, închiderea sălilor de mese și a locurilor de 
joacă cu echipament comun sau eșalonarea folosirii 
acestora, în condiții de strictă curățenie și dezinfecție;

3. menținerea sănătății prin protejarea copii-
lor și a personalului cu risc (prin virtual learning, te-
leworking), anularea adunărilor, a excursiilor, limita-
rea amestecării grupurilor de elevi, veniri și plecări 
eșalonate, desemnarea unei persoane responsabile 
de menținerea legăturii între școală și părinți pe pro-
blema COVID, stabilirea unui lanț clar de comunicare 
în legătură cu eventuale cazuri, asigurarea cu personal 
de rezervă, training pentru staff în vederea recunoaș-
terii semnelor și simptomelor, asigurarea suportului 
psihologic pentru elevi și staff

4. pregătiri pentru situațiile de boală prin comu-
nicarea către părinți a criteriilor de izolare la domici-
liu, izolarea și transportul la domiciliu al celor care 
devin simptomatici în timpul programului, închiderea 
spațiului folosit de simptomatic și aplicarea procedu-
rilor de curățenie și dezinfecție DUPĂ 24 ore, noti-
fi carea autorității de sănătate publică cu respectarea 
confi dențialității

Rezumând, societatea contemporană se afl ă 
în situația în care trebuie să cântărească înțelept, în 
condiții de pandemie, riscurile și benefi ciile redeschi-
derii școlilor. Modalitatea concretă de pregătire a re-
deschiderii școlilor diferă de la țară la țară,în funcție 
de condițiile specifi ce locale sau regionale dar se pot 
evidenția câteva probleme comune care se regăsesc în 
aceste politici:

1. se evaluează riscul pentru sănatate al reveni-
rii la cursuri, pe grupe de vârstă: preșcolari, elevi de 
ciclu primar, secundar și liceu, luându-se în conside-
rare și personalul implicat (cadre didactice, personal 
auxiliar și de îngrijire).

2. se evalueaza resursele fi nanciare și logistice 
necesare în vederea desfășurării in condiții de sigu-
ranță a orelor.

3. se identifi că etapele concrete ale desfășurării 
activităților în școală, de la sosirea elevilor și pâna la 
plecarea lor, stabilindu-se reguli clare pentru fi ecare 
dintre acestea.

4. se stabilesc reguli concrete pentru menține-
rea unui mediu sănătos în școli, incluzând aici, de la 



17

Articole științifi ce 

curățenie și dezinfecție până la modifi carea spațiilor, 
barierele fi zice, marcarea spațiilor, etc.

5. se stabilesc reguli concrete pentru menține-
rea sănătății elevilor și personalului, de la împărțirea 
în grupuri care să asigure distanțarea, identifi carea 
elevilor și persoanelor cu patologii preexistente și 
care le determină risc crescut la COVID 19, triajul 
epidemiologic cu recunoașterea semnelor și simpto-
melor de infecție cu SARS COV2 

6. se stabilesc planuri concrete de reacție în ca-
zul apariției in colectivitate al unui caz de infecție, în 
scopul limitării extinderii acesteia și, în aceeași mă-
sură, pentru a oferi asistență promptă și de calitate ce-
lui în cauză și contacților acestuia

7. se stabilește modalitatea de comunicare cu 
autoritățile sanitare publice locale, cu părinții și se de-
semnează persoanele responsabile pentru asta.

8. se stabilește clar în ce condiții se impune re-
închiderea școlii și apoi, reluarea cursurilor.

Diferite țări au abordări proprii în problema re-
deschiderii școlilor, un factor important fi ind evoluția 
pandemiei pe teritoriul propriu. 

Astfel, în Franța, conform [12], școala va în-
cepe pentru toți elevii pe 1 septembrie, cu respectarea 
următoarelor principii: aplicarea gesturilor barieră, 
portul măștii faciale de către adulți și toți elevii peste 
11 ani, respectarea igienei mâinilor și ventilarea co-
respunzătoare a aerului în spațiile de învățământ. Se 
consideră că părinții elevilor au un rol esențial, aceștia 
trebuind să se angajeze că nu trimit la școala copiii 
care sunt cu febră peste 38 grade C sau prezintă simp-
tomatologie elocventă pentru COVID 19. Gesturile 
barieră constau în spălatul pe mâini, cu apă și săpun, 
timp de 30 de secunde sau cu soluție hidroalcoolică, la 
sosirea în unitate, înainte și după fi ecare masă, înainte 
și după pauză, după folosirea toaletei și înainte de ple-
carea acasă. Masca trebuie purtată de către personalul 
care nu poate respecta distanța de 1 metru față de alte 
persoane, dar nu este obligatorie în timpul predării la 
clasă, atunci când este respectată distanța de cel puțin 
1 metru față de elevi; elevilor de școală elementară 
nu le este recomandată dar trebuie să fi e disponibilă 
pentru potențialii simptomatici; elevii de liceu sunt 
obligați să poarte mască, în timpul deplasărilor prin 
școală; elevii cu patologie preexistentă trebuie să aibă 
recomandare de la specialist in ceea ce privește purta-
tul măștii. Ventilarea spațiilor trebuie făcută frecvent, 

cel puțin 15 minute la fi ecare 3 ore și în toate sălile. 
Limitarea amestecului elevilor este importantă pentru 
limitarea circulației virusului; în funcție de mărimea 
lor, școlile trebuie să organizeze programul zilelor în 
vederea evitării intersectării elevilor, prin eșalonarea 
sosirii și plecării, limitarea, organizarea și marcarea 
coridoarelor pentru circulația în clădiri, organizarea 
pauzelor pe clase sau grupe de clase iar luatul mesei 
să se faca în spațiile destinate pentru asta, cu respecta-
rea distanțării. Curățenia și dezinfecția pavimentelor 
și a suprafețelor mari, se va face o data pe zi, mini-
mum,, suprafețele atinse frecvent, cel puțin o data pe 
zi, mesele din sala de mese după fi ecare folosire iar 
obiectele comune fi e sunt izolate 24 ore înainte de 
utilizare fi e se curăță o data pe zi. Părinții trebuie să 
fi e clar informați despre condițiile de funcționare ale 
școlii, despre rolul lor în educarea copiilor în respec-
tarea gesturilor barieră. De asemenea, părinții moni-
torizează copilul înainte de a pleca la școală și sunt 
informați despre procedura care se aplică în cazul în 
care acesta devine simptomatic, li se comunică nu-
mărul de telefon al cabinetului școlar. De asemenea, 
trebuie să știe exact unde pot lăsa copilul la începutul 
programului și să îl ia la sfărșitul acestuia. Elevilor, 
la rândul lor, trebuie să li se facă o informare practică 
despre gesturile barieră adaptată vârstei lor.

O secțiune aparte este rezervată situației care 
presupune apariția unui simptomatic în timpul orelor. 
Astfel, dacă acesta este elev, va fi  izolat, imediat, cu 
mască, la infi rmierie sau la izolator, cu respectarea 
strictă a gesturilor barieră; se va contacta medicul șco-
lar, se vor anunța părinții sau tutorii, reamintindu-li-se 
acestora că trebuie să respecte procedurile: să evite 
alte contacte, să anunțe medicul curant al copilului; 
după plecarea elevului simptomatic, se procedează la 
curățarea minuțioasă a izolatorului, dupa un timp de 
așteptare de câteva ore. Dacă simptomaticul are un 
test pozitiv pentru SARS COV 2, părinții trebuie să 
informeze școala. Se consiliază familia în evaluarea 
riscului și găsirea strategiei potrivite de izolare; se 
evaluează necesitatea carantinării, închiderii școlii, 
nivelului sau clasei de către autoritatea academică; se 
procedează la curățarea și dezinfectarea tuturor spa-
țiilor frecventate de bolnav cu 48 de ore înainte de 
izolare și se anunță contacții, conform planului de co-
municare defi nit de unitate.
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Daca simptomaticul este adult, este izolat ime-
diat, cu mască, dacă nu poate merge acasă, cu evitarea 
oricărui alt contact și se consultă medicul, care decide 
testarea. Dacă testul este pozitiv, se informează școala, 
se evaluează riscul de transmitere intracomunitară, cu 
identifi carea contacților și se evaluează oportunitatea 
carantinării sau închiderii școlii. Se aplica procedurile 
de curățare și dezinfecție, ca mai sus.

Germania, stat federal, a adoptat măsuri co-
mune celor 16 landuri dar are și reglementări la nive-
lul fi ecărui land în ceea ce privește reînceperea șco-
lii. Datele de reîncepere ale cursurilor sunt diferite, 
pentru fi ecare land. Măsurile comune luate sunt cele 
care vizează ventilația încăperilor, excluderea elevi-
lor care prezintă simptomatologie specifi că COVID 
19 și testarea gratuită a personalului. Elevii trebuie 
să respecte distanțarea socială și să poarte măști în 
zonele comune [13]. În landul Baden Wurttemberg, 
spre exemplu, se recomandă ca grupurile de învățare 
să fi e cât mai constante, inclusiv în ceea ce privește 
transportul la și de la școală, este interzis cântatul în 
spațiile închise, inclusiv cu instrumente de sufl at, pur-
tarea măștii este obligatorie pentru copiii peste 6 ani, 
trebuie păstrată o distanță de cel puțin 1,5 metri. De 
asemenea, ieșirea în pauze se face eșalonat, cu res-
pectarea distanțării. Nu au voie să intre în școli cei cu 
infecții respiratorii, contacții cazurilor de COVID 19, 
cei cu febră, tulburări ale gustului și mirosului [14]. 
În ultimele săptămâni, în Germania a crescut numărul 
infectărilor (peste 500 zilnic) – specialiștii estimând 
că e vorba de valul al doilea al pandemiei, – astfel 
că mulți se tem că reluarea activității ar putea fi  doar 
temporară. Ofi cialii avertizează însă că elevii nu pot 
să piardă din nou cursuri [15]. 

În Marea Britanie, au fost publicate atât reco-
mandări comune cât și ghiduri specifi ce pentru An-
glia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord. 

În Anglia, CINE E BOLNAV, STĂ ACASĂ. 
Cei care merg la școală, trebuie să respecte cu strictețe 
curățenia și igiena. Se recomandă o colaborare strânsă 
cu NHS (National Health Service) în vederea „test 
and trace“, atunci când este cazul. De asemenea, se 
recomandă formarea de grupuri sau „bubbles“, care să 
nu interacționeze între ele, clasele să se amenajeze cu 
băncile orientate înainte, stafful să păstreze cu strictețe 
distanțarea și să implementeze sisteme de control și 
măsuri de protecție. Ca și răspuns la posibilele cazuri, 

se recomandă contactarea autorității de sănătate pu-
blică și respectarea recomandărilor acesteia, izolarea 
celui simptomatic iar dacă nu există un spațiu în acest 
sens, să se încerce păstrarea unei distanțe de cel puțin 
2 metri și purtarea de PPE de către cei care îl asistă. 
Alte recomandări constau în eșalonarea venirilor și 
plecărilor, evitarea aglomerării coridoarelor, pauze de 
masă mai lungi, care să permită efectuarea curățeniei, 
înregistrarea tuturor vizitatorilor și curățarea obiecte-
lor comune la 48-72 ore de la folosirea acestora. În 
ceea ce privește cazurile confi rmate, se face ancheta 
epidemiologică, contacții apropiați se izolează pentru 
14 zile. Dacă apar mai mult de 2 cazuri în 14 zile, se 
instituie carantina.

În Scoția, se propune un scenariu hibrid, online 
si prezență fi zică, cu recomandarea creșterii separării 
și a scăderii interacțiunii între copii, a protejării per-
soanelor cu risc crescut. Fiecare școală poate decide 
folosirea de geodomuri sau de adăposturi mobile, 
precum și folosirea spațiilor outdoor. O mențiune 
specială o au școlile cu internat, pentru care se reco-
mandă organizarea elevilor în grupuri mici, asimilate 
familiilor.

În concluzie:
1. pandemia COVID 19 afectează profund 

funcționarea societății contemporane
2. populația de vârstă școlară suferă datorită în-

treruperii cursului normal al anului școlar, cu conse-
cințe multiple, pe termen scurt, mediu și lung

3. există consens la nivel mondial în ceea ce pri-
vește necesitatea continuării procesului educațional.

4. în toate planurile de măsuri generale enun-
țate pentru redeschiderea școlilor, indiferent de țară, 
se regăsesc, ca și leitmotiv: igiena mâinilor, purtatul 
măștii si respectiv distanțarea socială

5. politicile de redeschidere a școlilor, sunt par-
ticularizate pentru fi ecare țara, adaptate situației fi ecă-
reia, dar au în comun faptul că se pune pe primul plan 
sănatatea elevilor și a profesorilor

6. pandemia este în continuă dinamică iar sta-
tele au eleborate scenarii de reacție, inclusiv în ceea 
ce privește începerea noul an școlar, care să le permită 
alegerea soluțiilor optime, pâna la obținerea unui vac-
cin sau al unui tratament specifi c.
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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 



22

Revista de medicină școlară și universitară

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.
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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 
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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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Rezumat

INTRODUCERE: Etica, moralitatea reunesc 
o serie de principii care ghidează comportamentul 
uman. Un domeniu cu totul aparte este etica în mana-
gementul sistemelor sanitare, care îmbină elemente de 
conduită morală care provin atât din principiile bioeti-
cii, cât și din cele care conduc deciziile manageriale.

OBIECTIV: Studiul de față este un studiu cali-
tativ fenomenologic și studiu de caz, în care analizăm 
documentele publice ale SCJM, pentru a regăsi mă-
sura în care strategia entității se ancorează în directi-
vele generale ale unui management al spitalelor etic. 

METODELE folosite au fost: Identifi carea în 
documentele publice ale SCJM a elementelor de ma-
nagement etic enunțați în literatura de specialitate și 
verifi carea conformitatății documentelor cu Standar-
dele de acreditare ale USP referitori la etică formulați 
de Autoritatea Națională de Management al Calității 
în Sănătate. 

REZULTATE: Prezentăm structurat în tabele 
conformitatea documentelor SCJM cu principiile 

enunțate în literatură și în directivele ANMCS. Putem 
vedea din acestea, că elementele de etică se regăsesc 
în totalitate, parțial sau deloc în documentele SCJM.

DISCUȚII: Am putut vedea din cele prezen-
tate că SCJM necesită unele îmbunătățiri în abordarea 
acestei teme.

Managerul are rolul de a furniza instrumentele, 
instruirea și resursele ca organizația condusă de el să 
respecte principiile eticii. Valorile asumate de organi-
zație vor fi  implementate atât la nivelele manageriale, 
cât și în activitățile curente. 

CONCLUZII: Considerăm că studiul de față a 
reușit să trateze în ansamblu subiectul asumat, refe-
rindu-ne la etica în strategia managerială prin analiza 
documentelor publice disponibile. Astfel, studiul de 
față a evidențiat atât punctele forte ale strategiei, cât 
și lacunele și oferă un punct de plecare concret pentru 
elaborarea strategiei manageriale viitoare, punctând 
toate acele aspecte care necesită o atenție sporită.

CUVINTE CHEIE: etica, management, spital
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ETHICS IN STRATEGIC MANAGEMENT. CASE 
STUDY AT THE MUREȘ COUNTY HOSPITAL

Abstract

INTRODUCTION: Ethics, morality bring to-
gether a series of principles that guide human beha-
vior. A very special fi eld is ethics in the management 

of health systems, which combines elements of moral 
conduct that come from both the principles of bioe-
thics and those that guide managerial decisions.

PURPOSE: This study is a qualitative phe-
nomenological study and case study, in which we 
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analyze the public documents of the SCJM, to fi nd 
the extent to which the strategy of the entity is anc-
hored in the general guidelines of an ethical hospital 
management.

THE METHODS used were: Identifying in the 
public documents of SCJM the elements of ethical 
management stated in the literature and verifying the 
conformity of the documents with the Accreditation 
Standards regarding ethics formulated by the National 
Authority for Quality Management in Health.

RESULTS: We present structured in tables the 
conformity of the SCJM documents with the princi-
ples enunciated in the literature and in the ANMCS 
directives. We can see from these that the elements of 
ethics are found integrally, partially or not stipulated 
in the SCJM documents.

DISCUSSIONS: We could see from the 
above that the SCJM needs some improvements in 

addressing the issue of healthcare management ethics. 
The manager has the role of providing the tools, trai-
ning and resources for the organization he leads to 
respect the principles of ethics. The values   assumed 
by the organization will be implemented both at the 
managerial levels and in the current activities.

CONCLUSIONS: We consider that the present 
study managed to treat as a whole the assumed sub-
ject, referring to the ethics in the managerial strategy 
by analyzing the available public documents. The pre-
sent study highlighted both the strengths of the stra-
tegy and the shortcomings and provides a concrete 
starting point for the development of the future ma-
nagement strategy, pointing out all those aspects that 
require increased attention.

KEY-WORDS: etichs, management, hospital

Introducere

Etica, moralitatea reunesc o serie de principii 
care ghidează comportamentul uman. Ca și ramură a 
fi lozofi ei, etica este cea care caută răspunsuri la în-
trebări precum: Ce e bine și ce este rău? Ce este mo-
ral? Ce este amoral? Cum este bine a se proceda? (1) 
Aceste întrebări au aplicații specifi ce atât în domeniul 
medical – denumită etică medicală sau bioetică, la fel 
ca în domeniul managementului. Astfel va fi  un do-
meniu cu totul aparte etica în managementul sisteme-
lor sanitare, ea îmbinând elemente de conduită morală 
care provin atât din principiile bioeticii, cât și din cele 
care conduc deciziile manageriale. (2)

Caracterul etic sau neetic al unei organizații, 
companii sau instituții devine un subiect cu atât mai 
actual, cu cât secolul XXI., cu toate schimbările – teh-
nologice, climatice, fi nanciare, are un impact defi nitor 
în viețile oamenilor, iar normele cândva recunoscute 
par să își piardă relevanța. Cu cât avansăm în dez-
voltare, cu atât mai mult începem să vorbim despre 
morala acestei dezvoltări. (3, 4)

Considerăm de o importanță actuală subiectul 
eticii în management, astfel prin lucrarea de diserta-
ție elaborată în cadrul Universității de Medicină, Far-
macie, Tehnologie și Științe „G.E.Palde“ din Târgu 

Mureș, am dorit să îl studiem prin referire la particula-
ritățile unui spital public, de stat, din România. Ne-am 
propus să analizăm, în prizma literaturii de specia-
litate, în ce măsură etica face parte din strategia de 
management a Spitalului Clinic Județean Mureș din 
Târgu Mureș, România (în text SCJM). Metoda prin 
care am tratat subiectul de față a fost un studiu calita-
tiv, de analiză a documentelor publice ale institutiei, 
cu identifi carea elementelor de management etic în 
rândurile acestora, pe de o parte, si compararea ra-
poartelor de activitate și a celorlaltor documente ma-
nageriale ale spitalului cu Standardele de Acreditare 
referitoare la Etica medicală și drepturile pacienților 
emise de Autoritate Națională de Management al Ca-
lității în Sănătate (în text ANMCS), de cealaltă parte.

Orice organizație pretinde prin misiunea asu-
mată să respecte standarde de etică, însă din punct de 
vedere al practicii, în realitatea de zi cu zi, acest lucru 
poate fi  omis de pe lista priorităților. Prin lucrarea de 
față dorim să atragem atenția asupra importanței su-
biectului, pornind de la premisa că un management etic 
este imperativ dezvoltării unei instituții medicale pe 
termen lung, și că o abordare etică a strategiei de ma-
nagement a companiei/spitalului va fi  mai benefi că or-
ganizației comparativ cu neglijarea acestui aspect.(5,6)
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Materiale și metode

Studiul de față este un studiu calitativ fenome-
nologic și studiu de caz, în care analizăm documen-
tele publice ale SCJM, pentru a regăsi măsura în care 
strategia entității se ancorează în directivele generale 
ale unui management al spitalelor etic. 

Locul de desfășurare al studiului: Spitalul Cli-
nic Județean Mureș, Târgu Mureș, România

Procedura de analiză a datelor: Analiza și com-
pararea documentelor publice

Metodele folosite au fost :
1. Identifi carea în documentele SCJM a ele-

mentelor de management etic enunțați în literatura de 
specialitate 

2. Identifi carea documentelor publice referi-
toare la strategie ale SCJM și verifi carea conformi-
tatății acestora cu Standardele de acreditare ale USP 
referitori la etică formulați de Autoritatea Națională 
de Management al Calității în Sănătate. 

Pentru realizarea acestora vor fi  analizate: ra-
poartele de activitate ale spitalului, misiunea, viziu-
nea, obiectivele strategice, planul de management, 
codul de etică și de conduită, regulamentul intern, re-
gulamentul de organizare și funcționare.

Rezultate

1. Identifi carea în documentele SCJM a ele-
mentelor de management etic și responsabilitate soci-
ală a organizației enunțați în literatura de specialitate

A. Un leadership etic
În documentul Regulamentul intern al SCJM, 

valabil din ianuarie 2015, regăsim atribuțiile persoane-
lor afl ate în conducerea spitalului. Printre acestea, se 
enumeră rolul managerului de a urmări implementarea 
protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalu-
lui, a modului de aplicare a prevederilor legale privind 
drepturile pacienților. Rapoartele de activitate refl ectă 
tendința activităților manageriale de a realiza un lea-
dership etic. Pe baza documentelor, putem constata o 
abordare generală a eticii, fără referire la acțiunile prac-
tice, concrete care vizează respectarea acestora. (7)

B. Existența unui cod de etică și de conduită al 
organizației

Se distinge noţiunea de cod de etică de cel de 
conduită, cele două reprezentând două documente 

separate cu rol diferit. Codurile de etică au la bază 
principiile, valorile şi misiunea unei organizaţii, 
având un rol mai general, iar codul de conduită deta-
liază obligaţiile legale şi modul concret în care anga-
jaţii unei companii trebuie să se comporte.

În rândul documentelor publice ale spitalului 
nu se regăsește un cod de etică.

Regăsim un cod de conduită, publicat in 2013 
și valabil actualmente. (7)

C. Existența unui comitet de etică
În structura spitalului regăsim ca și constituită 

și funcțională consiliul etic, și se face o distingere a 
acestuia de comisia locală de etică.

Privind comisia locală de etică, se specifi că ro-
lul și procedura prin care comisia aprobă accesul la 
informații pentru cercetare științifi că și studii clinice.

Legat de consiliul etic al spitalului, regăsim in-
formații privind principiile de funcționare și atribuți-
ile acesteia în Regulementul intern al spitalului. Prin-
tre acestea se enumeră funcția acestuia de a promova 
valorile eticii în rândul personalului, de a verifi ca vul-
nerabilitățile etice, analizarea regulamentelor interne 
pentru a verifi ca conformitatea acestora cu normele 
etice, analizarea cazurilor de dileme sau dubiu, emite 
avize etice referitoare la incidentele semnalate și in-
formează managereul în legătură cu toate aceste as-
pecte. (7,8)

D. Prezența în organizație a unor ofi țeri de 
etică

Nu găsim referire la existența acestuia.

E. Demersuri pentru formarea personalului în 
domeniul eticii

În rapoartele de activitate regăsim informații 
referitoare la formarea cadrelor medicale în privința 
normelor de etică și conduită.

În raportul de activitate al directorului de îngri-
jiri se specifăcă: „Printre temele obligatorii prelucrate 
cu personalul din subordine au fost cele referitoare la 
legislaţia în vigoare referitoare la drepturile pacien-
ţilor, drepturile şi obligaţiile asiguratului, păstrarea 
confi denţialităţii datelor şi anonimatului pacientului. 
„Astfel de alte referiri nu regăsim în documente. (7)

Identifi carea documentelor publice referitoare 
la strategie ale SCJM și verifi carea conformitatății 
acestora cu Standardele de acreditare ale USP referi-
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tori la etică formulați de Autoritatea Națională de Ma-
nagement al Calității în Sănătate (ANMCS) 

Am regăsit Standardele de acreditare referitori 
la etică și drepturile pacienților emiși de ANMCS pu-
blicați pe pagina de web a instituției. (9) 

Referitor la activitatea spitalului SCJM, pe pa-
gina de web a acestuia, ca și documente privind stra-
tegia organizației, putem regăsi 

- rapoartele de activitate făcute publice, aces-
tea fi ind în număr de două, respectiv pentru anul 2016 
și cel pentru 2017 semestrul 1. (la data redactării lu-
crării, iunie 2020)

- misiunea, viziunea, obiectivele strategice ale 
spitalului

- planul de management al spitalului
- regulamentul intern, regulamentul de organi-

zare și funcționare, codul de conduită (7)

Subliniem că în toate aceste documente nu se 
alocă un subcapitol separat referitor la activitatea 
demarată în sensul păstrării conduitelor etice, aceste 
informații se regăsesc total, parțial sau deloc printre 
rapoartele referitoare la diverse alte aspecte ale acti-
vității spitalului.

Raport de activitate 2016 Raport de activitate 
2017 sem 1

Reglementat 
în alte documente

03.01.01.Cr Spitalul asigură con-
formitatea practicii medicale cu 
normele etice și legale care se aplică 
consimțământului informat (CI)

Nespecifi c
– În raportul privind ac-
tivitatea directorului me-
dical:
– În raportul de activitate 
al directorului de îngrijiri
– În subcapitolul Activita-
tea Comisiei de monitori-
zare a Controlului Intern

Fără referire Da 
– În Regulamentul de orga-
nizare si funcționare:
Nespecifi c
– În atributiile directorului 
medical

03.01.01.02 C Identifi carea vulnera-
bilităților în procesul obținerii con-
simțământului informat al pacienților 
este o preocupare a spitalului. 

Fără referire Fără referire Nespecifi c
– În Regulamentul de Or-
ganizare si Functionare, la 
subcapitolul atribuțiile Con-
siliului de etică:
si riscurile apărute, propune 
măsuri de prevenire a co-
ruptiei

03.01.02 Cr Spitalul prevede măsuri 
pentru conformitatea practicii medi-
cale cu normele etice și legale care 
se aplică confi dențialității datelor 
medicale ale pacientului.

Da
– În raportul privind ac-
tivitatea directorului me-
dical:

Fără referire Da
– În Regulamentul de orga-
nizare si funcționare:
– În atributiile directorului 
medical:
– La subcapitolele privind 
atributiile asistentei medi-
cale, brancardierilor:
– La capitolul reglementări 
privind FOCG

Tabelul nr. 1. Spitalul promovează respectul pentru autonomia pacientului.
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Raport de activitate 2016 Raport de activitate 
2017

Reglementat în alte 
documente

03.02.01 Cr. Spitalul are politici de 
prevenire a discriminării în acorda-
rea serviciilor medicale.

Fără referire Fără referire Da
– În Regulamentul de orga-
nizare și funcționare

03.02.01.02 C Consiliul etic este 
constituit, este funcțional și are 
reglementată activitatea la nivelul 
spitalului.

Fără referire la consiliul etic
Referire la Comisia locală 
de etică, În raportul privind 
activitatea directorului me-
dical:

Fără referire Da
– In regulamentul de orga-
nizare și funcționare

03.02.02 Cr Spitalul asigură accesul 
la informațiile medicale personale.

Nespecifi c
– În raportul privind activi-
tatea directorului medical:

Fără referire Nespecifi c
– In regulamentul de orga-
nizare și funcționare

03.02.03 Cr Spitalul asigură conditii 
pentru exercitarea dreptului pacien-
tului la a doua opinie medicală.

Fără referire Fără referire Nespecifi c
– In regulamentul de orga-
nizare și funcționare

03.02.04 Spitalul este preocupat de 
protecția pacienților în relația cu 
mediul extern.

Fără referire Fără referire Da
– In regulamentul de or-
ganizare și funcționare, 
la subcapitolul Informații 
presă:

03.02.05 Spitalul reglementează 
înregistrarea audio/foto/video a pa-
cienților în scop medical/didactic/de 
cercetare și pentru evitarea acuzații-
lor de malpraxis.

Nespecifi c
– Activitatea Comisiei de 
monitorizare a Controlului 
Intern

Nespecifi c Parțial
În regulamentul de organi-
zare și funcționare

Tabelul nr. 2. Spitalul respectă principiul echității și justiției sociale și drepturile pacienților.

Raport de activitate 2016 Raport de activitate 
2017

Reglementat în alte 
documente

03.03.01 Cr Spitalul impune limita-
rea practicii la sfera de competență 
deținută în cadrul specialității.

Da
În raportul directorului me-
dical:
În raportul de activitate al 
directorului de îngrijiri:

Nespecifi c
În secțiunea referi-
toare la activitățile in 
domeniul manage-
mentului calitatii

Da
În Regulamentul de organi-
zare și funcționare:

03.03.02 Cr Depășirea limitelor 
competenței este permisă în interesul 
pacientului. 

Fără referire Fără referire Fără referire

Tabelul nr. 3. Spitalul promovează principiile binefacerii și nonvătămării.
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Discuții

Un management etic al spitalelor este o provo-
care pentru specialiștii în domeniu, care pun în ba-
lanță multe aspecte ale managementului. Am putut 
vedea din cele prezentate că SCJM necesită unele îm-
bunătățiri în abordarea acestei teme.

Managerul are rolul de a furniza instrumentele, 
instruirea și resursele ca organizația condusă de el să 
respecte principiile eticii. Valorile asumate de organi-
zație vor fi  implementate atât la nivelele manageriale, 
cât și în activitățile curente. 

În literatura de specialitate apare noțiunea de 
calitatea eticii, care are rolul de a ajuta organizațiile să 
umple golurile prin prioritizarea sistematică, promo-
varea, măsurarea și îmbunătățirea performanței legate 
de etică, la fel cum fac și cu alte imperative organiza-
ționale. Calitatea etică înseamnă că practicile din în-
treaga organizație sunt în concordanță cu standardele 
etice, normele sau așteptările pe scară largă acceptate 
pentru organizație și personalul acesteia. (10)

Modelul Integrated Ethics propune următoa-
rele domenii ale eticii spitalelor: Luarea deciziilor 
partajate cu pacienții, Practici etice în îngrijirea de 
sfârșit a vieții, Practici etice la începutul vieții, Con-
fi dențialitatea pacientului, Profesionalismul în îngri-
jirea pacienților, Practici etice în alocarea resurselor, 
Practici etice în afaceri și management, Practici etice 
în cercetare, Practici etice la locul de muncă de zi cu 
zi. (10) 

Toate aceste directive formulate pe plan inter-
național, care pornesc de la situații practice cu care 
s-au confruntat specialiștii din domeniu, sunt un spri-
jin pentru organizarea managementului spitalelor din 
toată lumea, astfel și a celor din țara noastră, și merită 
a fi  studiate.

Concluzii

În urma celor prezentate putem afi rma că în 
lucrarea de față am reușit să analizăm strategia de 
management a Spitalului Clinic Județean Mureș re-
ferindu-ne la domeniul eticii. Am trecut în revistă 
conceptele în tema eticii spitalelor și am analizat do-
cumentele publice ale SCJM, comparându-le cu prin-
cipiile enunțate în literatura de specialitate în dome-
niul managementului spitalelor și indicatorii de etică 
stabiliți de ANMCS. 

Concluziile studiului nostru sunt următoarele:
1. Referitor la elementele literaturii în dome-

niu, Spitalul Clinic Județean Mureș dispune de comi-
tet de etică, cod de conduită, are parțial un leaderschip 
etic și are demersuri pentru formarea personalului în 
domeniul eticii. Spitalul însă nu dispune de un cod de 
etică și de un ofi țer de etică.

2. Standardele ANMCS nu apar ca și capitol 
distinct în Rapoartele anuale ale SCJM.

3. Standardele privind autonomia pacientului 
sunt îndeplinite parțial, fără o elaborare sufi cientă re-
feritor la vulnerabilitatea pacienților în fața consimță-
mântului informat

4. Standardele privind justiția, echitatea și 
drepturile pacienților sunt prezente în documentele 
spitalului, lipsind referiri la accesul pacienților la in-
formațiile medicale personale, exercitarea dreptului 
pacienților la a doua opinie

5. Standardele referitoare la binefacere sunt 
prezente parțial în strategia spitalului, cu referiri la 
păstrarea competenței specialităților, dar fără referire 
la situațiile în care pentru binele pacientului aceste 
competențe necesită a fi  depășite

6. Considerăm că SCJM necesită îmbunătățirea 
strategiei manageriale referitor la capitolul etică prin:

– Realizarea unor activități concrete pentru a 
avea un leadership etic

– Elaborarea unui cod de etică și înnoirea codu-
lui de conduită

– Desemnarea unui ofi țer de etică
– Implementarea unor cursuri de formare regu-

late pentru formarea în domeniul eticii, cu abordarea 
atât a principiilor teoretice cât și soluționarea de ca-
zuri practice

– Îmbunătățirea practicilor referitoare la auto-
nomia pacienților, principiile echității și binefacerii, 
cu implementarea de activități concrete mai ales în 
domeniile indicatorilor care sunt defi citari.

1. Opinăm pentru elaborarea unei strategii 
manageriale cu elemente concrete privind domeniul 
eticii, cu reînnoirea documentelor generale periodic, 
actualizat

2. Considerăm că SCJM ar necesita o îmbună-
tățire a transparenței decizionale, prin publicarea do-
cumentelor curente și a rapoartelor ofi ciale la zi 

Considerăm că studiul de față a reușit să trateze 
în ansamblu subiectul asumat, referindu-ne la etica 
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în strategia managerială prin analiza documentelor 
publice disponibile. Astfel, studiul de față a eviden-
țiat atât punctele forte ale strategiei, cât și lacunele. 
Considerăm că această analiză oferă un punct de ple-
care concret pentru elaborarea strategiei manageriale 
viitoare, punctând toate acele aspecte care necesită o 
atenție sporită.
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ANEXA Nr. 1
Ghidul privind măsurile sanitare și de pro-

tecție în unitățile de învățământ preuniversitar în 
perioada pandemiei COVID-19

Preambul
Cu toate că ne confruntăm cu o criză de sănă-

tate publică, accesul echitabil la educație este esențial. 
Credem în educație! De aceea, ne dorim reîntoarcerea 
tuturor elevilor în clase, cu măsuri stricte de protecție 
împotriva infecției SARS-CoV-2. COVID-19 este o 
boală contagioasă și nicio activitate în comunitate nu 
este absolvită de riscuri.

Scopul acestui ghid este de a oferi instrucțiuni 
clare, care trebuie implementate, în vederea funcțio-
nării în condiții de siguranță a unităților de învățământ 
în contextul prevenirii, depistării din timp și al contro-
lului COVID-19. Este nevoie de măsuri de precauție 
pentru a preveni și diminua răspândirea potențială a 
infecției SARS-CoV-2 în unitățile de învățământ.

Va fi  acordată atenție deosebită pentru evitarea 
situațiilor de stigmatizare a elevilor și a personalului 
care au fost expuși la virus. Implementarea măsuri-
lor recomandate în acest ghid nu elimină riscurile de 
transmitere a virusului SARS-CoV-2, ci doar contri-
buie la diminuarea acestora.

Purtarea obligatorie a măștii pentru elevii din 
învățământul primar, gimnazial și liceal, precum și 
pentru întregul personal al unității de învățământ, atât 
în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, igi-
ena riguroasă a mâinilor, realizarea curățeniei și dez-
infecției în unitățile de învățământ, separarea și limi-
tarea contactului între elevi din clase diferite, nepar-
ticiparea la cursuri a preșcolarilor/elevilor ce prezintă 

febră sau simptome caracteristice pentru infecția cu 
SARS-CoV-2 sunt măsuri esențiale de prevenție.

Redeschiderea școlilor necesită o largă asumare 
în societate în contextul importanței accesului echita-
bil la educație și, totodată, este nevoie de o responsa-
bilizare a tuturor persoanelor implicate și respectarea 
tuturor normelor prevăzute în acest ghid, scopul fi ind 
acela de a diminua riscul de infecție.

I. Principiile generale care stau la baza norme-
lor de protecție a sănătății populației în contextul epi-
demiei cu noul coronavirus sunt protecția individuală, 
protecția colectivă, combaterea prin orice mijloc a 
transmiterii comunitare a virusului și izolarea persoa-
nelor bolnave și contaminate.

Măsurile esențiale pentru atingerea scopului 
reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât posibil a 
îmbolnăvirii includ:

– Igiena riguroasă a mâinilor;
– Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în 

unitatea de învățământ;
– Purtarea măștii de protecție atât de către 

elevi, cât și de către întregul personal pe toată peri-
oada atunci când se afl ă în interiorul și exteriorul uni-
tății de învățământ;

– Limitarea contactului dintre elevi din clase 
diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă de către 
elevi pe parcursul unei zile. Principiul de urmat este 
„1 clasă de elevi = 1 sală de clasă;

– Asigurarea unei distanțări de minimum 1 me-
tru sau montarea unor separatoare în situația în care 
asigurarea distanței de 1 metru nu este posibilă;

– În vederea păstrării distanței fi zice, fi ecare 
copil își va păstra același loc în bancă pe tot parcursul 
prezenței în clasă;

ORDIN NR. 5.487/1.494/2020 
PENTRU APROBAREA MĂSURILOR DE 

ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL 
UNITĂȚILOR/INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ EPIDEMIOLOGICĂ 

PENTRU PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR 
CU VIRUSUL SARS-COV-2
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– Informarea permanentă a personalului, elevi-
lor și părinților/reprezentanților legali cu privire la mă-
surile de protecție împotriva infecției SARS-CoV-2;

– Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în 
cazul apariției febrei sau a altor simptome specifi ce 
COVID-19 (tuse, difi cultate în respirație, pierderea 
gustului și a mirosului) la elev sau la un alt membru 
al familiei;

– Unitățile de învățământ vor pune în aplicare 
regulile generale din acest ghid care vor putea fi  com-
pletate și cu alte măsuri.

În funcție de situația epidemiologică generală, 
de particularitățile regionale și de infrastructura și 
resursele umane ale fi ecărei unități de învățământ în 
parte, autoritățile implicate în gestionarea prevenirii 
îmbolnăvirilor vor pune în aplicare unul dintre urmă-
toarele scenarii de funcționare a unităților sau a insti-
tuțiilor de învățământ preuniversitare, astfel cum sunt 
descrise în anexa nr. 1A la prezentul ghid.

Scenariul 
1

Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor 
și elevilor în unitățile de învățământ, cu 
respectarea și aplicarea tuturor normelor de 
protecție

Scenariul 
2

Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și 
elevilor din învățământul primar, a elevilor 
din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea 
și aplicarea tuturor normelor de protecție
și
Revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptă-
mâni) a elevilor din celelalte clase de gimna-
ziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor 
normelor de protecție

Scenariul 
3

Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la 
activități/lecții online

Alegerea scenariului pentru data de 14 
septembrie

Direcția de sănătate publică județeană/a mu-
nicipiului București (DSP) informează până la data 
de 7 septembrie inspectoratul școlar județean/al mu-
nicipiului București (ISJ/ISMB), comitetul județean/
al municipiului București pentru situații de urgență 
(CJSU/CMBSU) cu privire la situația epidemiologică 
la nivelul fi ecărei localități.

Inspectoratul școlar județean/al municipiu-
lui București transmite unităților școlare informarea 
DSP/DSPMB referitoare la situația epidemiologică la 

nivelul fi ecărei localități, pentru stabilirea scenariului 
de funcționare.

Comitetul județean/al municipiului București 
pentru situații de urgență (CJSU/CMBSU) va emite, 
până la data de 10 septembrie, hotărârea privind sce-
nariul de funcționare pentru fi ecare unitate de învăță-
mânt pentru începutul anului școlar 2020-2021.

Criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile 
de învățământ vor urma unul dintre cele 3 scenarii 
este rata incidenței cumulate (numărul total de cazuri 
noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori).

În fundamentarea hotărârii se va utiliza urmă-
torul raționament:

1. Dacă rata incidenței cumulate este sub 
1/1.000 locuitori – se va putea opta între scenariul 1 
sau scenariul 2 pentru fi ecare unitate de învățământ în 
parte, în funcție de infrastructura și resursele existente 
la nivelul unității de învățământ.

2. Dacă rata incidenței cumulate este între 
1-3/1.000 locuitori – se va aplica scenariul 2 pentru 
toate unitățile de învățământ din localitate.

3. La o rată a incidenței cumulate peste limita de 
alertă de 3/1.000 locuitori, DSP județene și a munici-
piului București va prezenta CJSU/CMBSU o analiză 
a situației epidemiologice din localitate. În funcție de 
existența transmiterii comunitare în localitate și numă-
rul de focare existente în unitățile de învățământ din lo-
calitate, precum și alte criterii de risc, CJSU/CMBSU 
poate decide, prin emiterea unei hotărâri, suspendarea 
temporară a activităților didactice care presupun pre-
zența față în față din unitățile de învățământ (scenariul 
3), cursurile desfășurându-se online. În absența unei 
astfel de decizii, unitățile de învățământ din localitatea 
respectivă vor funcționa în scenariul 2.

4. În contextul confi rmării unuia sau mai mul-
tor cazuri de COVID-19 la nivelul unei unități de în-
vățământ se vor aplica criteriile de suspendare a cur-
surilor școlare în unitățile de învățământ din prezentul 
ghid, clasa sau întreaga școală putând fi  închisă pentru 
14 zile, cursurile desfășurându-se online.

Hotărârile privind scenariul de funcționare pe 
parcursul anului școlar se actualizează săptămânal sau 
ori de câte ori este nevoie.

II. Pregătirea unităților de învățământ, înainte 
de deschidere

a) Evaluarea infrastructurii. Fiecare unitate de 
învățământ va identifi ca spațiile de care dispune și 
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care pot fi  folosite în procesul de învățământ, precum 
și un spațiu pentru izolarea temporară a cazurilor sus-
pecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. Împre-
ună cu autoritățile administrației publice locale pot fi  
identifi cate, la nevoie, spații suplimentare, necesare 
desfășurării procesului educativ.

b) Organizarea spațiilor (sălilor de clasă), cu 
așezarea băncilor astfel încât să se asigure distanțarea 
fi zică de 1 metru între elevi sau dotarea băncilor cu 
separator în situația în care distanțarea fi zică nu poate 
fi  asigurată

c) Stabilirea circuitelor funcționale
d) Organizarea spațiilor de recreere
e) Evaluarea necesarului de resurse umane
f) Asigurarea materialelor de curățenie, igienă 

și dezinfecție
g) Asigurarea permanentă a unui stoc de re-

zervă de materiale de protecție pentru elevi și personal
h) Instruirea personalului pentru aplicarea pla-

nului de măsuri

III. Măsuri de protecție în unitățile de învăță-
mânt preuniversitar, în contextul epidemiologic al in-
fecției cu SARS-CoV-2

1. Asigurarea coordonării activităților de 
prevenire a infecției cu SARS-CoV-2

Conducerea unității de învățământ va desemna 
un responsabil, dintre angajații unității de învățământ, 
care coordonează activitățile de prevenire a infecției 
cu SARS-CoV-2 la nivelul unității. Acesta va fi  în 
permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, 
cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene/al 
municipiului București, ai direcțiilor de sănătate pu-
blică, ai autorităților administrației publice locale și ai 
CJCCI, respectiv CMBCCI.

2. Organizarea spațiilor pentru asigurarea 
distanțării fi zice

a) Organizarea circuitelor în interiorul școlii 
(curte, săli de clasă, coridoare etc.) prin demarcare cu 
benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite“ de 
intrare, deplasare în interiorul unității de învățământ și 
de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe 
fi zice între elevi. Vor fi  amplasate indicatoare vizibile 
și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc.). Vor fi  limitate 
întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de aș-
teptare, astfel încât să fi e asigurată distanțarea fi zică.

La intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea 
în fi ecare clasă vor fi  așezate dispensere/fl acoane cu 
soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fi e 
facilitată dezinfecția frecventă. La intrarea în școală 
și în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi  afi șate 
materiale de informare (postere) privind măsurile de 
igienă/protecție.

Ușile vor fi  menținute deschise, dacă este po-
sibil, pentru a evita punctele de contact. Acest prin-
cipiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de 
evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, ușile de 
incendiu neutilizate vor fi  menținute închise). Ușile 
claselor vor fi  menținute deschise până la sosirea tu-
turor elevilor.

b) Organizarea sălilor de clasă
• Sala de clasă va fi  amenajată astfel încât să fi e 

asigurată distanțarea fi zică între elevi, ceea ce implică 
următoarele:

– Eliminarea mobilierului care nu este necesar;
– Dispunerea mobilierului astfel încât să fi e 

obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi 
sau montarea de separatoare transparente în situația în 
care distanțarea nu este posibilă;

– Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de 
clasă în funcție de numărul de elevi (realizarea oglin-
zii clasei);

– Băncile vor fi  poziționate astfel încât elevii să 
nu stea față în față;

– Băncile vor fi  poziționate astfel încât să nu fi e 
blocat accesul în sala de clasă.

• Va fi  păstrată componența grupelor/claselor. 
Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada se-
mestrului doar în situații justifi cate. Contactul între 
preșcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi  evitat;

• Deplasarea elevilor în interiorul instituției tre-
buie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase 
de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. 
Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de 
clasă“;

• Locurile din clasă trebuie să fi e fi xe; după 
aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba 
locurile între ei pe toată perioada cursurilor;

• Vor fi  limitate deplasările în clasă, pe cât 
posibil;

• Este interzis schimbul de obiecte personale;
• Întâlnirile dintre elevi vor fi  limitate în peri-

metrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens 
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de circulație în interiorul clasei, care poate să fi e indi-
cat prin marcaje aplicate pe podea;

• Va fi  asigurată aerisirea claselor înainte de 
sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de 
minimum 30 minute, apoi în timpul recreațiilor mini-
mum 10 minute și la fi nalul zilei;

• Trebuie evitate experimentele practice care 
necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi. 
Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;

• Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/
nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de 
curs, cât și în timpul recreației, atunci când se afl ă în 
interiorul unității de învățământ.

• Se vor stabili locurile în care vor fi  amplasate 
coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măști-
lor uzate. Coșurile de gunoi vor fi  de tip coș cu capac 
și pedală prevăzut cu sac în interior.

c) Organizarea grupurilor sanitare
• Acolo unde este posibil, se va asigura decala-

rea pauzelor încât să fi e limitat numărul de persoane 
prezente în grupurile sanitare și în curtea școlii, cu 
scopul respectării distanțării fi zice;

• Va fi  gestionat fl uxul de elevi care merg la 
toaletă (plecarea și întoarcerea de la/la clasă, evita-
rea aglomerării în interiorul grupului sanitar); Elevii 
trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg 
la toaletă;

• Se va verifi ca în permanență dacă grupurile 
sanitare permit elevilor și membrilor personalului 
să-și spele (cu apă și săpun lichid) sau să își dezinfec-
teze mâinile; sunt recomandate prosoapele de hârtie 
de unică folosință. Sunt interzise uscătoarele elec-
trice de mâini și prosoapele pentru mâini din material 
textil);

• Se va verifi ca și se va face completarea, reîn-
cărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, astfel încât 
să existe consumabile în cantități sufi ciente la toaletă 
(săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folo-
sință etc.);

• Se va verifi ca realizarea curățeniei zilnice și a 
dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod frec-
vent (conform Planului de curățenie și dezinfecție);

• Se vor afi șa materiale de informare (postere) 
privind igiena corectă.

d) Organizarea cancelariei
• Cadrele didactice se vor dezinfecta obligato-

riu pe mâini în următoarele situații:

– la intrarea în cancelarie;
– la preluarea catalogului sau a altor materiale 

utilizate în comun;
• Se va păstra distanța fi zică de minimum 1 me-

tru între persoane;
e) Organizarea curții școlii
• Se va organiza mobilierul exterior (acolo 

unde este cazul) astfel încât să se păstreze distanțarea 
fi zică;

• Spațiile de joacă prevăzute cu jucării de ex-
terior vor fi  curățate, igienizate cu jeturi de apă și 
apoi dezinfectate cu soluții avizate pentru suprafețe, 
zilnic și înaintea începerii cursurilor fi ecărui ciclu de 
învățământ;

• Curtea școlii va fi  măturată și spălată zilnic cu 
jeturi de apă dimineața, înaintea începerii cursurilor.

3. Organizarea accesului în unitatea de 
învățământ

• Accesul și fl uxul de persoane vor fi  gestionate 
la intrarea în instituția de învățământ de către per-
soane desemnate din unitatea de învățământ;

• Distanțarea fi zică va fi  menținută la intrare fo-
losind orice mijloc posibil (panouri, marcaje aplicate 
pe sol, dispozitive de distanțiere, bariere etc.);

• Se recomandă intrarea eșalonată la intervale 
orare stabilite în funcție de zone sau de clădiri (etaj, 
aripă etc.);

• Este recomandată intrarea prin mai multe uși 
de acces pentru a reduce fl uxul de elevi. În cazul în 
care această separare nu este posibilă, respectarea dis-
tanțării fi zice a persoanelor care intră în instituția de 
învățământ este esențială;

• Vor fi  amplasate indicatoare vizibile și ușor 
de înțeles (panouri, săgeți etc.);

• Căile de acces (de tip poartă, ușă sau intrare 
prevăzută cu turnichet) vor fi  menținute deschise în 
timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de 
contact.

• Va fi  asigurată comunicarea cu elevii și cu fa-
miliile acestora în vederea respectării intervalelor de 
sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare;

• După dezinfecția mâinilor, elevii vor merge 
direct în sălile de clasă;

• Accesul oricăror persoane străine (părinți, alți 
însoțitori etc.) va fi  interzis în afara cazurilor excepți-
onale, unde este necesară aprobarea conducerii unită-
ții de învățământ.
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4. Organizarea programului școlar
a) Organizarea procesului de învățământ va 

avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la in-
tervale orare diferite astfel încât să se evite aglomeră-
rile la intrarea și la ieșirea în pauze.

b) Organizarea activităților și supravegherea în 
timpul pauzelor

• Intervalele aferente recreațiilor vor putea fi  
stabilite în mod eșalonat pentru fi ecare clasă în parte, 
acolo unde este posibil;

• Va fi  evitată crearea de grupuri de elevi din 
clase diferite;

• Elevii vor fi  supravegheați pe toată durata 
pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea 
distanțării fi zice;

• Elevii vor fi  instruiți să nu interacționeze fi zic 
(nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile 
și nu vor sta aproape unul de celălalt);

• Nu vor fi  practicate jocuri de contact sau 
cu mingea, nici activități care implică schimbul de 
obiecte. Vor fi  evitate, de asemenea, structurile de joc 
ale căror suprafețe de contact nu pot fi  dezinfectate;

• Nu vor fi  utilizate băncile/scaunele exterioare 
(acest lucru fi ind indicat prin aplicarea unor marcaje, 
dispozitive de distanțiere etc.). În caz contrar, va fi  
asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;

• Jocurile și alte activități care implică formarea 
unor grupuri vor fi  organizate cu respectarea distanței 
dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare;

• Elevii nu vor consuma în comun mâncarea 
sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de 
folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de 
scris, jucării etc.).

c) Organizarea activităților sportive
• Se pot desfășura doar jocurile sportive care 

permit distanțarea fi zică, exclusiv în aer liber;
• Nu vor fi  utilizate echipamente sportive care 

să fi e manevrate de toți elevii (sau manevrarea va fi  
efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi  asigu-
rată în mod regulat o dezinfectare adaptată;

• Orele de educație fi zică efectuate în sala de 
sport trebuie limitate la activități sportive care nu pre-
supun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a 
distanței fi zice de minimum 1,5 metri, situație în care 
portul măștii nu este indicat;

• Pentru desfășurarea orelor de educație fi -
zică, elevii vor fi  instruiți ca pe tot parcursul activită-
ții să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile 
neigienizate;

• La începerea și fi nalul orelor de educație fi -
zică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu 
un dezinfectant pe bază de alcool;

• Se vor efectua curățenia, dezinfecția cu soluții 
avizate și aerisirea sălii de sport după fi ecare grupă 
de elevi;

• Activitățile sportive în cadrul liceelor cu pro-
gram sportiv și al cluburilor sportive școlare se vor 
desfășura în conformitate cu prevederile ordinului co-
mun al ministrului tineretului și sportului și al minis-
trului sănătății.

d) Organizarea activităților practice în învăță-
mântul tehnic/tehnologic/profesional

• Instruirea practică a elevilor la operatorul eco-
nomic se organizează conform reglementărilor pentru 
operatorii economici;

• Atelierele din cadrul liceelor profesionale vor 
fi  organizate astfel încât să fi e menținută distanțarea 
fi zică și să nu fi e partajate posturile de lucru;

• Va fi  limitată la minimum utilizarea de mate-
riale didactice de către mai mulți elevi. Vor fi  prevă-
zute modalități de dezinfectare adaptate;

• Vor fi  organizate activități individuale pentru 
a evita schimbul de materiale;

• Materialele didactice vor fi  curățate și dezin-
fectate după utilizare;

• Atunci când grupe diferite de elevi se succedă 
în ateliere, vor fi  realizate curățenia și dezinfecția su-
prafețelor, echipamentelor și a materialelor cu care 
elevii intră în contact, după fi ecare grupă de elevi;

• Se va asigura o aerisire a spațiilor de mini-
mum 10 minute la fi ecare oră;

• La fi nalul orelor vor fi  curățate ușile, dezin-
fectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul, mate-
rialele pedagogice și echipamentele de lucru utilizate 
de elevi.

e) Monitorizarea prezenței:
• La nivelul fi ecărei unități de învățământ se 

vor monitoriza absențele elevilor și ale personalului. 
Direcțiile de sănătate publică vor fi  anunțate în cazul 
înregistrării unei creșteri mari a numărului de ab-
sențe ale elevilor și/sau personalului, cauzate de boli 
respiratorii.
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5. Măsuri de protecție la nivel individual
Mesaje importante:
• Spălați-vă des pe mâini!
• Tușiți sau strănutați în pliul cotului sau într-un 

șervețel!
• Utilizați un șervețel de unică folosință, după 

care aruncați-l!
• Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna!
• Nu vă strângeți în brațe!
• Păstrați distanțarea fi zică, evitați aglomerațiile!
• Purtați mască atunci când vă afl ați în interio-

rul școlii!
a) Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toți ele-

vii și personalul trebuie să se spele/dezinfecteze pe 
mâini:

• imediat după intrarea în școală și înainte de a 
intra în sala de clasă;

• înainte de pauza/pauzele de masă;
• înainte și după utilizarea toaletei;
• după tuse sau strănut;
• ori de câte ori este necesar.
b) Purtarea măștii de protecție
• Masca de protecție este obligatorie pentru în-

treg personalul unității de învățământ și va fi  purtată 
în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării 
prin unitatea de învățământ și în timpul recreației 
(atunci când se afl ă în interior și exterior);

• Masca de protecție este obligatorie pentru ele-
vii din învățământul primar, gimnazial și liceal și va 
fi  purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin 
unitatea de învățământ sau în timpul recreației (atunci 
când se afl ă în interior și în exterior);

• Masca de protecție nu este obligatorie în cazul 
preșcolarilor;

• Schimbul măștii de protecție între persoane 
este interzis.

6. Măsuri igienico-sanitare în unitatea de 
învățământ

Curățenia și dezinfecția spațiilor și a echipa-
mentelor reprezintă componente esențiale în lupta 
împotriva răspândirii virusului. Fiecare unitate de 
învățământ are obligația de a adopta și implementa 
normele din prezentul ghid, cu sprijinul autorităților 
publice locale.

Acolo unde procesul de învățare se desfășoară 
în schimburi, este necesară o pauză de minimum 1 oră 

între schimburi, pentru realizarea curățeniei, dezin-
fecției și aerisirii spațiilor.

Planul de curățenie și dezinfecție a sălilor de 
clasă, cancelariei, spațiilor comune (holuri, săli de 
sport etc.), precum și de aerisire a sălilor de clasă tre-
buie să conțină:

• operațiunile și ordinea în care se vor efectua 
(de exemplu, colectarea deșeurilor, măturarea pardo-
selii, spălarea pardoselii, dezinfecția pardoselii, șter-
gerea și dezinfectarea suprafețelor de scris ale bănci-
lor, cât și a spațiului interior de depozitare în acestea 
a obiectelor școlare, a separatoarelor transparente, 
dezinfectarea dulapurilor personale ale elevilor, acolo 
unde există, ștergerea și dezinfecția pervazurilor, dez-
infectarea clanțelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor 
pentru haine, întrerupătoarelor etc.);

• materialele care se vor utiliza pentru fi ecare 
operațiune (de exemplu, produse de curățenie, pro-
duse biocide avizate pentru suprafețe etc.);

• tehnica ce va fi  aplicată pentru fi ecare 
operațiune;

• frecvența curățeniei și dezinfecției, ținând 
cont și de timpul necesar de aerisire a spațiului:

• în clasă, imediat după ieșirea din clasă a ele-
vilor la fi nalul orelor unei clase de elevi din ziua re-
spectivă sau după fi ecare utilizare de către un grup 
diferit de elevi;

• în cancelarie, imediat după ieșirea din cance-
larie a profesorilor la fi nalul orelor din ziua respectivă 
sau după fi ecare utilizare de către un grup diferit de 
profesori;

• pentru grupurile sanitare, după fi ecare pauză, 
la fi nalul zilei și ori de câte ori este necesar;

• persoana care va face curățenia și care va su-
praveghea efectuarea conformă a curățeniei, modali-
tatea de afi șare a monitorizării (de exemplu, tabel cu 
cine a efectuat, ora și cine a controlat);

• frecvența și durata de aerisire a sălilor de 
clasă, cancelariei și a altor încăperi (de exemplu, după 
curățenie și dezinfecție, minimum 10 minute), pre-
cum și asigurarea aerisirii în timpul orelor de clasă cu 
geamul rabatat;

• în fi ecare dintre zonele care sunt igienizate va fi  
afi șat, la loc vizibil, grafi cul de curățenie și dezinfecție, 
care să conțină operațiunile de curățare și dezinfecție, 
frecvența acestora, orarul și un loc pentru semnătura 
persoanei care le efectuează și a celei care verifi că.
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Se determină modul în care trebuie dezinfectate 
zonele.

Se ia în considerare tipul de suprafață și cât de 
des este atinsă suprafața. Se prioritizează dezinfecția 
suprafețelor atinse frecvent, precum:

• clanțe, încuietori, butoane și mânere ale ușilor;
• treptele scărilor;
• băncile, catedrele și scaunele din clasă;
• separatoarele montate pe bănci;
• mesele și scaunele din sălile de cantină;
• blaturi;
• balustrade;
• întrerupătoare de lumină;
•  mânerele echipamentelor și aparatelor (pre-

cum cele sportive);
•  butoanele ascensoarelor și ale automatelor de 

vânzare;
• obiecte didactice comune;
• calculator, tastatură, mouse, laptop și tablete 

partajate între persoane; Notă: Tastatura computerului 
poate fi  acoperită cu o folie de plastic, care se îndepăr-
tează după fi ecare utilizator.

Nu este necesară aplicarea de rutină a dezin-
fectanților pe suprafețe care nu sunt atinse frecvent 
sau cu risc scăzut (de exemplu, rafturile bibliotecilor, 
blaturile dulapurilor din depozite).

Se au în vedere resursele și echipamentele 
necesare.

Se evaluează periodic necesarul și disponibili-
tatea produselor de curățare și dezinfecție și a echipa-
mentelor de protecție personală (PPE) adecvate pen-
tru utilizarea acestora.

Pe durata activităților de curățenie și dezinfec-
ție se poartă mască de protecție, mănuși, iar după în-
depărtarea mănușilor și a măștii, se spală mâinile.

Modelul planului-cadru de curățenie și dezin-
fecție pentru unitățile de învățământ este prevăzut în 
anexa nr. 1 B la prezentul ghid.

Aplicarea planului de curățenie 
și dezinfecție

Se curăță suprafețele cu detergent și apă înainte 
de dezinfecție.

Se folosește un dezinfectant avizat împotriva 
virusurilor (cu acțiune virucidă/virulicidă).

Se respectă întotdeauna indicațiile de pe eti-
chetă. Se achiziționează doar produse în ambalaje ori-
ginale, sigilate, nedeteriorate, închise etanș. Eticheta 
va include informații de siguranță și instrucțiuni de 
aplicare.

Dacă produsul concentrat se diluează conform 
indicațiilor producătorului, soluția de lucru poate fi  
utilizată în cel mult 24 de ore. Pe fl acon se notează nu-
mele produsului, concentrația, data și ora preparării.

Detergenții și dezinfectanții vor fi  depozitați în 
spații special amenajate în care nu au acces elevii.

În timpul utilizării produsului, este obligatorie 
purtarea măștii și a mănușilor și asigurarea ventilației 
adecvate. Se recomandă protecția ochilor și accesul 
imediat la o sursă de apă pentru spălarea ochilor, în 
cazul accidentelor.

7. Instruirea personalului și comunica-
rea permanentă de informații pentru elevi și pă-
rinți privind măsurile de prevenire a infecției cu 
SARS-CoV-2

a) Personalul medico-sanitar sau, în absența 
acestuia, persoana desemnată de unitatea de învăță-
mânt, va efectua instruirea personalului didactic pen-
tru a observa starea de sănătate a elevilor și pentru 
implementarea normelor din prezentul document și 
va furniza informații privind: elemente generale des-
pre infecția SARS-CoV-2, precum cele privind igiena 
respiratorie, tehnica spălării pe mâini, recunoașterea 
simptomelor COVID-19, modul de purtare și elimi-
nare corectă a măștilor, măsurile de distanțare fi zică 
necesare.

Cadrele didactice au obligația să anunțe cadrul 
medical școlar sau responsabilul desemnat de condu-
cerea unității în cazul în care elevii prezintă în tim-
pul orelor de curs simptomatologie de tip respirator 
(de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii), sau 
alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, 
mialgii, stare general modifi cată), însoțite sau nu de 
creșteri de temperatură, în vederea aplicării protoco-
lului de izolare.

b) Instruiri periodice ale elevilor: în prima zi 
de școală și cel puțin odată pe săptămână elevii vor fi  
instruiți de către cadrele didactice în vederea respec-
tării măsurilor de protecție și prevenție a infecției cu 
SARS-CoV-2:

Tipuri de mesaje:
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• Spălați-vă frecvent și regulat pe mâini, cel pu-
țin 20 de secunde cu apă și săpun;

• Mențineți o distanță cât mai mare față de ce-
lelalte persoane;

• Poartă corect masca de protecție.
AȘA DA:
• Spală-te/Dezinfectează-te pe mâini înainte de 

a pune mâna pe mască
• Verifi că masca să nu aibă rupturi sau găuri
• Identifi că partea de sus, care trebuie să aibă 

banda metalică sau marginea tare
• Pune masca cu partea colorată spre exterior
• Așază banda metalică sau marginea tare dea-

supra nasului
• Acoperă nasul, gura și bărbia
• Potrivește masca pe față fără a lăsa spații li-

bere pe lateralele feței
• Evită să atingi masca
• Scoate masca apucând-o de barete
• Ține masca departe de tine și de suprafețe în 

timp ce o scoți
• După folosire, aruncă imediat masca, într-un 

coș cu capac
• Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce 

arunci masca
AȘA NU:
• Nu folosi o mască ruptă sau umedă
• Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie
• Nu purta o mască prea largă
• Nu atinge partea din față a măștii
• Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau 

pentru a face altceva ce necesită reatingerea măștii
• Nu-ți lăsa masca la îndemâna altor persoane
• Nu refolosi masca
• Nu schimba masca cu altă persoană
• Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu 

mâinile neigienizate. Acoperiți gura și nasul cu o ba-
tistă de unică folosință sau folosiți cotul îndoit în ca-
zul în care se întâmplă să strănutați sau să tușiți. După 
aceea, aruncați batista utilizată.

• Curățați obiectele/suprafețele utilizate sau 
atinse frecvent folosind șervețele/lavete/produse 
biocide/virucide.

• Solicitați consult de specialitate dacă prezen-
tați simptome precum febră, tuse sau difi cultăți la res-
pirație sau orice altă simptomatologie de boală.

• Discutați cu profesorii dacă aveți întrebări sau 
griji.

În unitățile de învățământ (în clase, pe cori-
doare și în grupurile sanitare) vor fi  afi șate, în locuri 
vizibile, postere cu informații în acest sens.

c) Comunicarea de instrucțiuni/informații pen-
tru părinți:

Părinții vor fi  încurajați să participe la educația 
pentru igiena și sănătatea copiilor, astfel încât reve-
nirea în școală să fi e în siguranță. Părinții vor fi  încu-
rajați să monitorizeze starea de sănătate a copiilor și 
să acționeze responsabil. Sfaturi utile pentru părinții:

– Vorbiți cu copilul despre cum acesta se poate 
proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva infecției 
cu noul coronavirus;

– Explicați-i copilului că, deși școala se redes-
chide, viața de zi cu zi nu va fi  la fel ca înainte, deoa-
rece trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspân-
direa infecției;

– Acordați atenție stării mentale a copilului și 
discutați cu el despre orice modifi cări ale stării lui 
emoționale;

– Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini 
corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum respec-
tăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespun-
zătoare și la păstrarea distanței;

– Învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci 
când ajunge la școală, când se întoarce acasă, înainte 
și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toale-
tei și ori de câte ori este necesar;

– Învățați-vă copilul cum să poarte corect 
masca de protecție și explicați-i importanța și necesi-
tatea purtării acesteia;

– Sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun 
mâncarea sau băuturile și să nu schimbe cu alți elevi 
obiectele de folosință personală (atenție la schimbul 
de telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării 
etc. De exemplu, nu oferiți nimic de mâncat sau de 
băut întregii grupe/clase la ziua de naștere sau cu alte 
ocazii);

– Curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de 
uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, 
mouse etc.);

– Evaluați zilnic starea de sănătate a copilului 
înainte de a merge la școală;

– În situația în care copilul are febră, simptome 
respiratorii (tuse, difi cultăți în respirație), diaree, 
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vărsături, contactați telefonic medicul de familie sau 
serviciile de urgență, după caz, și nu duceți copilul la 
școală;

– În cazul în care copilul se îmbolnăvește în 
timpul programului (la școală), luați-l imediat acasă 
și contactați telefonic medicul de familie sau servici-
ile de urgență, după caz.

Este nevoie ca părinții să conștientizeze cât este 
de importantă izolarea la domiciliu și netrimiterea în 
colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală 
infecto-contagioasă.

Părinții/Aparținătorii nu vor avea acces în cur-
tea unității de învățământ și nu vor însoți copiii în clă-
direa acesteia, cu excepția cazurilor speciale, pentru 
care există aprobarea conducerii școlii.

Comunicarea cu părinții se va realiza telefonic 
sau prin mijloace electronice în vederea identifi cării 
din timp a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii mă-
surilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.

Părinții au obligația să anunțe unitatea de învă-
țământ cu privire la absența elevului în următoarele 
situații:

• Elevul prezintă simptome specifi ce infectării 
cu virusul SARS-CoV-2;

• Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;
• Elevul este contact direct al unei persoane di-

agnosticate cu SARS-CoV-2 și se afl ă în carantină.

8. Măsuri pentru elevii și personalul din uni-
tățile de învățământ afl ate în grupele de vârstă la 
risc și/sau având afecțiuni cronice și/sau dizabilități

• Personalul cu risc (de exemplu, vârstnici, per-
soane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane 
cu imunitate defi citară) va reveni în școli cu avizul 
medicului de medicina muncii;

• Preșcolarii/Elevii care fac parte dintr-un grup 
cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, 
obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli infl amato-
rii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de 
metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv), 
se vor prezenta la scoală, cu avizul și recomandările 
specifi ce ale medicului curant și cu acordul scris al 
părinților. Pentru aceștia, reprezentanții unităților de 
învățământ vor identifi ca, după caz, soluții pentru asi-
gurarea procesului educațional la distanță sau în con-
diții de siguranță sporite.

• Respectarea măsurilor de protecție și cele 
de igienă recomandate tuturor elevilor trebuie 

monitorizate cu mai multă atenție în cazul elevilor cu 
boli cronice;

• Elevii cu boli cronice care privesc cu teamă 
întoarcerea la școală, precum și părinții acestora, vor 
fi  consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi 
au în îngrijire, în privința măsurilor suplimentare ne-
cesare pentru a se simți în siguranță;

• Copiii care locuiesc în aceeași locuință cu 
o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se 
pot, în mod normal, reîntoarce la instituția de învăță-
mânt. Pot exista anumite cazuri în care, după o eva-
luare concretă și individuală a gradului de boală al 
persoanei respective și a riscului de contaminare cu 
SARS-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se 
poate recomanda de către medicul curant, cu acordul 
familiei, ca acel copil să nu se prezinte fi zic la școală. 
Pentru cei care nu pot reveni la școală, reprezentanții 
unităților de învățământ vor identifi ca soluții pentru 
asigurarea procesului educațional la distanță;

• Copiii cu dizabilități, ținând cont de specifi -
cul afecțiunii, vor benefi cia de adaptarea măsurilor de 
prevenție în mod adecvat dizabilității specifi ce.

• Măsurile de protecție pentru învățământul 
special, atât pentru profesori, cât și pentru elevi, vor fi  
adaptate conform cu nevoile acestora, cu avizul DSP.

IV. PROTOCOALE

1. Protocol pentru cantine
• În cazul în care este asigurată masa la cantină 

sau în sala de mese, organizarea intervalelor aferente 
meselor și a accesului va fi  realizată astfel încât să se 
evite aglomerările și întâlnirile între grupe de elevi pe 
culoare;

• Respectarea măsurilor de distanțare fi zică de 
1,5 m se aplică în orice context și în orice spațiu, atât 
la masă, cât și pentru intervalele de tranzit, circulație, 
distribuirea felurilor de mâncare etc.;

• Gestionarea echipamentelor colective (tăvi, 
tacâmuri, carafe pentru apă etc.) va fi  adaptată, astfel 
încât contactele să fi e limitate. Se recomandă folosi-
rea de tacâmuri de unică folosință;

• Înainte și după fi ecare masă elevii se vor spăla 
pe mâini;

• Masca va fi  scoasă doar în momentul în care 
elevii se vor așeza la masă;
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• În cazul în care elevii sunt supravegheați în 
timpul mesei, membrii personalului vor purta măști și 
se vor spăla pe mâini după fi ecare contact;

• Sala de mese va fi  aerisită înainte și după masă;
• Se va realiza cu strictețe curățenia și dezin-

fecția sălilor de mese, conform Planului de curățenie 
și dezinfecție.

2. Protocol pentru internate școlare
• Înainte de redeschiderea căminului se va efec-

tua curățenia și dezinfecția aprofundată a tuturor spa-
țiilor comune și de cazare;

• Va fi  organizată zilnic curățenia și dezinfecția 
spațiilor colective;

• Măsuri de protecție:
– Vor fi  stabilite modalitățile de ocupare a că-

minului în funcție de numărul de elevi cazați;
– Camerele vor fi  repartizate în funcție de efec-

tivele de elevi, cu respectarea distanțării fi zice de cel 
puțin 1 m între paturi.

– Vor fi  atribuite camere individuale sau, dacă 
acest lucru nu este posibil, camerele vor fi  ocupate de 
elevi din aceeași grupă pentru a limita amestecarea 
elevilor din grupe diferite;

– Va fi  asigurată o echipare optimă a grupurilor 
sanitare, în special cu săpun lichid; dacă este cazul, 
vor fi  furnizate elevilor soluții lichide pe bază de al-
cool în cantități sufi ciente;

– Vor fi  limitate deplasările în cadrul căminului 
și vor fi  evitate aglomerările;

– Portul măștii este obligatoriu în spațiile 
comune;

– Elevii vor fi  instruiți în permanență cu privire 
la respectarea măsurilor de protecție individuală;

– Spațiile comune vor fi  curățate, dezinfectate 
și aerisite în mod regulat;

– Se va evita utilizarea de covoare/mochete;
– Elevilor cazați în cămin li se va recomanda să 

păstreze curățenia, să dezinfecteze și să aerisească în 
mod regulat camerele;

– Va fi  organizat accesul prin rotație în spațiile 
comune (săli de baie, săli de mese sau săli destinate 
utilizării comune), astfel încât să fi e posibilă dezinfec-
tarea adaptată înainte și după fi ecare utilizare;

– Elevilor li se va recomanda să evite pe cât po-
sibil spațiile comune, iar activitățile să se desfășoare 
în camera proprie;

– Personalul care se ocupă de supraveghere va 
fi  instruit cu privire la regulile specifi ce de funcționare 
a căminului în perioada respectivă;

– În situația apariției unui caz suspect sau con-
fi rmat cu SARS-CoV2 se va activa protocolul de izo-
lare și se va anunța direcția de sănătate publică sau se 
va apela serviciul de urgență 112.

3. Protocol pentru transport
Pe parcursul transportului la și de la unitatea 

de învățământ, elevii vor respecta măsurile generale 
de conduită prevăzute de normele aprobate pentru 
transportul în comun, în special: asigurarea distanței 
fi zice de minimum 1 m, purtarea măștii. Șoferul au-
tobuzului școlar și personalul de însoțire vor respecta 
măsurile generale de protecție. Autobuzul va fi  aerisit 
și dezinfectat temeinic după fi ecare cursă.

4. Protocol de triaj
a) Triajul epidemiologic al preșcolarilor și ele-

vilor se efectuează conform prevederilor legale în vi-
goare, astfel:

Personalul medical care va efectua triajul con-
form Ordinului ministrului educației, cercetării, ti-
neretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 
1.668/5.298/2011 pentru aprobarea Metodologiei pri-
vind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și ele-
vilor din unitățile de învățământ de stat și particulare 
autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței me-
dicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață 
sănătos, cu modifi cările și completările ulterioare, și 
Ordinului ministrului sănătății nr. 653/2001 privind 
asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenți-
lor, cu modifi cările și completările ulterioare. Acesta 
va fi  echipat conform normelor standard de echipare: 
halat impermeabil, bonetă, ochelari de protecție/vizi-
eră, mască de protecție, mănuși de unică folosință.

b) Triajul zilnic:
Este important ca:
– părinții/reprezentanții legali ai copilului să fi e 

clar informați și să înțeleagă de ce copiii cu simptome 
nu ar trebui aduși la școală;

– întreaga comunitate să colaboreze în observa-
rea copiilor și a personalului pentru a diminua riscu-
rile de infectare.

1. Triajul zilnic se efectuează de către părinte, 
acasă, prin măsurarea temperaturii corporale și apre-
cierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia 
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părintele decide prezentarea preșcolarului/elevului 
la cursuri.

Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă:
– cei cu temperatură mai mare de 37,3°C și/sau 

simptomatologie specifi că infectării cu SARS-CoV-2 
(tuse, difi cultăți în respirație – scurtarea respirației, 
diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase;

– cei confi rmați cu infecție cu SARS-CoV-2, 
afl ați în perioada de izolare la domiciliu;

– cei care sunt declarați contacți apropiați cu o 
persoană infectată cu SARS-CoV-2, afl ați în perioada 
de carantină la domiciliu/carantină instituționalizată.

Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă:
– când nu se regăsesc în niciuna dintre situațiile 

de mai sus;
– dacă unul dintre membrii familiei prezintă 

simptome de infecție a tractului respirator, dar nu a 
fost confi rmat cu virusul SARS-CoV-2;

– cei cu simptome tipice de alergie la polen 
(alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreție 
nazală clară, ochi curgători/prurit);

2. Triajul zilnic în grădinițe se efectuează con-
form normelor legale în vigoare;

3. De asemenea, la prima ora de curs a zilei, 
cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor 
prin observație atentă și întrebări privind starea de să-
nătate adresate elevilor;

4. În cazul în care preșcolarii și elevii prezintă 
în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomato-
logie specifi că infectării cu SARS-CoV-2, se aplică 
Protocolul de izolare;

5. Revenirea în colectivitate a copiilor care au 
avut probleme de sănătate și au absentat de la școală 
se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe me-
dicale, care să precizeze diagnosticul și pe care elevul 
o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs. 
Adeverințele vor fi  centralizate la nivelul cabinetul 
medical școlar sau la nivelul persoanei desemnate în 
cazul în care școala nu benefi ciază de cabinet medical;

6. Cadrele didactice, personalul didactic au-
xiliar și nedidactic care prezintă simptome specifi ce 
unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, du-
reri de cap, dureri de gât, difi cultăți de respirație, di-
aree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează 
medicul de familie și anunță de îndată responsabilul 
desemnat de conducerea unității de învățământ.

5. Protocol de izolare a copiilor bolnavi
Se aplică în cazul în care elevii prezintă în tim-

pul orelor de curs simptomatologie de tip respirator 
(de exemplu, tuse, difi cultăți în respirație) sau alte 
simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mi-
algii, stare generală modifi cată).

• Izolarea imediată a elevului. Elevul va purta 
mască, va fi  separat de restul grupei/clasei și va fi  su-
pravegheat până când va fi  preluat și va părăsi unita-
tea de învățământ însoțit. Măsurile de protecție indi-
viduală vor fi  respectate cu strictețe. Se va deschide o 
fereastră pentru aerisire;

• Vor fi  anunțați imediat părinții/reprezentan-
ții legali și, după caz, personalul cabinetului medical 
școlar;

• Dacă pe perioada izolării elevul bolnav folo-
sește grupul sanitar, acesta trebuie curățat și dezinfec-
tat, folosind produse de curățare avizate, înainte de a 
fi  folosit de oricine altcineva;

• Nu se va transporta elevul până la sosirea pă-
rinților/reprezentanților legali la medicul de familie, 
farmacie, serviciul de urgență sau spital, decât în si-
tuația în care simptomele/semnele sunt severe, caz în 
care se va apela serviciul de urgență 112;

• Persoana care ajută elevul izolat trebuie să 
poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de mi-
nimum 20 de secunde;

• Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant 
avizat, după ce elevul a plecat, pentru a reduce riscul 
de a transmite infecția la alte persoane;

• Elevul va reveni la școală cu adeverință medi-
cală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, 
cu precizarea diagnosticului.

6. Criterii de suspendare a cursurilor școlare 
în unitățile de învățământ în contextul confi rmării 
unui caz/mai multor cazuri de COVID-19

• Direcțiile de sănătate publică trebuie să infor-
meze unitatea de învățământ și cabinetul medical șco-
lar despre fi ecare caz confi rmat pozitiv, la elevi sau 
adulți;

• În cazul apariției unui caz/mai multor cazuri 
de COVID-19 într-o unitate de învățământ situația va 
fi  analizata de DSP/DSPMB împreună cu directorul 
unității de învățământ;



45

Legislație

• Decizia de suspendare a cursurilor școlare se 
va lua la nivel local, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, în următoarele circumstanțe:

a) La apariția unui caz confi rmat de îmbolnă-
vire cu COVID-19 într-o clasă din unitatea de învăță-
mânt, se suspendă cursurile școlare ale clasei respec-
tive pentru o perioadă de 14 zile. În situația în care 
în aceeași sală de clasă cursurile sunt organizate în 
schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa 
în care a fost confi rmat cazul de îmbolnăvire cu viru-
sul SARS-CoV-2. Se va face curățenie, dezinfecție și 
aerisire, urmând ca elevii din schimbul următor să își 
desfășoare normal cursurile;

b) La apariția a 3 cazuri confi rmate de îmbolnă-
vire cu COVID-19 în clase diferite ale aceleiași uni-
tăți de învățământ, se suspendă cursurile școlare ale 
unității de învățământ pe o perioada de 14 zile de la 
data de debut al ultimului caz;

c) În cazul apariției de cazuri de îmbolnăvire 
cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, acestea 
au obligația de a anunța conducerea unității de învă-
țământ, care va informa DSP/DSPMB despre eveni-
ment. DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiolo-
gică și va analiza situația în unitatea de învățământ 
împreună cu directorul unității, astfel:

d) Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic 
a predat numai la o singură clasă (de exemplu, învăță-
tor/profesor care a avut o singură oră) și nu a venit în 
contact cu alte cadre didactice din școală se vor sus-
penda cursurile de la clasa respectivă;

e) Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a 
predat numai la o singură clasă (de exemplu, învățător/
profesor care a avut o singură oră) și a venit în contact 
cu alte cadre didactice din școală (cadrele didactice 

dintr-unul dintre schimburi, în școlile cu mai multe 
schimburi de predare), se vor suspenda cursurile de la 
clasa respectivă și vor fi  izolate la domiciliu cadrele 
didactice cu care acesta a venit în contact.

f) Scenariul 3: În cazul în care cadrul didactic 
a predat la mai multe clase și nu a venit în contact 
cu alte cadre didactice din școală (de exemplu, pro-
fesor de sport) sau numărul cadrelor didactice a fost 
mic (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, 
în școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor 
suspenda cursurile la clasele cu care acesta a venit în 
contact și, în funcție de caz, vor fi  izolate la domiciliu 
cadrele didactice cu care acesta a venit în contact.

g) Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic a 
predat la mai multe clase și a venit în contact cu multe 
cadre didactice (cadrele didactice din toate schimbu-
rile, în școlile cu mai multe schimburi de predare) se 
vor suspenda cursurile întregii unități de învățământ.

• Personalul care efectuează curățenia în unita-
tea de învățământ și cel care este responsabil de pază, 
în condițiile în care nu a intrat în contact cu persoana 
confi rmată cu COVID-19, își va desfășura activitatea 
în continuare;

• În perioada de suspendare a clasei/unității de 
învățământ, directorul unității de învățământ va dis-
pune realizarea următoarelor activități obligatorii:

– curățenia și aerisirea claselor;
– dezinfecția curentă și terminală a spațiilor 

unității de învățământ (clase, holuri, toalete);
• La reluarea cursurilor școlare într-o unitate 

de învățământ, personalul medico-sanitar care are în 
arondare unitatea de învățământ va realiza un triaj 
epidemiologic riguros pentru identifi carea posibilelor 
cazuri de noi îmbolnăviri.
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Revista de medicină şcolară şi universitară 
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 ve-
dere). Pentru articolele originale este necesar un re-
zumat structurat (Premize – Background, Obiective 
– Aims, Metode – Methods, Rezultate – Results, Con-
cluzii – 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

1. 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.

Procesul de recenzare (peer-review)
Într-o primă etapă toate materialele sunt re-

mise redactorilor-şefi  adjuncţi, pentru ca textele să 

GENERALITĂŢI DESPRE REVISTĂ 
ŞI RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI
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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 2020, de 
OAMGMAMR, cu 5 credite.

Costul unui abonament pentru anul 2020 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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