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EXPERIENȚA PERSONALĂ ȘI ATITUDINEA FAȚĂ 
DE SCREENINGUL VIZUAL A PROFESIONIȘTILOR 

DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII LA FINALUL 
PROIECTULUI EUSCREEN

Oana Teodosescu , Mihai Mara, Cristina Vlăduţiu, Simona Căinap, Daniela Rajka
UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca

Rezumat

INTRODUCERE: Scopul acestui studiu este 
de a evalua cunoștințele și atitudinea față de scree-
ningul vizual a cadrelor medicale perticipante în pro-
iectul EUSCREEN („Implementarea de programe 
cost efi ciente de screening vizual și auditiv, la copii, 
în țările cu venituri medii ale Europei.“), după fi nali-
zarea proiectului.

METODA: Analiza a cuprins 44 de chestionare 
completate de medicii și asistentele care au măsurat acui-
tatea vizuală a copiilor în cadrul proiectului EUSCREEN 
între 1 ianuaire 2018 și 31 decembrie 2019. 

REZULTATE: Cei 44 de respondenți se simt 
încrezători (>95%) în abilitățile lor de a măsura acui-
tatea vizuală la copii. 

Din motivele principale pentru care nu au fost 
incluși mai mulți preșcolari în proiect, participanții la 
studiu au amintit: lipsa consimțământului părinților 
(8), lipsa timpului (2), a interesului sau a încrederii în 
proiectul Euscreen (5) a părinților; unii părinți și-au 
exprimat îngrijorarea în ceea ce privește confi denția-
litatea datelor. Mai mult, unele asistente au subliniat 
rata scăzută a prezenței, în special în grădinițele din 
mediul rural (4).

Asistentele și medicii au considerat că materia-
lele informative au fost de ajutor în convingerea părin-
ților, precum a fost și sprijinul profesorilor. Numeroși 
părinți nu au continuat investigațiile cu un examen 
oftalmologic, dacă acesta a fost recomandat, princi-
palele motive din fi ind lipsa de timp, interes scăzut 

față de starea de sănătate a copilului, lipsa mijloacelor 
fi nanciare sau listele de așteptare prea lungi pentru o 
programare la medicii oftalmologi.

În ceea ce privește remunerația personalului 
medical, 43% (19) consideră că activitatea de scree-
ning ar trebui plătită în plus față de salariu, în timp ce 
34% (15) consideră că aceasta face parte din atribuți-
ile postului.

70% (31) dintre respondenți susțin că vor con-
tinua activitatea de screening deoarece înțeleg impor-
tanța acesteia. 50% (22) consideră că ar trebui să existe 
o reîmprospătare periodică (o dată la 12, 24 sau 36 de 
luni) a noțiunilor lor teoretice și a abilităților practice.

DISCUŢII: Respondenții consideră că o mai 
bună comunicare cu părinții ar fi  condus la o rată mai 
bună de participare și la o proporție mai mare de re-
zultate de la medicii oftalmologi. De asemenea, atunci 
când copiii sunt examinați la grădiniță, asistentele 
medicale ar prefera ca profesorii să ajute prin asis-
tarea copiilor. Plata personalului medical implicat în 
screening a fost considerată necesară de respondenți, 
deoarece a fost privită ca o muncă suplimentară de 
către asistentele medicilor de familie și de către unele 
dintre asistentele din grădinițe. Personalul medical se 
simte încrezător în tehnica lor de măsurare, doar ju-
mătate dintre ei considerând că ar fi  necesară o actua-
lizare periodică a cunoștințelor.

CONCLUZII: Proiectul EUSCREEN a actuali-
zat noțiunile teoretice și abilitățile practice ale persona-
lului medical și i-a făcut conștienți de importanța depis-
tării timpurii a tulburărilor de vedere la copii.
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Răspunsurile acestora oferă direcții esențiale 
pe care un program național de screening ar trebui să 
le ia în considerare: o mai bună comunicare cu părin-
ții; acces mai bun la examinările de specialitate atunci 
când este necesar; o acoperire mai bună în zonele 

rurale, în special în zonele izolate; plata corespunză-

toare pentru personalul medical.

CUVINTE CHEIE: screening pentru acuitate 

vizuală, sondaj fi nal, ambliopie, feedback

FINAL EXPERTISE AND ATTITUDE TOWARDS 
VISION SCREENING IN HEALTH CARE 

PROFESSIONALS ENROLLED 
IN THE EUSCREEN PROJECT

Abstract

AIMS: The aim of the study is to evaluate the 
knowledge and attitude towards vision screening in 
health care professionals enrolled in the EUSCREEN 
project (”Implementation of optimized childhood vi-
sion and hearing screening programmes in middle-in-
come countries in Europe“), after the completion of 
the project.

METHOD: The analysis involved 44 question-
naires, fi lled out by doctors and nurses who measured 
visual acuity in children in the EUSCREEN project 
between January 1st 2018 and December 31st 2019. 

RESULTS: The 44 respondents felt confi dent 
(>95%) in their abilities when it comes to the measu-
rement of visual acuity in children. 

Among the main reasons why the study did not 
include a higher number of preschoolers, the partici-
pants to the survey stated: lack of parents’ consent 
(8) or lack of time (2), interest or confi dence in the 
Euscreen project (5); some parents expressed their 
concern regarding the managing of data confi dentia-
lity. Furthermore, some nurses stressed upon the low 
attendance rate especially in rural kindergartens (4).

The nurses and the doctors felt the supportive 
materials were helpful in persuading the parents, as well 
as the teachers’ input. Numerous parents did not conti-
nue the investigations with an ophthalmological exami-
nation, if needed, the main reasons being lack of time, 
lack of interest in the child’s healthcare, lack of fi nan-
cial means or too long waiting lists to ophthalmologists. 

In the matter of remuneration of medical staff, 
43% (19) consider it should be made in addition to the 

salary, meanwhile 34% (15) consider the screening 
activity as a compulsory duty of their job.

70% (31) respondents claim they will continue 
the screening activity as they understand it’s impor-
tance. 50% (22) feel there should be a periodic (once 
every 12, 24 or 36 months) update of their theoretical 
notions and practical skills.

DISCUSSION: The respondents consider that a 
better communication with the parents would have led 
to a better participation rate and to a better rate of oph-
thalmological results. Also, when the children are exa-
mined in the kindergarten the nurses would prefer the 
teachers helped by assisting the children. The payment 
of the medical personnel involved in the screening was 
preferred by the respondents, as it was considered ex-
tra work by the family doctors nurses and by some of 
the kindergarten nurses. The medical staff feels con-
fi dent in their measuring technique, only half of them 
considering that an update would be necessary.

CONCLUSIONS: The EUSCREEN project up-
dated the theoretical notions and practical abilities of 
the medical staff and made them aware of the impor-
tance of early detection of vision problems in children.

Their answers provide essential directions that 
a national screening programme should take into ac-
count: better communication with the parents; better 
access to speciality examinations when needed; better 
coverage in the rural areas, especially in the remote 
areas; proper reimbursement for the medical staff. 

KEYWORDS: visual acuity screening, fi nal 
survey, amblyopia, feedback



19

Articole științifi ce 

INTRODUCERE

Ambliopia, o afecțiune medicală denumită și 
„ochiul leneș“, semnifi că reducerea acuității vizuale 
corectate a unuia sau a ambilor ochi, care nu poate 
fi  atribuită exclusiv unei anomalii oculare structurale 
[1]. Afecțiunea apare la vârste fragede și, ceea ce este 
extrem de important, detectarea sa în timp util, urmată 
de un tratament prompt și adecvat, poate duce la re-
stabilirea sau îmbunătățirea acuității vizuale. Studii 
recente au raportat o prevalență de 1,6% a ambliopiei 
în rândul preșcolarilor din SUA [2,3]. În general, da-
torită programului lor de lucru extrem de ocupat, me-
dicii din asistența medicală primară nu efectuează în 
mod consecvent screening-ul tulburărilor de vedere în 
timpul examenelor clinice de bilanț [4,5]. În România 
nu există în prezent un sistem național de screening 
vizual al preșcolarilor.

Proiectul european EUSCREEN „Imple men-
tarea de programe cost efi ciente de screening vi-
zual și auditiv, la copii, în țările cu venituri medii 
ale Europei“ a reunit centre medicale eminente din 
Olanda, Regatul Unit, Germania, Suedia, Albania și 
România și s-a desfășurat pe o perioadă de 4 ani, între 
ianuarie 2017 și decembrie 2020. Studiul de imple-
mentare pentru screening vizual a fost planifi cat în 
România în județul Cluj și s-a desfășurat pe o peri-
oadă de 2 ani, între ianuarie 2018 și decembrie 2019.

Screeningul este defi nit ca „un concept funda-
mental care leagă practica clinică de la nivel indivi-
dual, cu practica de sănătate publică la nivel popu-
lațional“ [6]. Una dintre principalele preocupări ale 
oricărui proiect de screening se referă în primul rând 
la rentabilitatea acestuia. O recenzie publicată recent 
privind programele de screening vizual existente în 
18 țări de pe 5 continente a evidențiat „nevoia urgentă 
pentru dezvoltarea unui instrument de screening cu-
prinzător și ieftin“ [7]. Testarea acuității vizuale la co-
piii mici, efectuată de profesioniști cum ar fi  oftalmo-
log8i sau optometriștii, a relevat o testabilitate, sen-
sibilitate și specifi citate foarte ridicate (99%, 100% 
și, respectiv, 97%) [8]. Cu toate acestea, implicarea 
acestor categorii de cadre medicale în screening este 
limitată atât din cauza lipsei de oftalmologi pediatrici, 
cât și a resurselor fi nanciare limitate ale acestui tip de 
programe. Pe de altă parte, asistenții medicali sunt im-
plicați în general în activități preventive și de promo-
vare a sănătății. Potrivit unui studiu pilot realizat în 
Malaezia, implicarea asistenților medicali s-a dovedit 

mai practică și mai rentabilă, deoarece aceștia fac deja 
parte din sistemul de sănătate [9].

În cadrul proiectului EUSCREEN acuitatea vi-
zuală a fost măsurată de personalul medical, fi e asis-
tente medicale, fi e medici de familie, numai după par-
curgerea unui curs de formare obligatoriu de două zile 
organizat la Universitatea de Medicină și Farmacie 
Cluj-Napoca. Prin urmare screening-ul vizual în zonele 
urbane, și anume orașul Cluj-Napoca și celelalte cinci 
municipalități (Turda, Câmpia-Turzii, Huedin, Dej, 
Gherla) a fost efectuat de asistenții medicali din grădi-
nițele publice. În zonele rurale însă, acuitatea vizuală a 
fost măsurată de medicii de familie sau de asistentele 
lor sau, în ultimele luni ale proiectului (și în special în 
regiunile limitrofe ale județului), de către o asistentă 
medicală călătoare angajată de UMF Cluj-Napoca.

Acest studiu este o continuare a studiului nostru 
din 2017 [12] în care am evaluat cunoștințele de fond 
și atitudinea față de screeningul vizual a asistentelor 
și medicilor potențial înscriși în proiect, participanți la 
cursurile de pregătire, înainte de începerea activității 
de screening.

METODĂ

După încheierea perioadei de implementare, 
asistenților medicali și medicilor implicați în studiu 
li s-a cerut să completeze un sondaj anonim cu 22 
de întrebări pe care l-au primit ca fi șier atașat e-mai-
lului sau ca link Google Forms. Pentru a maximiza 
numărul de răspunsuri, echipa UMF Cluj a trebuit să 
trimită chestionarele de două ori și chiar să contac-
teze asistenții / medicii prin telefon. Totuși, doar 15 
din 55 de cadre medicale din municipalitățile mici și 
din mediul rural și 29 de medici și asistenți medicali 
din Cluj-Napoca au răspuns la sondaj. Am analizat pe 
scurt răspunsurile din cele 44 de chestionare pe care 
le-am colectat.

REZULTATE

Majoritatea respondenților au fost asistenți me-
dicali; doar un medic a completat chestionarul. Dintre 
cele 43 de asistente medicale, 24 au examinat copiii în 
Cluj-Napoca și 11 într-una din municipalitățile mici 
ale județului. Celelalte 9 asistente au efectuat exami-
nările în zonele rurale, una dintre ele fi ind înregistrată 
în proiect ca asistentă călătoare.
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Analiza răspunsurilor de la prima întrebare a 
relevat faptul că 43 din totalul de 44 (97,72%) de ca-
dre medicale nu au fost înscrise în alte programe de 
screening pe durata studiului pilot EUSCREEN. Doar 
o persoană (2,27%) a participat la un alt program de 
screening, dar nu poate menționa la care program.

Cea de-a doua întrebare a sondajului a fost 
adresată doar examinatorilor din zonele rurale pentru 
a afl a care ar fi , în viziunea lor, cea mai bună locație 
care să asigure o acoperire de screening cât mai mare. 
Trei dintre respondenți au optat pentru cabinetul me-
dicului de familie, în timp ce doi au selectat grădinița 
ca fi ind cel mai potrivit cadru pentru screening. Mai 
mult, unul dintre respondenți nu a dat niciun răspuns. 
Alte două persoane au menționat ambele locații men-
ționate mai sus ca fi ind potrivite, una dintre asistente 
precizând că screeningul efectuat la grădiniță ar per-
mite examinarea unui număr mai mare de copii, în 
timp ce screeningul în cabinetul medicului de familie 
ar garanta o calitate mai ridicată a examinării.

Pe o scară de evaluare de la 1 la 5, cu 1 în-
semnând „foarte nesigur“ și 5 „foarte încrezător“, la 
sfârșitul celor doi ani de screening vizual personalul 
medical se consideră neutru (4,54%), încrezător ( 
40,90%) sau foarte încrezător (54,54%) în abilitățile 
lor atunci când vine vorba de măsurarea acuității vi-
zuale la copii.

În ceea ce privește rata de participare a copii-
lor din localitățile în care au examinat, 50% din per-
sonalul medical (22 din 44) a estimat o acoperire de 
screening de 90% sau mai mult; 25% din personalul 
medical (11 din 44) a aproximat un raport între 50% 
și 90%; 11,36% din personalul medical (5 din 44) a 
recunoscut un procent sub 50%. 11,36% (5 din 44) nu 
au răspuns la această întrebare iar unul dintre respon-
denți a declarat doar „o rată ridicată“, fără a menționa 
procentajul real.

Printre principalele motive pentru care studiul 
nu a inclus un număr mai mare de preșcolari, parti-
cipanții la sondaj au detaliat: lipsa consimțământului 
părinților (8 cazuri) sau lipsa de timp (2 cazuri), in-
teres (3 cazuri) sau încredere în Proiectul Euscreen, 
unii dintre părinți susținând că vor duce ei înșiși copiii 
la oftalmolog (5 cazuri); în plus, unii dintre părinți 
și-au exprimat îngrijorarea cu privire la gestionarea 
confi dențialității datelor. Alți respondenți au dat vina 
pe slaba cooperare cu copiii din cauza vârstei mici 
sau au susținut că preșcolarii din unitatea medicală nu 

aparțin grupului de vârstă eligibil pentru includerea în 
studiu (3 cazuri). Patru asistente medicale au subliniat 
rata scăzută a prezenței la grădinițe, un raport dezvă-
luind faptul că grupurile de etnie romă nu manifestă 
de obicei niciun interes pentru educația copiilor lor 
sau pentru examinările medicale de rutină. O asistentă 
a menționat „frica / anxietatea“ copiilor de a fi  testați. 
Cinci respondenți au declarat că toți copiii eligibili 
din cabinetul lor au fost înscriși în studiu. Mai multe 
asistente medicale (12 din 44) nu au oferit niciun răs-
puns la această întrebare.

Pe o scară de la 1 la 5, unde 1 înseamnă „foarte 
reticent“ și 5 înseamnă „foarte deschis“, participanții 
la sondaj consideră că părinții sunt reticenți (9,09%), 
neutri (6,81%), deschiși / entuziaști (40,90%) sau 
chiar foarte entuziaști (38,63%) cu privire la partici-
parea copiilor lor la un program de screening al acu-
ității vizuale.

Una dintre motivațiile din spatele refuzului pă-
rinților de a-și da consimțământul pentru participarea 
copiilor lor la screening a fost legată de lipsa lor de 
încredere în acest program de screening (5 cazuri). 
Mai mult, unii dintre părinți au susținut că preșcolarii 
lor au fost deja examinați de un oftalmolog (8 răspun-
suri), în timp ce alții și-au exprimat puternic reticența 
față de divulgarea informațiilor personale, și anume 
a codului numeric personal (7 răspunsuri). Alte mo-
tive menționate au fost indolența părinților (2 cazuri), 
programul zilnic ocupat (1 caz), lipsa de interes (2 
răspunsuri), lipsa resurselor fi nanciare (1 răspuns) sau 
anxietatea legată de posibila administrare a picăturilor 
pentru dilatarea pupilei (1 răspuns). În plus, 12 dintre 
respondenți au susținut că toți părinții au fost de acord 
cu screeningul; 5 respondenți au susținut că părinții 
pur și simplu nu au semnat formularele de consimță-
mânt și nu au fost furnizate explicații. Opt asistente 
medicale nu au dat niciun răspuns la această întrebare.

În ceea ce privește mijloacele prin care părinții 
ar putea fi  convinși să își dea consimțământul pentru 
participarea copiilor lor la screening, mulți respon-
denți (36,36%, 16 din 44) consideră că rolul principal 
îl are o campanie corectă de informare; prin urmare, 
pliantele și materiale audio / video ar putea fi  utilizate 
pentru o campanie în social media; nu numai asisten-
ții medicali și medicii, ci și profesorii ar putea pro-
mova importanța screening-ului vizual în încercarea 
de a sensibiliza părinții cu privire la această problemă. 
Alte soluții fezabile ar fi , potrivit unui respondent, 
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implicarea unui oftalmolog în screeningul vizual sau, 
conform altor doi respondenți, posibilitatea părintelui 
de a observa direct examenul de acuitate vizuală. O 
asistentă medicală a sugerat ca o pereche de ochelari 
să fi e distribuită gratuit în cazul în care corecția op-
tică este recomandată de oftalmolog, în timp ce altă 
asistentă a susținut introducerea unui test obligatoriu 
de acuitate vizuală înainte de înscrierea la grădiniță/
școală. Dezvăluirea informațiilor personale nu ar tre-
bui să fi e necesară conform unui participant la sondaj. 
Un semnifi cativ 25% (11 din 44) dintre respondenți 
a subliniat faptul că majoritatea, dacă nu toți părin-
ții, au fost de acord să semneze consimțământul și că 
metodele actuale utilizate în prezentul studiu sunt sa-
tisfăcătoare și adecvate. La întrebare nu au răspuns 7 
asistenți medicali.

Pe o scară de la 1 la 5, 1 fi ind „foarte reticent“ 
și 5 fi ind „foarte entuziast“, respondenții au consi-
derat copiii neutri (2,27%), entuziaști (47,72%) sau 
foarte entuziaști (50 %) despre participarea la proiect. 
În această privință, metodele dovedite a fi  efi ciente în 
motivarea copiilor să participe la screening-ul acui-
tății vizuale au fost recompensa, adică autocolantul 
pe care l-au primit la sfârșitul examinării (24 de răs-
punsuri), prezentarea prietenoasă a sarcinii solicitate 
în forma unui joc incitant (14 răspunsuri). Utilizarea 
ochelarilor de test cu rame colorate (2 răspunsuri), 
precum și vizionarea fi lmului de animație ilustrativ (2 
răspunsuri) înainte de examinare s-au dovedit de ase-
menea utile. Cu toate acestea, faptul că în unele cazuri 
copiii erau deja familiarizați cu examinatorul lor (2 
răspunsuri) a fost de neprețuit. Un asistent medical nu 
a răspuns la această întrebare.

Treizeci și șapte de participanți au răspuns la 
întrebarea adresată personalului medical din grădi-
nițe. Astfel, pe o scară de la 1 la 5, 1 fi ind „foarte 
reticent“ și 5 fi ind „foarte deschis“, conducerea gră-
diniței a fost considerată deschisă (21,62% dintre ele, 
8 din 37) sau foarte deschisă (78,37%, 29 din 37) la 
implicarea într-un program de screening vizual. Când 
a fost pusă aceeași întrebare cu privire la educatoare, 
personalul medical a considerat că acestea din urmă 
sunt neutre (2,70%, 1 din 37), deschise (24,32%, 9 din 
37) sau foarte deschise (72,97%, 27 din 37) la înscrie-
rea copiilor în proiectul EUSCREEN.

Întrebarea adresată asistenților medicali din 
mediul rural a investigat cele mai efi ciente metode de 
atragere a grupului țintă (copiii și reprezentanții lor 

legali) din comunitatea lor în cadrul acestui program 
de screening. Potrivit celor 8 asistente medicale care 
au răspuns, informarea părinților cu privire la posibi-
litatea de screening vizual (și care nu implică costuri 
pentru părinți) și explicarea importanței acestei depis-
tări timpurii a problemelor oftalmologice sunt esenți-
ale. Un respondent a afi rmat că o abordare corectă ar 
implica seriozitate, răbdare și comunicare, în timp ce 
o altă asistentă a subliniat faptul că sprijinul educatoa-
rei i-a sporit credibilitatea în fața părinților.

În continuare, respondenților le-a fost solicitat 
să evalueze reacția părinților în cazul detectării unei 
acuități vizuale scăzute la copii. În consecință, atunci 
când au fost informați cu privire la necesitatea unei 
examinări oftalmologice, unii părinți păreau îngrijo-
rați (8 răspunsuri), surprinși (1 răspuns) sau sceptici 
(1 răspuns), alții au apreciat că au fost înștiințați de o 
problemă vizuală pe care ei nu o suspectau anterior. 
(1 răspuns). Mulți dintre ei (27 de răspunsuri) s-au 
arătat în favoarea unui examen oftalmologic care ar 
putea confi rma rezultatul screeningului și eventual să 
readucă acuitatea vizuală la valori normale corespun-
zătoare vârstei. Cu toate acestea, una dintre asistente 
a menționat o situație în care, deși părinții l-au dus 
pe copil la medicul oftalmolog, aceștia au refuzat să 
poarte ochelarii care i-au fost prescriși copilului.

Printre motivele refuzului unui examen oftal-
mologic s-au numărat reticența și neîncrederea pă-
rinților în rezultatul screeningului (2 răspunsuri), ne-
glijența, ignoranța sau lipsa de implicare în ceea ce 
privește starea de sănătate a copilului (8 răspunsuri), 
lipsa de timp (8 răspunsuri), lipsa resurselor fi nanci-
are (3 răspunsuri). Părinții unui copil au susținut că 
accesul la un oftalmolog a fost difi cil, în timp ce alții 
doi părinți au dat vina pe lunga listă de așteptare pen-
tru o examinare oftalmologică. Unii părinți au decis 
să amâne examinarea (1 răspuns), în timp ce alții pur 
și simplu au negat necesitatea unei vizite la oftalmo-
log (3 răspunsuri). Cinci asistenți medicali au declarat 
că nu li s-au dat niciun motiv pentru refuzul părinților 
și alți trei au declarat că toți părinții care au fost infor-
mați cu privire la rezultatul testului și-au dus copiii la 
oftalmolog.

Personalului medical i s-a cerut, de asemenea, 
să clasifi ce prioritatea screeningului acuității vizuale 
în activitatea cabinetului său pe o scară de la 1 la 5, 
cu 1 semnifi când „nesemnifi cativ“ și 5 semnifi când 
„foarte important“. Doar o asistentă medicală (2,27%) 
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a evaluat screening-ul vizual drept neutru, majoritatea 
recunoscându-l fi e important (45,45%, 20 din 44), fi e 
foarte important (47,72%, 21 din 44). Două asistente 
medicale nu au răspuns la această întrebare. Când li 
s-a cerut să argumenteze alegerea lor, 21 dintre res-
pondenți au subliniat importanța maximă a detectării 
precoce și a tratamentului adecvat al defi ciențelor de 
vedere la copii. În câteva cazuri (2 din 44) asistenții 
medicali au susținut că, deși programele de prevenire 
și detectare sunt importante, ar trebui acordată priori-
tate situațiilor mai urgente, acute și că examinările de 
screening pot fi  temporizate.

Întrebarea referitoare la ce alți profesioniști ar 
fi  trebuit să fi e incluși în acest program de screening a 
avut doar 32 de respondenți, dintre care 21 (65,62%) 
au dat un răspuns negativ sau un răspuns nesigur (3 
respondenți susținând că nu știu răspunsul la între-
bare). Cinci asistente medicale au sugerat că prezența 
în locația screeningului a unui medic oftalmolog ar 
putea fi  utilă în cazul părinților care au refuzat parti-
ciparea la screening sau la un examen oftalmologic. 
Alternativ, două asistente s-au arătat în favoarea im-
plicării unui medic școlar sau a unui medic de familie 
în studiu, iar o asistentă a recomandat implicarea edu-
catoarelor din grădinițe, care interacționează zilnic cu 
copiii, și care ar putea apela la diverse jocuri educa-
ționale pentru a convinge copiii să accepte mai ușor 
testarea vizuală.

Nouăsprezece din cei 27 de medici și asistenți 
medicali (70,37%) care au oferit un răspuns la această 
întrebare consideră că nicio altă instituție nu ar fi  tre-
buit implicată în acest program de screening. Două 
asistente medicale au sugerat implicarea fi e a cabine-
tului medicului de familie, fi e a unui cabinet oftalmo-
logic. Un respondent a sugerat că primăria locală ar 
putea oferi locația potrivită pentru examinarea copi-
ilor și că ar putea ajuta la diseminarea informațiilor 
către populație (prin afi șe, anunțuri pe site-ul primă-
riei, reclame pe contul de Facebook al primăriei și așa 
mai departe). Potrivit unei asistente, alte opțiuni ar fi  
grădinițele sau agențiile de servicii sociale, deoarece 
există anumite categorii de persoane care se prezintă 
rareori, sau chiar niciodată, la cabinetul medical. 

Când au fost întrebați dacă consideră că im-
plicarea personalului medical în astfel de programe 
de screening se încadrează în atribuțiile postului sau 
dacă aceasta ar trebui întotdeauna remunerată în plus 
față de salariu, răspunsurile au variat. 15 persoane, 
toate lucrând în grădinițe, au răspuns că acuitatea 

vizuală este de obicei măsurată în grădinițe ca parte a 
controalelor de sănătate anuale ale copiilor și că face 
deja parte din cerințele din fi șa postului lor, prin ur-
mare este deja plătită. 19 asistente medicale, din me-
diul rural și din grădinițele urbane, consideră că lu-
crul în astfel de programe de screening necesită mai 
multă muncă, mai multă birocrație, prin urmare este 
necesară o plată suplimentară. Cinci persoane nu au 
răspuns deloc la această întrebare, trei persoane s-au 
abținut. O asistentă a afi rmat că răspunsul depinde de 
natura screeningului, în timp ce o asistentă din mediul 
rural consideră că dacă screeningul are loc în cabine-
tul medicului de familie, atunci acesta este inclus în 
cerințele postului, dar dacă screeningul va avea loc la 
grădiniță, ar necesita ore de lucru suplimentare și, prin 
urmare, plată suplimentară.

Am vrut să știm ce măsuri suplimentare ar fi  
trebuit să ia echipa de proiect EUSCREEN pentru a 
sprijini personalul de screening în activitatea sa. 15 
asistente medicale au considerat că echipa Euscreen 
a organizat totul în mod corespunzător și nu au simțit 
nevoia de nicio îmbunătățire. Celelalte 15 asistente 
medicale au găsit mai multe aspecte care credeau că 
necesită o atenție sporită. Șapte asistente medicale au 
considerat că ar fi  trebuit să se acorde o importanță 
mai mare comunicării cu părinții, au considerat că ar 
fi  trebuit să fi e disponibile mai multe materiale infor-
mative, iar părinților ar fi  trebuit să li se explice mai 
bine scopul proiectului. Cinci asistente medicale ar fi  
dorit să fi  existat o colaborare mai bună cu oftalmo-
logii, un acces mai facil al copiilor la un examen de 
specialitate, iar una dintre asistente a solicitat chiar 
implicarea unui medic rezident oftalmolog în exami-
narea copiilor la grădinițe, atunci când este nevoie. O 
asistentă a considerat că activitatea de screening ar fi  
putut fi  mai bine plătită, în timp ce alta a sugerat că 
echipa Euscreen ar fi  trebuit să asiste și să evalueze, în 
mod aleatoriu, din când în când, tehnica de măsurare 
a acuității vizuale a asistentelor. 14 asistente medicale 
nu au oferit un răspuns la această întrebare.

Următoarea întrebare a evaluat intenția perso-
nalului medical de a continua măsurarea acuității vi-
zuale la copii, chiar și după fi nalizarea programului 
Euscreen. 31 de respondenți își vor continua activita-
tea de screening fi e pentru că face deja parte din ce-
rințele postului lor, fi e pentru că pentru ei depistarea 
timpurie a problemelor vizuale la copii este crucială. 
Nouă asistente medicale au răspuns că nu vor conti-
nua activitatea de screening, invocând motive precum 
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faptul că sunt deja pensionare, sau că nu mai lucrează 
la o grădiniță, sau că au considerat că activitatea de 
screening a fost difi cilă din cauza reticenței părinților 
atunci când acordă consimțământul informat; o asis-
tentă a adăugat chiar că va continua screeningul doar 
dacă va exista o colaborare directă și deschisă cu un 
oftalmolog. 4 asistente medicale nu au oferit un răs-
puns la această întrebare.

În continuare sondajul s-a concentrat asupra 
modului în care personalul medical a simțit că pro-
iectul Euscreen a contribuit la dezvoltarea lor profe-
sională. Majoritatea respondenților au fost mulțumiți 
că au făcut parte din acest proiect de screening, pe 
care l-au recunoscut ca fi ind o experiență valoroasă: 
au învățat multe aspecte teoretice despre tulburările 
de vedere la copii, au trebuit să-și îmbunătățească 
tehnica de măsurare a acuității vizuale în timp ce au 
învățat să folosească un model de optotip pe care nu 
l-au mai folosit până atunci (Tumbling E). Au obser-
vat că și-au îmbunătățit abilitățile de comunicare și 
răbdarea, un avantaj esențial în lucrul cu copiii. O 
satisfacție majoră pentru asistenții medicali a fost că 
au putut detecta tulburări vizuale la o vârstă fragedă, 
știind că munca lor va avea un impact pozitiv asupra 
vieții copiilor. Nouă persoane nu au oferit un răspuns 
la această întrebare.

Întrebarea fi nală a sondajului a vizat atitudinea 
respondenților cu privire la necesitatea unei reîmpros-
pătări a noțiunilor teoretice sau a abilităților prac-
tice necesare pentru screeningul tulburărilor vizuale. 
Jumătate dintre respondenți, 22, consideră că o astfel 
de actualizare nu este necesară. Cealaltă jumătate din 
personalul medical salută ideea și consideră necesară 
o actualizare a noțiunilor și abilităților lor, 16 dintre 
ei afi rmând că acest lucru ar trebui făcut o dată pe an 
(9 răspunsuri), la fi ecare doi ani (6 răspunsuri) sau la 
fi ecare trei ani (un răspuns).

DISCUȚII

În primul nostru studiu, asistenții medicali și 
medicii au anticipat o rată de participare destul de 
mare la screening, prefi gurând în același timp și po-
tențiale eșecuri în procesul de implementare, în prin-
cipal din cauza unei colaborări slabe și a complianței 
reduse a părinților. [12] Doi ani mai târziu, printre 
principalele motive pentru care studiul nu a inclus un 
număr mai mare de preșcolari, participanții la son-
daj au declarat: lipsa consimțământului părinților sau 

lipsa timpului, interesului sau încrederii în proiectul 
Euscreen, unii părinți susținând că vor duce ei înșiși 
copiii la oftalmolog; în plus, unii părinți și-au expri-
mat îngrijorarea cu privire la gestionarea confi denți-
alității datelor. Lipsa de încredere în programele de 
îngrijire medicală este citată în literatură, mai ales 
pentru că pacienții nu par să primească cantitatea de 
informații la care s-ar aștepta în mod normal despre 
screening [13]. Acest lucru se datorează faptului că 
timpul alocat unei consultații medicale este de obi-
cei scurt, iar materialele informative nu pot înlocui o 
comunicare verbală bună [14]. Mai mult, unele asis-
tente medicale au subliniat rata redusă de prezență, în 
special în grădinițele rurale, unde părinții au mijloace 
fi nanciare și de deplasare limitate.

Convingerea părinților despre importanța scre-
ening-ului este un subiect important. Asistentele și 
medicii au considerat că materialele informative din 
cadrul proiectului (pliante, materiale audio-video) au 
fost de ajutor, la fel și contribuția educatoarelor. Cu 
toate acestea, au existat multe situații în care părinții 
nu au continuat investigațiile cu un examen oftalmolo-
gic, dacă acesta a fost recomandat, principalele motive 
invocate fi ind lipsa de timp, lipsa de interes față de sta-
rea de sănătate a copilului, lipsa mijloacelor fi nanciare 
sau listele de așteptare prea lungi pentru un examen 
oftalmologic. Acest lucru subliniază ideea că părinții 
ar trebui să fi e mai bine informați cu privire la impac-
tul pe care ambliopia îl are asupra vieții copiilor lor.

O mică parte din respondenți a considerat că 
prezența unui oftalmolog la grădiniță în zilele de scre-
ening ar fi  șters îndoielile părinților și i-ar fi  convins 
să permită examinarea copiilor lor. De asemenea, 
unele dintre asistente au lăudat rolul educatoarelor în 
a ajuta copiii să nu se teamă de examinare ci să o con-
sidere o joacă.

Subiectul remunerației a generat răspunsuri 
mixte. Nu este o surpriză faptul că doar asistenții 
medicali care lucrează în grădinițe simt că acest tip 
de screening nu trebuie să fi e plătit în plus, deoarece 
măsurarea acuității vizuale este inclusă în examenele 
anuale de sănătate ale copiilor efectuate în grădinițe. 
Cu toate acestea, unele asistente medicale din grădi-
nițe și asistentele care lucrează în cabinetele medi-
cului de familie consideră că activitățile desfășurate 
într-un program de screening ar trebui să fi e plătite 
în plus deoarece necesită mai multă muncă, mai mult 
timp, mai multă birocrație, mai multă atenție. Cu toate 
acestea, datele din literatura de specialitate arată că 
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plata furnizorilor de asistență medicală în funcție de 
numărul de persoane pe care le-au convins să parti-
cipe la o examinare de tip screening funcționează îm-
potriva spiritului de a permite pacienților / părinților 
să facă o alegere în cunoștință de cauză dacă doresc 
sau nu ca aceștia / copiii lor să fi e examinați [16] [ 17].

Refl ectând la cei doi ani de screening, jumă-
tate dintre respondenți au considerat că totul a decurs 
conform așteptărilor lor, în timp ce cealaltă jumătate 
a identifi cat aspecte care ar fi  trebuit îmbunătățite, 
precum comunicarea cu părinții, mai multe materiale 
informative disponibile, colaborarea cu oftalmologii 
și un acces mai facil pentru copii la un examen de 
specialitate. O asistentă medicală a sugerat că echipa 
Euscreen ar fi  trebuit să asiste și să evalueze, în mod 
aleator, din când în când, tehnica de măsurare a acui-
tății vizuale a asistentelor medicale din proiect.

Personalul medical a recunoscut că acest pro-
iect a contribuit la dezvoltarea lor profesională și se 
simte încrezător în noile abilități dobândite. Doar ju-
mătate dintre respondenți consideră că ar fi  necesară 
o actualizare periodică a noțiunilor teoretice și a abi-
lităților practice.

CONCLUZII

Cel mai important aspect care a rezultat din stu-
dierea chestionarelor este că proiectul EUSCREEN a 
reușit să actualizeze noțiunile teoretice și abilitățile 
practice ale personalului medical, le-a sporit încre-
derea în tehnica de examinare a acuității vizuale și 
i-a făcut conștienți de importanța detectării precoce 
a tulburărilor de vedere la copii, astfel majoritatea 
respondenților susținând că vor continua să măsoare 
acuitatea vizuală la copii.

Chiar dacă respondenții nu au fost la fel de nu-
meroși ca pentru studiul nostru inițial, răspunsurile 
lor oferă direcții esențiale pe care un program nați-
onal de screening ar trebui să le ia în considerare: o 
mai bună comunicare cu părinții, astfel încât aceștia 
să înțeleagă pe deplin importanța screeningului; acces 
mai bun la examinări de specialitate atunci când este 
necesar; o acoperire mai bună în zonele rurale, în spe-
cial în zonele limitrofe; remunerarea corespunzătoare 
pentru personalul medical. O actualizare periodică a 
noțiunilor teoretice și a abilităților practice ar fi , de 
asemenea, binevenită.
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