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ÎNVĂȚĂMÂNTUL DIN ROMÂNIA ÎN CONDIȚIILE 
PANDEMIEI CU SARS-CoV2

Paraschiva Cherecheș-Panța
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ Cluj-Napoca

Rezumat

Pandemia COVID-19 care a condus la închi-
derea școlilor ca parte a strategiei de izolare a unor 
potențiale focare de infecție poate să conducă la 

tulburări de dezvoltare la copii sub aspect social, psi-
hologic și educațional. Redeschiderea școlilor pe de 
altă parte trebuie să se bazeze pe cunoașterea riscului 
epidemiologic și pe aplicarea măsurilor de profi laxie.

Education in Romania in the SARS-CoV-2 pandemic

Abstract

The pandemic which lead to schoold closure 
as a part of isolation streategies of potential infec-
tion sources may result in damage to children’s 

social, psychological, and educational development. 
Reopening schools on the other hand must be based 
on understanding the epidemiological risk and on the 
application of prophylaxis measures.

Anul 2020 a marcat o schimbare de paradigmă 
care a afectat societatea în ansamblul ei. Declanșarea 
unei pandemii cu virusul din familia coronavirus care 
determină sindromul de detresă respiratorie acută 
severă (severe acute respiratory syndrome coronavi-
rus-2) sau SARS-CoV2 este factorul direct responsa-
bil. Indiferent de categoria socială, de vârstă, de do-
miciliul urban sau rural, sau de profesie, am fost cu 
toții expuși unor modifi cări atât în comportament, în 
atitudine cât și în gândire și sentimente. Posibilitățile 
de adaptare sunt variabile în funcție de o multitudine 
de factori. Închiderea școlilor și a grădinițelor a avut 
și încă are un impact major în viața tuturor.

Nu exită un consens asupra utilității măsurii de 
închidere a instituțiilor de învățământ. În materialul 

de față am încercat să aduc argumentele pro și contra 
acestei metode de izolare socială. Politicile de sănă-
tate sunt diferite de la o țară la alta, nivelul socio-eco-
nomic al statului reprezentând una dintre variabilele 
care se corelează cu una sau cu alta dintre măsurile 
aplicate referitoare la învățâmântul on-line sau prin 
prezența fi zică în școală [1].

Unele țări ca Islanda, Suedia sau Taiwan nu au 
închis niciodată învățământul primar. În Germania, 
Franța, Danemarca, Finlanda sau Norvegia este reco-
mandată redeschiderea școlilor.

Sunt mai multe aspecte sub care poate fi  abor-
dată această problemă.

*  Autor corespondent: Paraschiva Cherecheș-Panța, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ 
Cluj-Napoca, e-mail: pusacherechespanta@gmail.com
Articol primit: 9.12.2020, acceptat: 21.12.2020, publicat: 10.01.2021
Citare: Cherecheș-Panța P. Education in Romania in the SARS-CoV-2 pandemic. Journal of School and Univer-
sity Medicine 2020;7(4):5-9
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Susceptibilitatea elevilor de a contracta 
boala COVID-19

La copii studiile au arătat că independent de 
amploarea manifestărilor clinice încărcătura virală 
este similară cu a adulților. Cu toate acestea riscul ca 
ei să transmită boala este redus.

Din relatările observațiilor epidemiologice 
disponibile în prezent copiii și adolescenții au o sus-
ceptibilitate de până la jumătate mai redusă pentru a 
dezvolta forme severe de boală. 

Tabloul clinic la copil este în general dominat 
de manifestări de severitate redusă: tuse, subfebrilități, 
discomfort respirator, anosmie sau tulburări olfactive, 
uneori manifestări cutanate sai digestive nespecifi ce și 
minore. Proporția cazurilor în care manifestările sunt 
severe, cu semne de insufi ciență respiratorie este mult 
mai mică în comparație cu pacienții de vârstă adultă 
[2]. Totuși, au fost raportate cazuri severe la 4,2% la 
copii de vârstă 6-10 ani, la 4,1% la categoria de vârstă 
11-15 ani și la 3% dintre cei cu vârsta peste 15 ani. 

Riscul ca elevii să transmită boala 
COVID-19 adulților sau colegilor lor

Epidemii anterioare cu viroze cum este cea de 
gripă H1N1 din 2009 reprezintă un factor de anxietate 
serios având în vedere că la data respectivă copiii au 
reprezentat un factor de transmitere important.

Studii publicate după primele luni ale pandemiei 
au evidențiat un rol relativ scăzut al copiilor în transmi-
terea infecției virale, inclusiv a celei cu SARS-CoV2 
[3,4]. Datele au fost analizate și în comparație cu epi-
demia anterioară cu coronavirus, în care s-a constatat 
că elevii reprezintă un vector de răspândire a infecției 
modest în comparație cu alte categorii de vârstă. 

Posibilitatea de transmitere există dar este re-
dusă, mai ales la copiii de vârstă mică [1,4]. La ado-
lescenți a fost publicată o situație de transmitere în fo-
car într-un liceu în nordul Franței [5] în care s-a con-
statat transmisie înaltă între elevi și profesori (de 38% 
pentru colegi respectiv 49% pentru cadrele didactice), 
însă cu o rată de transmitere intrafamilială la părinți și 
frați semnifi cativ mai redusă de 10-11%. 

Un studiu publicat în august a analizat mo-
dalitatea de infectare a primilor copii în Elveția [6]. 

Autorii au constatat că nu școala era locul de origine 
a izbucnirii unor focare, ci mai frecvent s-au înregis-
trat aglomerări intrafamiliale de infecție, unul dintre 
adulți fi ind primul membru simptomatic suspectat sau 
confi rmat cu COVID-19. Transmiterea de la copil la 
copil sau de la copil la adult nu s-a confi rmat la cei 
4310 pacienți incluși în studiu. Mai mult, a existat 
o treime de familii analizate în care deși părinții au 
fost pozitivi, copiii nu au avut simptome și nu au fost 
infectați [6]. Nu a putut fi  precizată transmiterea in-
fecției de la copil la adult în nici unul dintre cazurile 
studiate.

Avantajele redeschiderii școlilor

Uniunea Europeană recomandă cu fermitate re-
deschiderea școlilor subliniind însă importanța a două 
aspecte: pe de o parte capacitatea de a aplica măsuri 
de distanțare în școală și pe de altă parte apariția unor 
argumente ale trendului staționar sau descendent al 
riscului epidemiologic [7]. Cu alte cuvinte, dacă se în-
registrează o scădere a numărului de cazuri într-un in-
terval de timp semnifi cativ (minim 2 săptămâni, optim 
4 săptămâni) este recomandată reîntoarcerea la școală. 

Dezavantajele învățământului on-line

Calitatea învâțământului la distanță este redusă 
datorită unor factori numeroși:

– atenția copilului indiferent de vârstă și de ni-
velul de școlarizare (învățământ primar, gimnazial, 
colegiu sau universitar) nu poate fi  captată în aceeași 
măsură de la distanță comparativ cu întâlnirea în sala 
de curs,

– lipsa mișcării, a exercițiului fi zic, chiar și lipsa 
mersului, a deplasării spre și dinspre școală au un im-
pact major asupra stării de sănătate fi zică dar și psihică,

– postura în fața ecranului este în marea majo-
ritate a cazurilor una inadecvată, putând conduce la 
tulburări ale coloanei vertebrale,

– sănătatea mintală a copilului poate fi  afectată 
datorită pe de o parte izolării sociale și pe de altă parte 
reducerii suportului școlar,

– în unele familii copiii care rămân în casă con-
stant au riscuri mai mari de a fi  expuși violenței în 
familie,
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– copiii proveniți din medii defavorizate sunt 
privați prin lipsa frecventării școlii de un mic-dejun 
care era oferit prin programul național introdus în ul-
timii ani,

– personalul didactic nu este în întregime pre-
gătit pentru a-și desfășura activitatea de educație on-
line, nu are un suport de structurare a materialului 
într-o metodologie standardizată și unitară, și nici nu 
poate să fi e verifi cat aupra calității (chiar și a cantită-
ții) informațiilor furnizate către elevi,

– sub aspect logistic, nici cadrele didactice, nici 
elevii nu au fost pregătiți pentru învățământul on-line, 
nici pe termen scurt și cu atât mai puțin pe termen lung,

– inegalitatea dintre diferitele clase sociale se 
accentuează dacă ne referim la disponibilitatea unor 
suporturi electronice (tabletă, calculator, laptop, etc), 
a calității conexiunii la internet și accesul la platfor-
mele de activitate on-line.

Nu trebuie să omitem implicațiile absenteismu-
lui parental de la locurile de muncă atunci când elevul 
este de vârstă mică și nu poate să își desfășoare activi-
tatea on-line independent.

Etape de redeschidere a școlilor

Controlul răspândirii infecției cu SARS-CoV2 
se bazează fundamental și pe capacitatea de monitori-
zare a cazurilor noi și de capacitatea de testare pentru 
despistarea activă și rapidă a cazurilor noi și izolarea 
acestora.

Decizia de deschidere a unităților de învăță-
mânt trebuie să se realizeze într-o manieră personali-
zată bazată pe situația fi ecărei regiuni vizate.

O primă etapă ar trebui să fi e reprezentată de 
deshiderea grădinițelor și a învățământului primar. 
Izolarea și distanțarea la aceste categorii de vârstă, sub 
9-10 ani este iluzorie. Însă riscul redus ca acești copii 
să transmită boala educatorului/educatoarei, învățăto-
rului sau învățătoarei este minor. Cadrul didactic poate 
purta constant o mască transparentă care să apropie 
psihologic copiii de el și să îi protejeze pe cei care nu 
pot purta mască de riscul de a fi  infectați de către un 
cadru didactic. Copiii, în special la vârstă mică preșco-
lară și școlari din învățământul primar învață nu doar 
matematică, limba română și limbi străine, ci și cum să 
interacționeze cu alți copii de acceași vârstă și să se su-
pună regulilor impuse de cadrul didactic, de normelele 

sociale. Armonizarea comportamentului în colectivi-
tate este de neprețuit și nu poate fi  realizat on-line.

Etapa a doua ar fi  reprezentată de deschidera 
tuturor școlilor pentru toate nivelele de învățământ.

În intervalul septembrie-decembrie 2020 fi e-
care instituție de învățământ ar fi  trebuit să își struc-
tureze atât spațiul cât și curricula și personalul astfel 
încât să își poată redeschide porțile.

Mijloacele de protecție ca: disponibilitatea să-
punului, a apei calde curente, a prosoapelor de hârtie, 
sunt obligatorii indiferent de locația școlii. Personalul 
auxiliar ar trebui să fi e foarte bine reprezentat, astfel 
încât igienizare fi ecărui spațiu de învățământ și mai 
ales a spațiilor comune să fi e igienizate și dezinfectate 
de mai multe ori pe zi. Deprinderea de a aerisi frec-
vent sala de curs, indiferent de temperaturile exteri-
oare trebuie să fi e o constantă.

Redeschiderea școlilor presupune și transportul 
elevilor spre și dinspre școală. Mijloacele de trans-
port trebuie să fi e dublate ca număr, iar, în măsura în 
care este posibil, să existe autobuze dedicate exclusiv 
transportului elevilor.

La rata actuală de infectare de la nivel națio-
nal doar în comunitățile reduse numeric este posibil 
învățământul constant la școală. În orașele mari și în 
școlile aglomerate trebuie aplicată măsura învățămân-
tului hibrid, în care doar jumătate de clasă, maxim 12-
15 elevi, frecventează școala și jumătate este prezentă 
on-line, alternând săptămânal formațiunile de studiu 
din fi ecare clasă.

Materialele didactice (cărți) ar putea fi  păstrate 
în clasă iar elevul să își noteze doar tema pe care o au 
de rezolvat acasă, fără a mai purta echipament inutil, 
posibil contaminat, spre domiciliu.

Un aspect de profi laxie ar fi  și distanțarea per-
sonalului didactic și auxiliar în afara orelor de pre-
dare, mai ales în spațiile comune.

Revenirea la învățământul clasic este esențială 
pentru a preveni ceea ce UNICEF a numit: „o catas-
trofă pentru umanitate“ [8]. 

În august 2020 un grup de cercetători din 
Marea Britanie au încercat să imagineze un model de 
optimizare a deschiderii școlilor astfel încât al doilea 
val al pandemiei să fi e minimizat [9]. Concluzia a fost 
că ca mai bună strategie este de a crește capacitatea 
de testare prin metoda testării RT-PCR pentru SARS-
CoV-2 și de izolare a cazurilor confi rmate. 
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Profi laxia infecției la categoriile de elevi 
cu factori de risc.

Există elevi cu afecțiuni cronice care au riscuri 
crescute pentru infecție pe de o parte și risc crescut 
pentru evoluție severă a oricărei infecții acute. Pentru 
acești elevi învățământul on-line ar putea reprezenta 
o alternativă mai bună în cursul acestei pandemii. 
Strategia aplicată în aceste situații trebuie să fi e însă 
personalizată, în funcție de circumstanțele individuale:

– accesul la mijloacele de învățământ on-line,
– calitatea programei de învățământ în instituția 

pe care o frecventa elevul,
– disponibilitatea părintelui de a fi  mereu ală-

turi de elev,
– posibilitatea respectării cu rigurozitate ma-

ximă a mijloacelor de protecție individuală și de igi-
enă în unitatea de învățământ.

Balanța între avantajele și dezavantajele învă-
țământului on-line va fi  analizată de părinți împreună 
cu medicul de familie, medicul specialist care moni-
torizează pacientul și cadrul sau cadrele didactice ale 
elevului.

Dintre categoriile de pacienți cu factori de risc 
o primă mențiune trebuie făcută pentru elevii cu boli 
cu imunosupresie dobândită sau înnăscută pentru care 
învățământul on-line ar fi  o alternativă optimă în pre-
zent. Alte categorii de pacienți sunt:

– copiii cu boli autoimune (artrita idiopatică 
juvenilă, lupusul eritematos sistemic, hepatita auto-
imună, anemia hemolitică autoimună, purpura trom-
bocitopenică, etc), în special în situația în care terapia 
administrată zilnic este reprezentată de glucocorti-
coizi, de imunosupresoare sau de terapia biologică 
(anticorpi monoclonali),

– astmul bronșic alergic sever, cu terapie biolo-
gică (omalizumab),

– malformațiile cardiace congenitale,
– boli genetice cu risc pentru infecții,
– fi broza chistică sau displazia bronhopulmonară.

Decalogul metodelor de profi laxie 
nespecifi că recomandate în școli 

 1. Purtarea măștii
 2.  Spălatul pe mâini frecvent, cu apă caldă și 

săpun
 3.  Aerisirea frecventă a încăperilor: pentru să-

lile de clasă aerisirea trebuie efectuată mi-
nim 5 minute la 45-50 minute interval

 4.  Soluțiile dezinfectante nu pot înlocui spăla-
tul pe mâini

 5.  Toți elevii și preșcolarii trebuie să primească 
vitamina D3 în doze cuprinse între 800-1000 
UI/zi, zilnic, în perioada septembrie-aprilie, 
anual.

 6.  Alimentație corectă, echilibrată, din care să 
facă parte zilnic minim o porție de fructe 
proaspete sau/și sucuri din fructe proaspăt 
stoarse 

 7.  Vaccinarea antigripală are efi ciență în sti-
mularea imunității. Poate fi  administrat la 
copii atât preparatul injectabil cât și cel to-
pic, nazal. Pentru elevii care sunt vaccinați 
pentru prima dată și care nu au avut gripă 
în sezonul anterior se vor dministra 2 doze 
vaccinale. Pentru celelalte categorii se va 
administra doar o doză de vaccin antigripal.

 8.  Vaccinarea anticoronavirus care devine 
un subiect actual nu poate intra în discu-
ție pentru copii ca strategie profi lactică în 
aceste semestru. Studiile vor putea susține 
efi ciența și siguranța vaccinării în a doua ju-
mătate a anului 2021 pentru copii, inițial la 
adlescenți, copii peste 12 ani și doar într-o 
etapă ulterioară, la fi nele anului 2021 sau 
chiar mai târziu la copiii din învățământul 
primar și preșcolar.

 9.  Igienizarea grupurilor sanitare și asigurarea 
prosoapelor de hârtie pentru ștergerea mâi-
nilor trebuie efecuată în fi ecare pauză

10.  Igienizarea sălilor de clasă, a tuturor su-
prafețelor (clanțe, bănci, tablă, etc) trebuie 
efectuată zilnic la fi nalul programului de 
curs.
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INTENȚIA DE VACCINARE ANTI-COVID-19 
A PERSONALULUI MEDICAL DIN ROMÂNIA

Dr. Daniela Rajka,
Dispensar școlar Cluj Napoca

Rezumat

INTRODUCERE: Vaccinarea este singura me-
todă de atingere a imunității de grup în pandemia cu 
SARS CoV-2. Eforturile pentru crearea unor vacci-
nuri sigure, la nivel mondial, face ca în acest moment 
să fi e în etapa de evalure clinică 60 de vaccinuri, con-
form OMS, iar Agenția Europeană a Medicamentului 
a autorizat în regim de urgență vaccinul BioNTech/
Fosun Pharma/Pfi zer, vaccin bazat pe tehnica mARN.

OBIECTIVE: Studiul urmărește acceptabilita-
tea și intenția de vaccinare anti COVID-19 în rândul 
personalului medical.

MATERIAL ȘI METODĂ: Studiul s-a desfă-
șurat în perioada 3.11-12.11.2020, prin distribuirea 
on-line, în grupuri profesionale ale personalului me-
dical, a unui chestionar anonim privitor la acceptarea 
de către personalul medical a vaccinării în general și a 
vaccinării anti COVID-19, în special. 

REZULTATE: Au răspuns la chestionar 612 
persoane, 164 asistenți medicali și 448 de medici.

207 dintre medicii respondenți lucrează în spi-
tal, 103 în ambulator, 76 în cabinete din unitățile de 
învățământ și 62 în cabinete de medicină de familie.

565 dintre respondenți, reprezentând 92,3%, 
susțin vaccinarea la modul general, în timp ce 47 de-
clară că nu susțin vaccinarea, la modul general. 

43,3% din personalul medical care a participat 
la studiu a declarat că s-a vaccinat antigripal în acest 
sezon. 80% din personalul medical susține vaccina-
rea anti COVID-19, la modul general, iar 47% dintre 
respondenți afi rmă că se vor vaccina anti COVID-19.

CONCLUZII: Personalul medical din România 
susține vaccinarea anti COVID-19, iar intenția sigură 
de vaccinare este de 47%.

CUVINTE CHEIE: intenție de vaccinare, 
vaccinare anti COVID-19, personal medical

THE ANTI-COVID-19 VACCINATION INTENTION 
OF MEDICAL PERSONNEL FROM ROMANIA 

Abstract

INTRODUCTION: Vaccination is the only 
way to achieve group immunity in the SARS CoV-2 
pandemic. Efforts to create safe vaccines worldwide 
have led to 60 vaccines being clinically evaluated at 
the moment according to the WHO, and the European 

Medicines Agency has urgently authorized the 
BioNTech / Fosun Pharma / Pfi zer vaccine, a vaccine 
based on the mRNA technique.

OBJECTIVES: The study looks at the accep-
tability and intent of COVID-19 vaccination among 
medical staff.

* Autor corespondent: Daniela Rajka, Dispensar școlar Cluj-Napoca, e-mail: rajkadani07@yahoo.com
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MATERIAL AND METHODS: The study was 
conducted between November 3rd and November 12th 
2020, by distributing an anonymous questionnaire in 
online professional groups of medical staff regarding 
the acceptance of vaccination in general, and vaccina-
tion against COVID-19 in particular.

RESULTS: 612 persons answered to the sur-
vey, 164 nurses and 448 doctors.

207 doctors work in the hospitals, 103 in poli-
clinics, 76 in school medical offi ces and 62 in family 
doctors offi ces.

565 respondents (92,3%) support vaccination 
in general, while 47 (7,7%) do not.

43,3% of the medical staff that were a part 
of this study were vaccinated against infl uenza this 
season. 80% of the medical staff supports vaccination 
against COVID-19, in general, and 47% of the res-
pondents state that they will get vaccinated against 
COVID-19.

CONCLUSIONS: The Romanian medical staff 
supports the vaccination against COVID-19, and the 
safe vaccination intention is 47%.

KEY WORDS: vaccination intention, anti 
COVID-19 vaccination, medical personnel 

INTRODUCERE

Instalarea imunității de turmă în cadrul infecției 
cu SARS-CoV-2 este estimată la 67%. Există două 
posibilități de a obține o imunitate pe scară largă îm-
potriva SARS-Cov-2: (1) o campanie de vaccinare în 
masa, cu vaccinuri sigure, sau (2) imunizarea natu-
rală a populației, în timp. Dar consecințele acesteia 
din urmă sunt grave, deoarece presupune infectarea în 
masă a populației și milioane de decese [1].

Un studiu la supravietuitorii infecției cu SARS-
CoV-2 a arătat că, aproximativ 90% au anticorpi pro-
tectori și aproximativ 50% au un răspuns puternic al 
limfocitelor T. Dar sunt necesare studii efectuate pe 
pacienți nespitalizați, care să evalueze nivelul anticor-
pilor protectivi după infecții ușoare [2].

În acest context, urgența descoperirii unui vac-
cin împotriva COVID-19 este foarte mare, iar cerce-
tările pentru producerea unui vaccin sunt numeroase 
în întreaga lume. Totuși, siguranța cetățenilor rămâne 
o prioritate esențială, astfel încât Comisia Europeană 
consideră că standardele de calitate, siguranță și efi -
ciență în autorizarea acestor vaccinuri trebuie respec-
tate cu strictețe [3].

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, la 
29.12.2020 existau la nivel mondial 60 de vaccinuri în 
etapa de evaluare clinică și 172 de vaccinuri în etapa 
de evaluare pre-clinică [4]. Tipurile de vaccinuri candi-
date, afl ate în etapa de evaluare clinică cunt prezentate 
în Tabelul nr. 1, iar o clasifi care în funcție de numărul 
de doze și calea de administrare – în Tabelul nr. 2.

Platform Tip de vaccin Candidate vaccines (no. and %)
PS Protein subunit 18 30%
VVnr Viral Vector (non-replicating) 9 15%
DNA DNA 8 13%
IV Inactivated Virus 8 13%
RNA RNA 7 12%
VVr Viral Vector (replicating) 4 7%
VLP Virus Like Particle 2 3%
VVr + APC VVr + Antigen Presenting Cell 2 3%
LAV Live Attenuated Virus 1 2%
VVnr + APC VVnr + Antigen Presenting Cell 1 2%
 60

Tabelul nr. 1. Vaccinuri candidate, în etapa de evaluare clinică, conform OMS – 29.12.2020 [4]
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Dosage & schedule Candidate vaccines (no. and %)
1 dose  10 17%
Day 0 10  
2 doses  37 62%
Day 0 + 14 5  
Day 0 + 21 14  
Day 0 + 28 18  
3 doses  1 2%
Day 0 + 28 + 56 1  
TBD / No Data (ND) 12 20%
 60
Route of admininstration
Oral  3 5%
Injectable  51 85%
SC Sub cutaneous 2 3%
ID Intra dermal 3 5%
IM Intra muscular 46 77%
TBD / No Data (ND) 6 10%

Tabelul nr. 2. Dozaj, schemă și cale de administrare a vaccinurilor candidate, 
afl ate în etapa de evaluare clinică, cf. OMS – 29.12.2020 [4]

Fiecare țară și-a stabilit o strategie de vacci-
nare a populației, prioritizând grupurile de persoane 
cu risc.

Astfel, în Germania, în prima grupă, cu priori-
tate crescută, au fost incluse [5]:

1. Persoanele cu vârsta peste 80 de ani
2. Personalul de îngrijire din centrele pentru 

vârstnici, sau care se ocupă în mod regulat de per-
soane vârstnice sau cu afecțiuni mentale

3. Personal medical cu risc mare de expunere 
la COVID-19, în special cei care lucrează în unități 
de terapie intensive, unități de primire a urgențelor și 
prima linie

4. Personal medical care tratează pacienți cu 
risc crescut de deces prin COVID-19 

În România, grupurile  prioritare pentru 
vaccinarea împotriva COVID-19 [6] sunt:

Personalul din domeniul sănătății
 Personalul din centre rezidențiale și medi-

co-sociale
 Populația cu risc ridicat de evoluție severă în 

cazul infecției cu SARS-CoV-2
 Personalul din alte domenii-cheie, esențiale 

bunei  funcționări a societății

OBIECTIVE: Având în vedere că personalul 
medical reprezintă grupul prioritar de vaccinare în 
România, studiul de față și-a propus să evalueze ac-
ceptabilitatea vaccinării de către personalul medical, 
precum și intenția de vaccinare anti SARS-CoV-2 în 
rândurile acestui personal.

MATERIAL ȘI METODĂ: Studiul s-a desfă-
șurat în perioada 3.11-12.11.2020, prin distribuirea 
on-line, în grupuri profesionale ale personalului me-
dical, a unui chestionar anonim privitor la acceptarea 
de către personalul medical a vaccinării în general și a 
vaccinării anti COVID-19, în special.

REZULTATE ȘI DISCUȚII: Au răspuns la 
chestionar 612 persoane, 164 asistenți medicali și 448 
de medici.

207 dintre medicii respondenți lucrează în spi-
tal, 103 în ambulator, 76 în cabinete din unitățile de 
învățământ și 62 în cabinete de medicină de familie.

92,32% dintre participanții la studiu declară că 
susțin vaccinarea, la modul general (Tabelul nr. 3), cu 
procente care variază de la 84,15% în rândul asisten-
ților medicali, până la 100% în rândul medicilor de 
familie care au răspuns la această întrebare. 
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Da %
Medic Cabinet de medicină de familie 62 100,00%
Medic Cabinet din unitățile de învățământ 73 96,05%
Medic Spital 198 95,65%
Medic Ambulator 94 91,26%
Asistent medical 138 84,15%
Total 565 92,32%

Tabelul nr. 3. Susțineți vaccinarea, la modul general?

O cercetare Avangarde, efectuată în decembrie 
2020, pe un ețantion semnifi cativ al populației gene-
rale a României arată că 38% dintre intervievați se 
declară pro-vaccinare în general, 20% împotriva vac-
cinării, 25% declară că nu au o poziționare clară sau 
că nu sunt interesați iar 17% nu știu sau nu răspund. 
[7]. Diferențele între atitudinea pro-vaccinare a per-
sonalului medical și a populației generale sunt sem-
nifi cativ crescute și refl ectă conștientizarea de către 
personalul medical a importanței imunizării pentru 
sănătatea publică.

Deoarece există studii care au demonstrat o pu-
ternică asociere între vaccinarea antigripală și inten-
ția de vaccinare anti COVID-19 în rândul populației 
generale [8], am vrut să vedem dacă această asoci-
ere se respectă și în rândul personalului medical din 
România.

Astfel, 43,3% din personalul medical care a par-
ticipat la studiu a declarat că s-a vaccinat antigripal în 
acest sezon, procentul asistenților medicali fi ind cel 
mai scăzut (23,17%), în timp ce procentul medicilor de 
familie a fost cel mai ridicat (74,19%) (Tabelul nr. 4).

Da %
Medic Cabinet de medicină de familie 46 74,19%
Medic Ambulator 59 57,28%
Medic Spital 96 46,38%
Medic Cabinet din unitățile de învățământ 26 34,21%
Asistent medical 38 23,17%
Total 265 43,30%

Tabelul nr. 4. V-ați vaccinat an  gripal 
în acest sezon?

Vă veți vaccina anti-COVID-19? Totalnu da nu știu

V-ați vaccinat anul acesta 
antigripal?

da
Count 19 177 69 265
% within V-ați vaccinat anul 
acesta antigripal? 7.2% 66.8% 26.0% 100.0%

nu
Count 98 113 136 347
% within V-ați vaccinat anul 
acesta antigripal? 28.2% 32.6% 39.2% 100.0%

Total
Count 117 290 205 612
% within V-ați vaccinat anul 
acesta antigripal? 19.1% 47.4% 33.5% 100.0%

Tabelul nr. 5. V-ați vaccinat anul acesta an  gripal? * Vă veți vaccina an  -COVID-19? Crosstabula  on

Și în cazul studiului nostru există o strânsă co-
relație între efectuarea vaccinării antigripale și inten-
ția de vaccinare anti-COVID-19, la personalul medi-
cal: χ²= 79.80, p< 0.001 (Tabelul nr. 5).

La întrebarea „Credeți că vaccinarea anti-CO-
VID-19 trebuie să fi e obligatorie?“ au răspuns afi r-
mativ 31,2% dintre persoanele chestionate, 68,8% 
din personalul medical din studiu considerând că 
vaccinarea anti COVID-19 nu ar trebui să fi e obli-
gatorie (Tabelul nr. 6).

Da Nu
Asistenți medicali 45 119
Medici 146 302
Total 191 421

Tabelul nr. 6

În ceea ce privește grupurile de persoane care ar 
trebui vaccinate cu prioritate, personalul medical parti-
cipant la studiu a consideră că personalul medical, per-
soanele cu factori de risc și cele din centre rezidențiale 
trebuie să fi e vaccinate prioritar (Tabelul nr. 7).
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Cine credeți că ar trebui vaccinat anti-COVID-19 prioritar? nr. %
personal medical 438 71,6%
persoane imunodepresive/factori de risc 409 66,8%
persoane din centre rezidențiale 235 38,4%
vârstnici 16 2,6%
altele (politicieni, polițiști, cadre didactice, lucrători comerciali) 42 6,8%

Tabelul nr. 7. Grupuri prioritare pentru vaccinarea an  -COVID

80% din personalul medical susține vaccinarea anti COVID-19, la modul general (Tabelul nr. 8).
Da %

Medic Cabinet de medicină de familie 56 90,32%
Medic Cabinet din unitățile de învățământ 66 86,84%
Medic Spital 169 81,64%
Medic Ambulator 83 80,58%
Asistent medical 115 70,12%
Total 489 79,90%

Tabelul nr. 8. Susțineți vaccinarea an   COVID-19, la modul general?

Există o diferență semnifi cativă statistic între 
acceptabilitatea vaccinării de către medici și asis-
tenți medicali, χ²= 13.34, p< 0.001 (Tabelul nr.9), 
dar nu există o diferență semnifi cativă statistic între 

acceptabilitatea vaccinării, la modul general între me-
dicii din spitale, ambulatoriu, cabinete de medicină de 
familie/din unitățile de învățământ, χ²= 3.86, p= 0.277 
(Tabelul nr. 10).

Sustineți vaccinarea anti-
COVID-19 la modul general? Total

nu da

Sunteți:
asistent medical Count 49 115 164

% within: 29.9% 70.1% 100.0%
medic Count 74 374 448

% within: 16.5% 83.5% 100.0%
Total Count 123 489 612

% within: 20.1% 79.9% 100.0%

Tabelul nr. 9. Sus  neți vaccinarea an  -COVID-19 la modul general? Corelație medici/asistenți medicali

Sustineți vaccinarea anti-
COVID-19 la modul general? Total

nu da

Lucrați în:

Ambulator Count 20 83 103
% within: 19.4% 80.6% 100.0%

Cabinet de medicină de 
familie

Count 6 56 62
% within: 9.7% 90.3% 100.0%

Cabinet din unitățile de 
învățământ

Count 10 66 76
% within: 13.2% 86.8% 100.0%

Spital Count 38 169 207
% within: 18.4% 81.6% 100.0%

Total Count 74 374 448
% within: 16.5% 83.5% 100.0%

Tabelul nr. 10. Sus  neți vaccinarea an  -COVID-19 la modul general? Corelație medici
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Intenția de vaccinare anti-COVID-19 a per-
sonalului medical care a participat la studiu este de 
47,39%. 33,5% dintre respondenți sunt indeciși, în 

timp ce 19,12% afi rmă că nu se vor vaccina anti-CO-
VID-19 (Tabelul nr. 11).

Da Nu Nu știu
Medic Ambulator 59 (57,28%) 18 (17,48%) 26 (25,24%)
Medic Spital 112 (54,11%) 42 (20,29%) 53 (25,60%)
Medic Cabinet de medicină de familie 32 (51,61%) 6 (9,68%) 24 (38,71%)
Medic Cabinet din unitățile de învățământ 36 (47,37%) 10 (13,16%) 30 (39,47%)
Asistent medical 51 (31,10%) 41 (25,00%) 72 (43,90%)
Total 290 (47,39%) 117 (19,12%) 205 (33,50%)

Tabelul nr. 11. Intenția de vaccinare an  -COVID-19

Față de studiul Avangarde din decembrie 2020, 
în care 30% din populația generală a României de-
clară că este decisă să se vaccineze, 29% sunt inde-
ciși, iar 29% refuză vaccinarea [7], se observă că și în 
cazul intenției de vaccinare anti COVID-19 procentul 
personalului medical care dorește să se vaccineze este 
mult mai mare.

Comparând cu datele date publicității în no-
iembrie 2020, de diferite Direcții de Sănătate Publică 
Județene, referitor la o primă estimare a intenției de 
vaccinare a personalului medical, constatăm că aceste 
cifre sunt comparabile cu cele din studiul nostru, și se 
plasează la un nivel mai ridicat decât intenția de vac-
cinare în rândul populației generale. Astfel, în județul 
Alba, 60% din personalul medical a spus că acceptă 
vaccinarea: medici din spital – 70%, medici de familie 
- 88%, asistenți medicali - 45,8%, infi rmieri - 45,45%, 

la Iași, 60% dintre medici, 47% dintre asistenții me-
dicali, 43% dintre infi rmiere și 46% dintre îngrijitori 
au declarant că doresc să se vaccineze, iar la spitalul 
Colentina din București, din 1390 de angajați, 890 au 
optat pentru vaccinarea anti-Covid, adică un procent 
de 63,57% [9]. Și în cazul intenției de vaccinare an-
ti-COVID-19, există o diferență semnifi cativă statis-
tic între medicii și asistenții medicali participanți la 
studiu, χ²= 23.84, p< 0.001, procentul medicilor care 
declară că se vor vaccina fi ind semnifi cativ mai mare 
decât al asistenților medicali (Tabelul nr.12), în timp 
ce, între medicii care lucrează în spital, ambulatoriu, 
cabinete de medicină de familie/din unitățile de învă-
țământ, nu există o diferență semnifi cativ statistică în 
ceea ce privește intenția de vaccinare, χ²= 10.82, p= 
0.094 (Tabelul nr. 13).

Vă veți vaccina anti-COVID-19? Totalnu da nu știu

Sunteți:
asistent medical Count 41 51 72 164

% within: 25.0% 31.1% 43.9% 100.0%
medic Count 76 239 133 448

% within: 17.0% 53.3% 29.7% 100.0%
Total Count 117 290 205 612

% within: 19.1% 47.4% 33.5% 100.0%
Tabelul nr. 12. Vă veți vaccina an  -COVID-19? Corelație medici/asistenți medicali

Vă veți vaccina anti-COVID-19? Totalnu da nu știu
Lucrați în: Ambulator Count 18 59 26 103

% within: 17.5% 57.3% 25.2% 100.0%
Cabinet de medicină de 
familie

Count 6 32 24 62
% within: 9.7% 51.6% 38.7% 100.0%

Cabinet din unitățile de 
învățământ

Count 10 36 30 76
% within: 13.2% 47.4% 39.5% 100.0%

Spital Count 42 112 53 207
% within: 20.3% 54.1% 25.6% 100.0%

Total Count 76 239 133 448
% within: 17.0% 53.3% 29.7% 100.0%

Tabelul nr. 13. Vă veți vaccina an  -COVID-19? Corelație medici
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Concluziile unui studiu asupra intenției de vac-
cinare anti-COVID-19 efectuat pe 13,426 respondenți 
din 19 țări, arată că 31.9% (4,286 of 13,426) ar fi  total 
de acord, iar 17.9% (2,411 of 13,426) ar fi  în total 
dezacord cu acceptarea unui vaccin sigur și efi cient, 
asigurat de guvernele țărilor respective. [10].

În Marea Britanie 64% din participanții la un 
studiu au declarant că se vor vaccina anti-COVID-19, 
27% nu erau siguri, iar 9% au declarat că nu vor să fi e 
vaccinați [11].

Motivele pentru care personalul medical din 
studiu declară că nu s-ar vaccina anti COVID/ nu știe 
dacă s-ar vaccina sunt:

Nu cred că sunt sufi ciente date științifi ce de 
efi ciență si de siguranță ale vaccinului 221
Din cauza potențialelor efecte adverse ale 
vaccinului 64

Am fost confi rmat COVID-19 26
Nu am încredere în vaccinare în mod general 6
Altele 5
Total 322

Ezitarea în ceea ce privește vaccinarea, la mo-
dul general, este o problemă care apare tot mai preg-
nant în ultimii ani, iar studiile au încercat, fără succes, 
să găsească anumiți indicatori predictibili ai ezitării la 
vaccinare [12]. 

Este important să se facă o distincție între per-
soanele care se opun vaccinării și persoanele care au 
preocupări și întrebări pertinente cu privire la un anu-
mit vaccin, la siguranța și efi cacitatea acestuia [13], 
deoarece transparența în comunicare poate determina 
schimbarea incertitudinilor și creșterea intenției de 
vaccinare.

CONCLUZII:

Personalul medical participant la studiu ac-
ceptă vaccinarea, la modul general și pe cea anti-CO-
VID-19, în particular. 

Se consideră că vaccinarea anti-COVID-19 în 
România nu trebuie să fi e obligatorie, iar grupurile 
prioritare la vaccinare ar trebui să fi e reprezentate de: 
personal medical, persoane cu factori de risc și per-
soane afl ate în centre rezidențiale. 

Intenția de vaccinare anti-COVID-19 a perso-
nalului medical se apropie de 50%, fi ind superioară 

celei din populația generală. Un procent important al 
personalului medical, 33,5%, nu era hotărât, la înce-
putul lunii noiembrie, dacă să se vaccineze sau nu.
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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
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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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REZUMAT

Conform legislației române actuale, minorii au 
dreptul să decidă cu privire la domeniul sănătății re-
productive, după împlinirea vârstei legale de 16 ani. 
Prin „sănătate reproductivă“ se înțelege starea de bine 
atât fi zică cât și mentală și socială, a persoanei uma-
ne, în ceea ce privește aparatul genital, funcțiunile și 
funcționarea acestuia, nu doar absența bolii sau a di-
zabilității. Ce se întâmplă, însă, atunci când un minor, 
care are deja vârsta de 16 ani se prezintă la cabinetul 
de medicină școlară și solicită anticoncepționale sau 
dă informații personalului medical, din care rezultă că 
are activitate sexuală? Mai precis, este obligat perso-
nalul medical să informeze părinții sau reprezentanții 

legali cu privire la aceste aspecte? Prin cele trei cazuri 
prezentate în acest articol dorim să aducem în atenție 
situații posibile cu care se confruntă medicii și per-
sonalul medical care tratează pacienți minori. Scopul 
nostru este să stabilim, din răspunsurile date de majo-
ritatea participanților la studiul nostru, în ce măsură 
opiniile profesioniștilor sunt în concordanță cu legis-
lația română în vigoare și cu principiile eticii medi-
cale. Cazurile analizate în acest articol au ca element 
central tema confi dențialității minorilor în materie de 
sănătate reproductivă, urmând ca rezultatele și analiza 
cazurilor de violență să fi e prezentate într-un articol 
ulterior din această publicație.

CUVINTE CHEIE: pacient minor, dreptul la 
confi dențialitate, sănătate reproductivă.

MINORS’S RIGHT TO CONFIDENTIALITY 
IN REPRODUCTIVE HEALTH CHOICES

ABSTRACT

According to current Romanian Law, minors 
have the right to decide in the fi eld of reproductive 
health, after 16 years. „Reproductive health“ means 
the physical, mental and social well-being of human 
person, in relation to the genital tract, its functions 
and functioning, not merely the absence of disease or 
disability (1). What happens, however, when a minor, 

who is already 16 years old, approach the physician 
to the school medicine offi ce and asks for contracep-
tives or gives information to the medical staff, which 
shows that he/she has sexual activity? More speci-
fi cally, should medical staff inform parents or legal 
representatives about these issues? Through the three 
cases presented in this article, we want to highlight 
certain situations faced by doctors and nurses who 
treat minor patients. 
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Our goal is to establish, from the answers gi-
ven by the majority of the participants in our study, 
to what extent the opinions of the professionals are 
in accordance with the Romanian legislation in force 
and with the principles of medical ethics. The cases 
analyzed in this article have as a central element the 

topic of minors’ confi dentiality in relation with repro-
ductive health issues. Results and analysis of cases of 
violence on minors will be presented in a next issue 
of this publication.

KEYWORDS: Minors, Confi dentiality rights, 
Reproductive health

INTRODUCERE 

Conceptul de sănătate reproductivă nu poa-
te exista decât atunci când persoanele respective 
au drepturi recunoscute. Aceste drepturi corespund 
anumitor drepturi umane deja recunoscute în legisla-
ții naționale și internaționale cu privire la drepturile 
omului. Este vorba despre recunoașterea dreptului 
fundamental al individului de a decide în mod liber și 
cu discernământ cu privire la numărul de copii pe care 
și-i dorește, a locului nașterii acestora și să dispună 
de informații necesare referitoare la sănătatea în ma-
terie sexuală și reproducere. Drepturile în materie de 
sănătate reproductivă se fundamentează pe principiul 
de demnitate și egalitate și pe dreptul la viață (art. 2), 
prevăzute de Convenția internațională privind dreptu-
rile omului (1948).

Prin „sănătate reproductivă“ se înțelege starea 
de bine atât fi zică cât și mentală și socială, a persoanei 
umane, în ceea ce privește aparatul genital, funcțiuni-
le și funcționarea acestuia, nu doar absența bolii sau a 
dizabilității [1].

Pacienții trebuie au dreptul la confi dențialita-
te și obligația de a păstra secretul medical se impune 
tuturor angajaților instituției, inclusiv studenților și 
rezidenților. Când este vorba despre un minor, există 
prevederi legale, care dau posibilitatea medicilor, în 
anumite circumstanțe, să țină seama de cererea mi-
norului, atunci când acesta dorește ca informațiile 
medicale sau tratamentele să rămână strict confi den-
țiale, în spe cial să nu fi e aduse la cunoștința părinților 
[2]. Aceste dispoziții fac parte din dreptul recunoscut 
minorului de a-i fi  respectată viața privată, stabilit de 
Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile 
Copilului (1989), art. 16: „Nici un copil nu va fi  supus 
unei imixtiuni arbitrare sau ilegale în viața sa privată, 
în familia sa, în domiciliul său ori în corespondența 
sa, precum şi nici unui fel de atac ilegal la onoarea și 
reputația sa. Copilul are dreptul la protecția garantată 
de lege împotriva unor astfel de imixtiuni sau atacuri“ 
și de Codul civil, art. 71: „Orice persoană are dreptul 

la respectarea vieții sale private. Nimeni nu poate fi  
supus vreunor imixtiuni în viața intimă, personală 
sau de familie, nici în domiciliul, reședința sau co-
respondența sa, fără consimțământul său (...)“. Aceste 
drepturi constituie un aspect important al autonomiei 
recunoscute minorului. În practică, exercitarea acestui 
drept poate pune medicii în situații delicate, întrucât 
informațiile care trebuie păstrate secrete pot fi  impor-
tante pentru părinți și pentru protecția minorului. 

PRINCIPII ETICE PRIVIND TRATA-
MENTUL PACIENTULUI MINOR

Etica medicală impune câteva principii etice cu 
caracter universal, care să se aplice în practica medi-
cală clinică și în cercetarea medicală. Acestea sunt: 
autonomia, benefi ciența, non-malefi ciența, echitatea. 
Principiile sunt orientări ale practicii medicale și tre-
buie să fi e respectate toate patru, în același timp, la 
același pacient, lucru deosebit de difi cill de realizat 
în practică. Curentul numit principialism, a fost pro-
pus în anii 1970, în Statele Unite ale Americii și s-a 
dezvoltat în spațiul anglo-saxon, ajungând apoi și pe 
continentul european. Paradigma principalismului a 
fost lansată în anul 1974 de către Congresul Statelor 
Unite, care a implementat National Comission for 
the Protection of Human Subjects of Biomedical and 
Behavioral Research, cu scopul de a recunoaște anu-
mite principii etice care să fi e respectate în activita-
tea de experimentare pe subiecți umani. Ulterior, în 
anul 1979, este implementat documentul fi nal (The 
Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines 
for the Protection of Human Subjects of Research), 
care lansează primele trei principii general valabile 
în etica cercetării științifi ce și anume: respectul au-
tonomiei pacienților implicați, benefi ciența și justi-
ția (echitatea). Thomas L. Beauchamp împreună cu 
James F. Childress extind principiile la întreg dome-
niul biomedical, stabilind astfel principiile fundamen-
tale ale bioeticii, bazat pe acest raport, adăugând și un 
al patrulea principiu etic: non-malefi ciența [3].
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Orice relație medic-pacient are la bază aceste 
patru principii fundamentale ale bioeticii. În cazul pa-
cientului pediatric, această relație este diferită, fi ind 
vorba mai mult de o relație medic-pacient-părinte, iar 
deciziile luate vor lua în considerare drepturile și obli-
gațiile fi ecărui membru al acestei relații, respectarea 
acestora având anumite particularități și provocări.

1. Principiul de autonomie

Termenul „autonomie“ provine din limba 
greacă, din cuvintele „auto“, însemnând „propriu“ și 
„nomos“, însemnând „regulă“. Principiul autonomiei, 
considerat cel mai important principiu al bioeticii, se 
referă la dreptul individului de a lua decizii pentru 
sine însuși, implicând obligația celor din jur, în acest 
caz a personalului medical, de a respecta orice decide 
pacientul și de a nu acționa împotriva voinței pacien-
tului, chiar dacă medicul consideră o anumită inter-
venție în interesul pacientului (de exemplu, pacientul 
refuză un tratament care i-ar putea salva viața) [4]. 
Autonomia implică și dreptul pacientului la consult și 
la informare, obligația personalului medical fi ind cea 
de a explica pacientului situația în care se afl ă, dia-
gnosticul și posibilele intervenții terapeutice, precum 
și implicațiile acestora. Un pacient autonom decide ce 
dorește să facă după ce este informat corect și complet 
cu privire la condiția sa [5].

De asemenea, starea de „autonomie“ impune 
anumite condiții care trebuie întrunite de către pa-
cient: capacitatea de a înțelege starea de sănătate în 
care se afl ă și procedurile la care ar putea fi  supus, 
incluzând riscuri, benefi cii și alternative, capacitatea 
de a manifesta voluntar decizii în legătură cu propria 
persoană și în propriul interes și, nu în ultimul rând, 
capacitatea de a hotărî limpede ce este bine pentru el 
și sănătatea sa, în condițiile în care este competentă 
din punct de vedere psihic [5].

Deoarece autonomia este caracteristica unui 
pacient cu discernământ și cu capacitate decizională, 
acest principiu nu se aplică, de obicei, în practica pe-
diatrică deoarece, în general se consideră că minorii 
nu au capacitatea de a lua decizii importante din punct 
de vedere medical. Această prezumție nu ar trebui să 
fi e una absolută, validă pentru toate cazurile cu paci-
enți minori. Este evident faptul că nou-născuții, suga-
rii și copiii mici nu au aptitudinile necesare pentru a 
decide dacă au nevoie de o anumită medicație sau de o 
intervenție medicală, dar acest lucru devine discutabil 

la adolescenți, care, deși nu au aceleași drepturi ca și 
adulții, în general, înțeleg și judecă, în mod corect, 
ceea ce se întâmplă și ar putea lua decizii raționale din 
punct de vedere medical. Ei ar trebui implicați în pro-
cesul de luare a deciziei legate de propria lor stare de 
sănătate. Deși toate acestea denotă faptul că nu este un 
principiu absolut în cazul cazurilor pacienților pedia-
trici, principiul de autonomie trebuie adaptat fi ecărei 
situații în parte, pacienții chiar dacă sunt minori, să 
fi e implicați în procesul de luare a deciziei, în măsura 
în care dezvoltarea lor fi zică, psihică și intelectuală 
permite acest lucru [4].

2. Principiul de benefi ciență

Principiul de benefi ciență este defi nit ca și obli-
gația morală de a acționa doar spre binele pacientului, 
incluzând respectarea drepturilor, prevenirea înrăută-
țirii situației și ajutorul celor afl ați în pericol, cu alte 
cuvinte, a acționa mereu în interesul pacientului [5].

Benefi ciența poate intra uneori în confl ict cu au-
tonomia, de exemplu în situația în care un pacient cu 
discernământ refuză în mod conștient și informat, un 
tratament care i-ar putea face bine. În această situație, 
medicul încearcă să convingă pacientul de benefi ciile 
tratamentului și de riscurile la care se supune dacă îl 
refuză, însă nu îl poate administra dacă nu are consim-
țământul pacientului, chiar dacă pacientul va muri ca 
urmare a deciziei sale de a refuza tratamentul [4]. 

Noțiunea de „a face bine“ este interpretabilă, 
fi ecare individ având o percepție diferită cu privire la 
ce este bine pentru el, dacă o persoană ar considera că 
îi face bine prelungirea vieții indiferent de calitatea 
acesteia, altă persoană ar putea considera acest lucru 
inacceptabil, considerând că nu are rost să trăiești 
mai mult, dacă nu ai parte de o anumită independență 
fi zică. Această situație este clară în cazul unui adult 
capabil să decidă ce înseamnă bine pentru el, însă în 
cazul minorilor care nu sunt în măsură să ia decizii 
pentru ei, decizia de a face ce e bine pentru ei im-
plică analizarea variantelor, a riscurilor și a benefi cii-
lor, precum și stabilirea unei variante optime. De cele 
mai multe ori, acest fapt are o componentă subiectivă. 
În general, aceste decizii sunt luate de către părinți în 
interesul copiilor, dar există cazuri în care alegerea 
părinților este evident în detrimentul pacientului. În 
aceste cazuri, medicul este obligat să acționeze în be-
nefi ciul pacientului, având obligația să apeleze la anu-
mite instituții specializate sau să instituie o comisie de 
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medici care să stabileasca abordarea optimă, sau, în 
cazuri extreme, chiar la instanța de judecată [6].

3. Principiul de non-malefi ciență

Acest principiu, enunțat de Hippocrate: „pri-
mum non nocere“, care vine în completarea princi-
piului benefi cienței, implică datoria medicului de a nu 
face rău, de a anticipa și preveni răul și de a ameliora 
condițiile nefavorabile prezente [7]. În timpul exerci-
tării profesiei sale, medicul deține un control asupra 
pacientului, în unele situații poate nu are resursele ne-
cesare să îl vindece, însă poate oricând să îi dăuneze 
stării de sănătate. De aceea, relația medic-pacient este 
bazată pe principiile benefi cienței și non-malefi cien-
ței, ce impun medicului datoria morală și o răspun-
dere legală ce derivă din actul medical [5].

4. Principiul de justiție

Principiul de echitate sau justiție se defi nește 
ca și corectitudine în alocarea resurselor și a obligați-
ilor medicului față de pacient. Acest lucru înseamnă 
a practica medicina atât pe baza principiului nediscri-
minării (sex, etnie, vârstă, religie, orientare sexuală 
etc.) celor care benefi ciază de îngijiri medicale, cât și 
pe baza principiului echității. Acesta din urmă implică 
raționalizarea fi ecărui act, având ca scop un benefi ciu 
maximal asupra pacientului, cu riscuri minime, pre-
cum și diviziunea egală a resurselor, oportunități șii 
drepturi egale pentru fi ecare pacient. 

DREPTUL MINORILOR LA CONFI-
DENȚIALITATE 

Deși legile actuale nu instituie autonomia com-
pletă a minorului, actul medical implicând atât paci-
entul minor, medicul și personalul medico-sanitar cât 
și părinții și uneori personalul unității de învățământ, 
trebuie luat în considerare faptul că dreptul la confi -
dențialitate este esențial în unele situații, fi ind baza pe 
care se creează încrederea dintre pacient și medicul 
său. Asigurarea confi dențialității, în special în rândul 
adolescenților, are implicații importante în asigurarea 
calității actului medical.

Minorii pot fi  împărțiți în două categorii im-
portante: cei care au discernământ și cei care nu au 
discernământ. Discernământul este defi nit ca fi ind 
abilitatea de a înțelege informații relevante cu privire 

la tratamentul medical și abilitatea de a aprecia con-
secințele deciziilor pesronale. Pentru cei care nu de-
țin această abilitate, nu putem vorbi despre dreptul la 
confi dențialitate, nici din punct de vedere legal, nici 
etic, interesul acestora fi ind exprimat prin intermediul 
părinților sau al unui reprezentant legal. 

Minorii care au discernământ, așa-numiții mi-
nori maturi, au în mare parte recunoscut dreptul la au-
tonomie și la confi dențialitate, deși acesta nu este pro-
tejat de lege la fel ca și în cazul adulților. Considerăm 
etic ca acest drept să fi e recunoscut în măsura în care 
pacientul acționează în propriul interes [8].

O proporție importantă între cauzele de morbi-
ditate și mortalitate în rândul adolescenților este ocu-
pată de comportamente sexuale la risc, violență, folo-
sirea substanțelor de abuz și afecțiuni psihiatrice, cum 
ar fi  depresia și anxietatea, toate acestea reprezentând 
subiecte delicate, care pentru a fi  tratate sau prevenite, 
trebuie dezvăluite medicului cu încredere [9].

În ultimele decenii, studiile au arătat faptul că, 
în lipsa asigurării confi dențialității, adolescenții nu se 
adresează medicului pentru prescripția contraceptive-
lor, screening-ul și tratamentul bolilor cu transmitere 
sexuală, semne și simptome ale unor afecțiuni psihia-
trice, iar dacă se prezintă la medic, ascund informații 
sau nu se prezintă la controale ulterioare, aceste lucruri 
compromit calitatea actului medical, pacienții în cauză 
fi ind privați de îngrijirile necesare vindecării sau pre-
venirii unor afecțiuni. Prin urmare, este important ca 
medicul să câștige încrederea pacientului, să garanteze 
păstrarea secretului său și, totodată să explice familiei 
importanța respectării vieții private minorului [9].

Scopul asigurării confi dențialității în relația 
dintre adolescent și medic constă în îndepărtarea ba-
rierelor din calea comunicării, încredere deplină care 
permite pacientului să dezvăluie detalii intime, uneori 
esențiale în diagnostic și tratament sau prevenție. Unul 
dintre principiile bioeticii, benefi ciența se aplică în ast-
fel de situații, medicul luând deciziile necesare pentru 
starea de bine a pacientului și pentru acordarea îngriji-
rilor medicale optime. Totodată, astfel se reduc unele 
probleme de sănătate, cum ar fi  sarcini nedorite în 
rândul adolescentelor, infecții cu transmitere sexuală, 
abuzul de substanțe și depresia în rândul tinerilor [9].

În concluzie, în teorie, legile și principiile etice 
ne indică direcția de urmat, la modul general, însă, în 
practică apar diferite situații în care obținerea consim-
țământului informat și păstrarea confi dențialității, mai 
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ales în cazuri cu pacienți minori, intră în confl ict, iar 
prevederile legale și etice nu oferă soluții concrete, ră-
mânând la latitudinea medicului să adopte conduita op-
timă, să se adapteze fi ecărei situații în parte și să facă, 
întotdeauna, ceea ce este bine pentru pacientul său [10].

DREPTUL MINORILOR 
LA SĂNĂTATE REPRODUCTIVĂ – 
DESCRIEREA CAZURILOR

Caz 1: Pacientă în vârstă de 16 ani se prezintă 
la cabinetul de medicină școlară după ce s-a acci-
dentat la glezna stângă în timpul orei de sport de la 
școală. La examenul obiectiv, observați glezna ede-
mațiată și eritematoasă și impotență funcțională și, 
deși aspectul este al unei entorse, recomandați o ra-
diografi e și un consult ortopedic pentru excluderea 
unei fracturi și pentru tratament corespunzător. După 
o discuție mai amănunțită cu privire la starea ei gene-
rală de sănătate, pacienta face referire la o amenoree 
secundară, crede că este însărcinată și nu dorește ca 
părinții ei să fi e informați. În plus, întreabă dacă ra-
diografi a ar putea dăuna sarcinii. 

Variantele posibile de răspuns sunt:
a. Informați părinții minorei despre ambele 

condiții ale pacientei.
b. Respectați confi dențialitatea pacientei, îi 

prescrieți tratament antiinfl amator și conservator și îi 
recomandați consult ortopedic.

c. Anunțați părinții despre problema articulației 
și necesitatea consultului ortopedic.

Caz 2: Pacientă în vârstă de 13 ani se prezintă 
la cabinetul de medicină școlară în timpul programului 
școlar și o abordează pe asistenta medicală, spunân-
du-i că are nevoie de contraceptive orale și are nevoie 
de rețetă în acest sens.Partenerul ei este instructorul ei 
de fi tness, în vârstă de 20 de ani. Părinții fetei lucrează 
în străinătate, ea locuind cu bunica maternă.

Cazul are următoarele variante de răspuns:
a. Anunțați bunica și nu îi prescrieți rețeta de-

oarece vi se pare inadecvat ca ea să fi e implicată în 
activități sexuale la vârsta aceasta, iar diferența de 
vârstă dintre ea și prietenul ei este prea mare.

b. Anunțați bunica și sesizați totodată cazul 
Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor 
Copilului și Adopție (ANPDCA).

c. Îi furnizați prescripția, fi ind conștient de fap-
tul că nu puteți infl uența activitatea sexuală a acesteia 
și raportați autorităților competente cazul, deoarece 
raportul sexual cu un minor între 13 și 15 ani este con-
siderat a fi  infracțiune și se pedepsește cu închisoare.

Caz 3: Pacient în vârstă de 17 ani se prezintă 
la cabinetul medicului de familie pentru a discuta re-
zultatele obținute în urma testării pentru afecțiuni cu 
transmitere sexuală, rezultate pozitive pentru infecție 
gonococică. El admite faptul că are o relație stabilă 
cu o fată în vârstă de 16 ani. 

Variantele posibile de răspuns sunt:
a. Instituiți tratament pentru el și recomandați 

retestarea la 8 zile după terminarea tratamentului.
b. Refuzați tratamentul și consilierea în absența 

părinților sau a reprezentanților legali.
c. Prescrieți tratament exclusiv pentru afecțiu-

nea pacientului, informându-l că trebuie tratată și par-
tenera și îi recomandați consult de specialitate.

REZULTATE

Din răspunsurile participanților la studiu, cu 
privire la primul caz notăm faptul că 18% au ales 
„varianta b“, pe care noi am considerat-o a fi  corectă; 
58% au ales varianta a, informarea părinților cu pri-
vire la ambele condiții ale pacientei; iar 24% au ales 
răspunsul c, considerând că părinții trebuie informați 
numai cu privire la problema articulației și la necesi-
tatea consultului ortopedic (Fig. 1).

Fig. 1 – Cazul 1 – Răspuns corect: b

Dintre participanții la studiu care au răspuns 
corect, putem observa faptul că 12% au vârsta cu-
prinsă între 31 și 40 de ani, 35% între 41 și 50 de ani, 
iar 53% peste 50 de ani (Fig. 2).
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Fig. 2 – Cazul 1 – Distribuția celor care au ales răs-
punsul corect, în funcție de vârstă

De asemenea, 32% dintre aceștia sunt asistenți 
medicali generaliști, 29% medici specialiști și 41% 
medici 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, 
88%, doar 12% având experiență sub 5 ani (Fig. 4).

Fig. 4 – Cazul 1 – Distribuția celor care au răspuns 
corect, în funcție de experiența în ac  vitate

Referitor la cazul 2 observăm că 24% dintre 
participanți au ales „varianta c“, pe care noi am consi-
derat-o a fi  corectă; 53% au ales varianta b, informarea 

bunicii și sesizarea cazului Autorității Naționale pen-
tru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, iar 23% 
au ales răspunsul a, considerând că bunica trebuie in-
formată și rețeta nu trebuie prescrisă deoarece este 
inadecvat ca ea să fi e implicată în activități sexuale la 
vârsta de 13 ani, diferența de vârstă dintre ea și priete-
nul ei fi ind prea mare (Fig. 5).

Fig. 5 – Cazul 2 – Răspuns corect: c

Dintre participanții la studiu care au răspuns 
corect, 30% dintre ei au vârsta cuprinsă între 31 și 40 
de ani, 35% între 41 și 50 de ani, iar 35% peste 50 de 
ani (Fig. 6).

Fig. 6 – Cazul 2 – Distribuția celor care au ales răs-
punsul corect, în funcție de vârstă

Asistenți medicali generaliști reprezintă 44%, 
30% sunt medici specialiști și 26% sunt medici pri-
mari (Fig. 7).

Fig. 7 – Cazul 2 – Distribuția celor care au ales răs-
punsul corect, în funcție de nivelul profesional
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Dintre cei care au răspuns corect 96% au o ex-
periență în activitate mai mare de 5 ani, iar 4% au 
experiență sub 5 ani (Fig. 8).

Fig. 8 – Cazul 2 – Distribuția celor care au ales răs-
punsul corect, în funcție de experiența în ac  vitate

Cazul 3, în schimb indică faptul că majoritatea 
participanților, 61%, au ales „varianta c“, pe care și 
noi am considerat-o corectă: prescrierea tratamentui 
pentru afecțiunea pacientului, informându-l totodată 
că trebuie tratată și partenera și îi recomandreau unui 
consult de specialitate; 38% au ales varianta b, refu-
zul tratamentului și consilierea în absența părinților 
sau a reprezentanților legali; iar 1% au ales răspunsul 
a, considerând că trebuie prescris un tratament pentru 
pacient și recomandarea retestării la 8 zile după termi-
narea tratamentului (Fig. 9).

Fig. 9 – Cazul 3 – Răspuns corect: c

Dintre participanții la studiu care au răspuns 
corect 2% sunt tineri cu vârsta între 20-30 de ani, 19% 
au vârsta cuprinsă între 31 și 40 de ani, 31% între 41 și 
50 de ani, iar 48% peste 50 de ani (Fig. 10).

Fig. 10 – Cazul 3 – Distribuția celor care au ales răs-
punsul corect, în funcție de vârstă

46% dintre aceștia sunt asistenți medicali gene-
raliști, 26% medici specialiști și 28% medici primari 
(Fig. 11).

Fig. 11 – Cazul 3 – Distribuția celor care au ales răs-
punsul corect, în funcție de nivelul profesional

Majoritatea participanților c au o experiență în 
activitate mai mare de 5 ani, 97%, doar 3% având ex-
periență sub 5 ani (Fig. 12)

Fig. 12 – Cazul 3 – Distribuția celor care au ales răs-
punsul corect, în funcție de experiența în ac  vitate

DISCUȚII

În primul caz este vorba despre o adolescentă 
care presupune că este însărcinată, fi ind conștientă 
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de faptul că o radiografi e ar putea dăuna sarcinii. 
Problema medicală cu care se prezintă (accident la 
gleznă) nu impune neaparat înștiințarea părinților, iar 
presupusa sarcină a unei paciente cu vârsta de 16 ani 
nu prevede obligativitatea informării părinților, pa-
cienta având vârsta de la care legea nu mai pretinde 
consimțământul părinților în legătură cu problemele 
de natură sexuală și reproductivă. Pacienta are dreptul 
propriu la confi dențialitate. Ținând seama de aceste 
considerente, răspunsul corect este „b“ (informa-
rea pacientei și păstrarea confi dențialității acesteia). 
Varianta „a“ prevedea informarea părinților cu privire 
la ambele condiții ale pacientei, iar varianta „c“ face 
referire la informarea părinților doar cu privire la ac-
cidentul de la ora de sport. Răspunsul corect a fost 
selectat doar de 18% dintre participanți, majoritatea, 
58% alegând varianta „a“, considerând că părinții 
trebuie înștiințați despre condițiile fetei, iar 24% au 
ales răspunsul „c“. (Fig. 1). Este evident că, în confor-
mitate cu Legea 95/2006 privind reforma în sănătate 
(art. 650) vârsta legală pentru exprimarea consimţă-
mântului informat este de 18 ani. Legea 95 mențio-
nează faptul că minorii îşi pot exprima consimţămân-
tul în absenţa părinţilor sau a reprezentantului legal, 
în următoarele cazuri:

a) situații de urgență, când nu pot fi  contactați 
părinții sau reprezentantul legal, cu condiția ca mino-
rul să aibă discernământ și să înțeleagă situația în care 
se afl ă;

b) situații legate de diagnosticul și/sau trata-
mentul unor afecțiuni sexuale, la cererea minorului 
care trebuie să aibă vârsta mai mare de 16 ani [11].

Dintre cei care au răspuns corect la acest caz, 
12% au vârsta cuprinsă între 31 și 40 de ani, 35% în-
tre 41 și 50 de ani, în timp ce 53% au peste 50 de ani 
(Fig. 2). Cei mai mulți dintre cei care au ales varianta 
corectă sunt medici primari, 41%, urmați de asistenți 
medicali generaliști, 30% și de medici specialiști, în 
procent de 29% (Fig. 3). În funcție de experiența în 
activitate, putem observa că 88% dintre aceștia au o 
experiență de peste 5 ani, în timp ce 12% au experi-
ență sub 5 ani (Fig. 4).

Cel de-al 2-lea caz ridică o problemă de or-
din legal: o minoră (13 ani) care solicită contracep-
tive orale, partenerul ei având vârsta de 20 de ani. 
Medicul are obligația să raporteze cazul autorități-
lor competente, fi ind vorba de o infracțiune. Faptul 

de a fi  informată doar bunica fetei (varianta „a“), nu 
este sufi cientă și nici sesizarea Autorității Naționale 
pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție 
(ANPDCA) (varianta „b“). Astfel, răspunsul corect 
este „c“, întrucât „actul sexual (...) cu un minor cu 
vârsta între 13 și 15 ani se pedepsesc cu închisoarea 
de la unul la 5 ani“, prevede art. 220 alin (1) din Noul 
Cod Penal (NCP) [12]. Aceste prevederi legale se re-
găsesc în majoritatea normelor penale europene, fi ind 
una dintre prevederile Convenției Consiliului Europei 
pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexu-
ale și a abuzurilor sexuale adoptată în anul 2007 [13]. 
Chiar dacă minora, cu vârsta de 13 ani a consimțit la 
acest act sexual, consimțământul ei este considerat a 
fi  obținut mult mai ușor, decât în situația unui adult. 
Minora nu este considerată a fi  pe deplin familiarizată 
cu ceea ce presupune actul sexual și ce consecințe 
produce implicarea într-o astfel de relație. Legiuitorul 
a prezumat acest consimțământ ca fi ind unul „viciat“ 
[14]. Observăm faptul că doar 24% dintre participanți 
au ales această variantă, majoritatea, 53% alegând 
varianta „b“, care presupune alertarea ANPDCA, iar 
23% au optat pentru varianta „a“, considerând nece-
sară și sufi cientă anunțarea bunicii fetei (Fig. 5). 

Dintre cei care au ales răspunsul corect, 30% 
fac parte din categoria de vârstă 31-40 ani, 35% se 
încadrează între 41 și 50 de ani, iar restul de 35% au 
peste 50 de ani (Fig. 6). De asemenea, 44% sunt asis-
tenți medicali generaliști, 30% medici specialiști și 
26% medici primari (Fig. 7), 96% având experiența 
în activitate mai mare de 5 ani, iar 4% mai mică de 5 
ani (Fig. 8).

La ultimul caz, este vorba despre un pacient 
care a împlinit deja vârsta de 16 ani și care prezintă o 
afecțiune cu transmitere sexuală, în acest caz medicul 
putând să instituie tratament și în absența informării și 
a consimțământului părinților, conform prevederilor 
art. 650, lit. b) din legea 95/2006 privind reforma în 
sănătate [11]. De asemenea, trebuie să fi e testat și tra-
tat pentru alte infecții cu transmitere sexuală asociate 
și trebuie anunțată și tratată și partenera tânărului, în-
trucât aceasta poate fi  infectată fără să știe, necesitând 
și ea testare și tratament. Netratată, gonoreea poate 
cauza probleme serioase de sănătate, precum boală 
infl amatorie pelvină, infertilitate și sarcină ectopică. 
Totodată, netratând partenera, poate transmite boala 
înapoi sau, în viitor, către alți parteneri [15]. 
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Varianta corectă în acest caz este „c“ și a fost 
identifi cată de către 61% dintre participanți. Răspunsul 
„b“, în cadrul căruia pacientul nu este tratat în absența 
părinților a fost ales de 38% dintre participanții la stu-
diu, iar răspunsul „a“, în care pacientul este tratat dar 
nu este luată în considerare partenera, a fost ales de 
1% (Fig. 9). Dintre cei care au ales varianta corectă, 
2% au vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani, 19% între 
31 și 40 de ani, 31% între 41 și 50 de ani, iar 48% au 
peste 50 de ani (Fig. 10). În funcție de nivelul profe-
sional, 46% sunt asistenți medicali generaliști, 26% 
sunt medici specialiști, iar 28% sunt medici primari 
(Fig. 11), 97% cu o experiență de peste 5 ani, iar 3% 
cu experiență sub 5 ani (Fig. 12).

CONCLUZII

În concluzie, putem afi rma că practica medi-
cală care implică pacienți minori, la vârsta adoles-
cenței, este una complexă care trebuie să țină cont de 
o serie de particularități specifi ce. Acești pacienți au 
drepturile lor proprii, fondate pe autonomie, pe capa-
citatea lor de a înțelege și a discerne realitatea și pe 
dialog cu părinții sau reprezentanții legali. Cu toate că 
au fost adoptate legislații și principii care să orienteze 
conduita corespunzătoare cu acești tip de pacienți, 
există încă opinii paternaliste, tensiuni provenite din 
educație și religie și totodată presiuni sociale și eco-
nomice. Sănătatea reproductivă și sexuală și dreptul 
la alegeri proprii în acest domeniu, mai ales când este 
vorba despre minorii cu vârsta între 16-18 ani rămâne 
o provocare a tuturor actorilor implicați în educația și 
protejarea acestora. 

Implicații practice ale rezultatelor obținute
Din analiza rezultatelor provenite din răspun-

surile oferite de personalul medical care se confruntă 
cu astfel de situații în practica curentă, putem nota că 
tema confi dențialității pacienților minori nu le este 
foarte familiară, iar alegerile lor sunt luate în funcție 
de opinia personală, de considerente de ordin social și 
cultural sau de experiența în activitate a personalului 
medical.
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Abstract

BACKGROUND: This paper presents a spe-
cial segment of Hungarian nutritional habits in con-
nection to psychological backgrounds. We aim to de-
scribe the characteristics of the types of nourishment 
among subjects and group them into distinctive cate-
gories. According to the basic concept that was used 
to create the inquiry, the changes of different types of 
nourishment are led by different motives. Our con-
cept is also that there is a connection between the 
inheritance of transgenerational traumas of the fam-
ily and the choices in the nutrition of those family 
members wishing to have a change from pathologic 
functions after the trauma.

METHODS: The data was collected from a 
questionnaire containing 49 items within 5 main 
themes. To sort the relevant parameter, the Information 
Values were taken into consideration using SAS 
Enterprise Miner software. We examined the distribu-
tion of the strong variables in each group (Vegetarians 
– Essentially-Vegetarians – Non-Vegetarians) and 
tested it by Spearman’s correlation on the ordinal var-
iables and by chi-square or exact chi-square tests on 
the nominal variables.

RESULTS: The results suggested creating 
3 groups containing 95% of the participants – vege-
tarians, essentially-vegetarians, and not vegetarians. 
There were 5% of the participants who were not in-
terested in nutrition and health. There are 3 types of 

origins or motivations of nutritional health focus, eth-
ical consideration, and social infl uences.

CONCLUSIONS: According to the results, the 
main aspects of nutrition are not only limited to health 
but can also be a solution to life-style changes along-
side family traditions and contribute to the manage-
ment of transgenerational issues.

KEYWORDS: healthy nourishment, vegetar-
ianism, nutrition, society, transgenerational trauma

Introduction
Plain English summary

This paper presents a special segment of 
Hungarian nutritional habits connected to psycholog-
ical backgrounds. Its aim is to describe the character-
istics of the types of nourishment among subjects and 
group them into distinctive categories. According to 
the basic concept that was used to create the inquiry, 
the changes of different types of nourishment were 
led by different motives. The preliminary concept was 
as well that there was a connection between the in-
heritance of transgenerational traumas of the family 
members and the choices in nutrition of those mem-
bers who wish to have a change from pathologic be-
havior after the trauma. It appears from the data that 
the change of life due to traumatic life events and the 
search for problem-solving due to transgenerational 
traumas is part of the treatment of pathologies in most 
people choosing ethical nutrition. This appears despite 
the need to defy family and environmental hostility.
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Background

The average human nutrition is called mixed 
nutrition that includes regular consumption of meat 
that can originate from different sources, as mammals, 
birds, fi sh or nonvertebral living beings. The form of 
nutrition that leans toward vegetarianism is the so-
called health-conscious that includes the maximum 
consumption of meat 4-5 times a week (McEvoy et 
al. 2012). The plant-based (or vegetarian) nutrition 
excludes meat, fi sh, poultry. There are different types 
of this form of nutrition and there are transitory states 
towards mixed nutrition. The types of plant-based nu-
trition are:

•  Vegan, that excludes all types of animal prod-
ucts,

•  Lacto-vegetarian, that is plant-based mixed 
with dairy products,

•  Ovo-lacto-vegetarian, that is plant-based and 
includes dairy and eggs.

The effects of health-conscious nutrition

Below there is a list of effect of nourishment 
with pros and contras concerning vegetarianism. 
These results based on meta-analyzes of vegetarian 
literature. Iron status is worse in vegetarians than in 
omnivores (Heider 2018).

Vegetarian lifestyle may contribute to bone 
loss, low height, and low weight based on existing 
evidence (Li et al. 2020, Iguacel et al. 2019).

Vegan or vegetarian diets were related to a 
higher risk of depression and lower anxiety scores, 
but no differences for other outcomes were found 
(Iguacel et al. 2020).

Health-conscious nourishment decreases the 
ratio of body fat and obesity (Mangels et al., 2003). 
Vegetarian diets reduces mean body weight, sug-
gesting potential value for prevention and manage-
ment of weight-related conditions (Neal et al. 2018, 
Huang et al. 2016). 

Infl ammation markers are lower only at long 
term vegetarians (Haghighatdoost et al. 2017). This 
study provides evidence that vegetarian-based dietary 
patterns are associated with lowered serum C-reactive 
protein, fi brinogen, and total leukocyte concentra-
tions. Although we have to mention that insuffi cient 

data were identifi ed for a meta-analysis of interven-
tion studies (Craddock et al. 2019).

Risk for type 2 diabetes is decreased in groups 
of vegetarians by an international meta-analysis 
(Lee & Park 2017). Consumption of vegetarian di-
ets is associated with improved glycemic control in 
type 2 diabetes (Yokoyama et al. 2017). Vegetarian 
dietary patterns improve glycemic control, LDL-C, 
non-HDL-C, and body weight/adiposity in individu-
als with diabetes (Viguiliouk 2019). According to the 
network meta-analysis the Mediterranean diet is the 
most effective and effi cacious dietary approach to im-
prove glycaemic control in type 2 diabetes patients. 
(Schwingshackl et al. 2018)

In most countries a vegan diet is associated with 
a more favourable cardio– metabolic profi le com-
pared to an omnivorous diet (Benatar & Stewart 2018).

A comprehensive meta-analysis reports a sig-
nifi cant protective effect of a vegetarian diet versus 
the incidence and/or mortality from ischemic heart 
disease (−25%) and incidence from total cancer 
(−8%). Vegan diet conferred a signifi cant reduced 
risk (−15%) of incidence from total cancer (Dinu et al. 
2017). Results suggest that vegetarians have a signifi -
cantly lower ischemic heart disease mortality (29%) 
and overall cancer incidence (18%) than nonvege-
tarians (Huang et al. 2012).

None of the analyses showed a signifi cant as-
sociation of vegetarian diet and a lower risk of either 
breast, colorectal, and prostate cancer compared 
to a non-vegetarian diet. By contrast, a lower risk of 
colorectal cancer was associated with a semi-vegetar-
ian diet (-14%) and a pesco-vegetarian diet (-33%) 
compared to a non-vegetarian diet (Godos et al. 2017).

A systematic review provides evidence that 
vegetarian diets effectively lower blood concentra-
tions of total cholesterol, low-density lipoprotein 
cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol, and 
non–high-density lipoprotein cholesterol (Wang et al. 
2015). Yokoyama et al. (2017) adds that plant-based 
diets are associated with decreased total cholesterol, 
low-density lipoprotein cholesterol, and high-density 
lipoprotein cholesterol, but not with decreased triglyc-
erides.

In meta-analyses, the vegetarian diet was associ-
ated with a higher risk for dental erosion and a lower 
decayed, missing and fi lled teeth (Smits et al. 2019).
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Nourishment and personality

The last decades showed an objective shift to-
wards the identifi cation of personality traits connected 
to diet and nourishment. Booth (1994) summarized 
the infl uencing factors of food choice that can be ma-
terial and symbolic features. Within material features, 
he recognized characteri stics of foods (like the smell, 
temperature, and taste) and bodily signals (like the 
level of blood sugar). Among symbolic features there 
are concepts of food, concepts of body, and cultural 
roles. All these features and parts behind the scene are 
responsible for the connection of the personality and 
its choices of values, health, and lifestyle including 
dietary habits.

Möttus et al. (2012) linked the fi ve factors of 
the NEO questionnaire (Neuroticism, Extraversion, 
Openness, Agreeableness, and Conscientiousness) 
to the healthy or traditional diet. According to their 
results, higher scores on the health aware diet factor 
were associated with lower Neuroticism, and higher 
Extraversion, Openness, and Conscientiousness. 
Moreover, higher scores on the traditional diet factor 
were related to lower levels of Openness.

Tiainen et al.. (2013) created their approach 
with the same tool and examined food preference in 
a more detailed way than Möttus and his research 
group. According to them the openness in men was 
associated with higher vegetable and lower confec-
tionery and chocolate intakes. In women, neuroticism 
was associated with lower fi sh and vegetables and 
higher soft drink intakes. Extraversion, in women, 
associated with higher meat and vegetable intakes, 
and openness with higher vegetable and fruit intakes. 
Agreeableness was associated with a lower soft drink 
and conscientiousness with a higher fruit intake in 
women. Comparing resilient and non-resilient sub-
jects, resilience in women is associated with higher 
intakes of vegetables, fruits, fi sh, and dietary fi bre. 
The base of these recently published connections 
originates from Kikuchi&Watanabe (2000).

Transgenerational patterns

The intergenerational transmission of trauma is 
defi ned as the unconscious passing of a trauma onto 
the next generation (Bradfi eld, 2013).

Adverse experiences in early life are risk fac-
tors for the development of behavioral and physi-
ological symptoms that can lead to psychiatric and 
cognitive disorders later in life. Some of these symp-
toms can be transmitted to the offspring, in some 
cases by non-genomic mechanisms involving germ 
cells (Gapp et al. 2016).

The individual seems to be the „product“ of his/
her environment. The basic self is created in the nu-
clear family and the situation dependent pseudo-self is 
created during later life. The latter connects to certain 
traumatic events and can cause a less differentiated 
state of the personality because of anxiety. The re-
sponse to the traumatic situation can be seen as func-
tional – concerning the lack of coping potential or lack 
of energy of the traumatized person. At the same time, 
the transgenerational behavior as a rigid pattern can 
dominate the behavior, values, and rules of the family 
members. The will for changing all these patterns of 
the family can create the opposition and even anger of 
the other members of the family (Boszormenyi-Nagy, 
Spark 2013). The physiological „inheritance“ of the 
symptoms of the transgenerational patterns is obvious 
when you follow the decreased number of the neural 
receptors in the case of addictions. These inheritances 
are not guided genetically but behaviourally between 
members of the generations (Máthé 2003).

Most research suggest that parents’ symptoms 
of posttraumatic stress disorder (PTSD) are associ-
ated with children’s psychological diffi culties. More 
specifi cally, parents’ PTSD symptoms positively cor-
relate with children’s anxiety (Leen-Feldner et al., 
2011). The paternal stress exposure impacts future 
generations which manifest in behavioral changes 
and molecular adaptations (Manners et at., 2019). 
Neither PTSD nor maternal traumatic experiences 
were directly associated with symptoms of anxiety, 
depression, or antisocial and aggressive behaviour in 
the children (Roth, Neuner, & Elbert, 2014).

Large-group (ethnic, national, religious) iden-
tity is defi ned as the subjective experience of thou-
sands or millions of people who are linked by a persis-
tent sense of sameness while also sharing numerous 
characteristics with others in foreign groups (Kállay, 
2011). The main task that members of a large group 
share is to maintain, protect, and repair their group 
identity. A `chosen trauma’ is one component of this 
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identity. The term ̀ chosen trauma’ refers to the shared 
mental representation of a massive trauma that the 
group’s ancestors suffered at the hand of an enemy. 
When a large group regresses, its chosen trauma is 
reactivated in order to support the group’s threatened 
identity. This reactivation may have dramatic and de-
structive consequences (Volkan, 2001).

The recognition that the violence and suffering 
experienced by one generation can have effects on 
subsequent generations provides an important insight 
into the origins of mental health problems. However, 
the kinds of adversity faced by each generation differ, 
and the construct of trauma does not capture many 
of the important elements that are rooted in struc-
tural problems, including poverty and discrimination. 
Understanding the ways in which trauma impacts 
mental health requires a broader view of identity, 
community, adaptation and resistance as forms of re-
silience. The trauma is not a natural kind or category 
but rather a specifi c way to punctuate both the tempo-
ral stream and spatial distribution of events with po-
litical, moral, and practical implications (Kirmayer, 
Gone & Moses, 2014).

Hypotheses

The hypotheses of the current study were as 
follows: According to the basic concept that was used 
to create the inquiry, (1) the different types of diets 
ar e based on different motives (Kökény, 2005, Arora 
et al., 2017). (2) We supposed that motives can be 
grouped in three categories such as health driven, so-
cially determined, and ethically driven. (3) The third 
hypothesis was that there is a connection of food 
choices and traumatic events in the personal life and/
or the family. 

Material and methods

The data is extracted from the questionnaire 
that was created and recorded in May-June 2017. It 
was fi lled in by 249 people on the Internet, contains 
49 items and its main themes are the following:

• Demography,
•  Consumption habits related to different food 

stuffs,
• Lifestyle,

•  The orientation of the family members to-
wards nourishment,

• Habits and values.

Among those who took part in this study 77 
(31%) were men, and 172 (69%) were women. The 
ratios of distribution according to age and place are 
shown by Figure 1 and Figure 2. Age is distributed 
in 5 years groups (except the 18-25 group) since it 
seemed to be a more precise approach than grouping 
by decades. It was also a possibility to join the age 
groups to the possible crises terms where changes 
may occur, but the 5 years grouping included the cri-
ses option. (Especially within 31-40 group it would 
distort the data if decade grouping would have been 
applied.) Urban distribution seemed to be necessary 
based on the urban-rural consumption and lifestyle 
differences.

Figure 1. Age groups of the sample

Figure 2. Place of living of the par  cipants
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Data processing

To sort out the relevant parameters, the 
Information Values were taken into consideration 
using SAS Enterprise Miner software. Examining 
the distribution of the strong variables in each group 
(Veg – Essentially Veg – Non-Veg) and tested it by 
Spearman’s correlation on the ordinal variables and 
by chi-square or exact chi-square tests on the nominal 
variables if they statistically were signifi cant at the 
5% level. There was a statistically signifi cant differ-
ence for each of the variables highlighted in the study.

About SAS Enterprise Miner statistical proce-
dures. Interactive grouping node computes the weight 
of evidence for each attribute for every characteris-
tic: the weight of evidence measures the relative risk 
of an attribute or group level. The value depends on 
the value of the binary target variable, which is either 
„non-event“ (target = 0) or „event“ (target = 1).

Information Value. The predictive power of a 
characteristic (that is, its ability to separate the vege-
tarian group from non-veg or essentially-veg groups) 
is assessed by its Information Value. The Information 
Value is a weighted sum of the weight of evidence of 
the characteristic’s attributes. The weight is the differ-
ence between the conditional probability of an attrib-
ute given an event and the conditional probability of 
an attribute given a non-event.

Results

The fi rst step in the process of interpreting the 
raw data was to group subjects. According to the an-
swers given to the questions „How often do you con-
sume the following foods? [Meats, processed meat 
products, lard, chitterlings]“ and „How do you evalu-
ate the next types of nourishment? [vegetarian, lacto 
vegetarian, ovo-lacto vegetarian]“ the participants 
were placed into three groups. Most of the participants 
were motivated by health consciousness, only 5% said 
that health was not important for them. Among vege-
tarians, a major part (48%, Confi dence Interval – CI: 
0.35-0.61), are long term vegetarian (more than 20 
years) who are motivated by healthy nourishment. The 
same value is 13% (CI: 0.08-0.18) among omnivores 
(non-vegetarians) and 27% (CI: 0.09-0.46) among es-
sentially-vegetarians. These fi ndings fi t the summary 
works on vegetarian nutrition of Sabaté (2001).

The results were structured based on the 
above-mentioned hypothesis (3 types of motivations 
and transgenerational trauma connected to choices of 
nourishment) on these lines: motivations, social back-
ground and changes connected to the life periods, and 
the role of transgenerational patterns.

Motivations

The motivations are revealed by the answers 
given to the question „Have you changed your nour-
ishment noticeably to your environment or infl uenced 
them, and if yes, based on what consideration?“. 
According to our expectations, there are many more 
people who did not change among non-vegetarians 
compared to vegetarians since the multigenerational 
vegetarian families are relatively rare. 

Among those who changed their nourishment, 
the motivation connected to the ethics-religion-en-
vironment protection group was the strongest in 
the groups of vegetarians and essentially-vegetar-
ians (67% (CI: 0.54-0.79) and 70% (CI: 0.5-0.9)) 
(Rejinders, 2001). The most frequent reasons for the 
change among people with mixed nourishment are pre-
ventive healthcare (59% CI: 0.5-0.69), losing weight 
(44% CI: 0.34-0.53), illness (28% CI: 0.19-0.36), and 
in a smaller ratio (10% CI: 0.1-0.32) the nicer appear-
ance or the enhancement of the effi ciency. Beyond 
the aspect of ethics-religion-environment protection 
(shortly: ethics) a similar ratio among vegetarians and 
essentially-vegetarians, the motivation was preven-
tive healthcare (35% CI: 0.14-0.56 and 33% CI: 0.20-
0.46) but reasons such as increased beauty, higher ef-
fi ciency, and reduction in illness are more present in 
the group of essentially-vegetarians. (We can suppose 
that those who have a spiritual path, ethics, the protec-
tion of the environment, and the preventive healthcare 
is present and all the other motives are not. Among es-
sentially-vegetarians, the variability of the reasons is 
higher since more appear from secular existence). The 
change based on illness is 30% (CI: 0.12-0.54) among 
essentially-vegetarians while only 9% (CI: 0.02-0.17) 
among vegetarians (Mangels et al., 2003, Pomerleau 
et al., 2002, Sabaté, 2003).

The question „How important are the follow-
ing aspects of eating/nourishment to you? [ethical, 
environmental aspects]“ shows that the ethical and 
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environmental aspects of nourishment are the most im-
portant for vegetarians and it is averagely important to 
essentially-vegetarians (Sabaté, 2001). It is totally or 
quite important for 81% (CI: 0.71-0.91) of vegetari-
ans, 68% (CI: 0.49-0.88) of essentially-vegetarians and 
45% (CI: 0.37-0.52) of mixed diets – see Figure 3.

Figure 3. Importance of ethical and environmental 
aspects of nourishments

The question „What are the reasons for fol-
lowing the above-mentioned diet? What is the weight 
of the following considerations when choosing your 
choice? [Body shaping]“ gave the result that on a 
fi ve-degree scale this was the least important to veg-
etarians, slightly more important for essentially-veg-
etarians, and more important for those with mixed 
eating (not vegetarians). In the mixed eating group, 
10% have this motivation „totally“ and only 31% (CI: 
0.22-0.36) answered that it is „not at all important“. In 
the vegetarian group, this was 0% and 52% (CI: 0.39-
0.65) and in the essentially-vegetarian group, this was 
0% and 45% (CI: 0.25-0.66) – see Figure 4.

Figure 4. Mo  va  ons - body shaping

The question „How important are the follow-
ing aspects of eating/nutrition to you? [Health con-
siderations]“ showed that in the „totally“ answer 
category, there was a signifi cant difference between 

vegetarians, essentially-vegetarians, and the mixed 
diet group: 43% (CI: 0.30-0.56), 41% (CI: 0.20-0.61), 
and 27% (CI: 0.20-0.34) respectively (Mangels et al., 
2003, Pomerleau et al., 2002, Sabaté, 2001).

Interestingly, as with the ethical-environmental 
aspect, the image is a bit different here when asked 
about the importance of the nutritional aspect, or 
if we ask, „What are the reasons for following the 
above-mentioned diet? What is the weight of the fol-
lowing considerations when choosing your choice?“ 
From the health point of view, the difference between 
vegetarians and participants of mixed diet decreases 
when asked as to the reason for the choice of nutrition. 
(The „Totally important“ results: mixed nourishment, 
essentially-vegetarian, and vegetarian: 23% (CI: 0.05-
0.40), 34% (CI: 0.27-0.41) and 34% (CI: 0.22-0.44) 
respectively.) 

We found exactly the opposite of the ethi-
cal-environmental response, so we can assume that 
health is an important aspect, but many other trends 
could be chosen from this point of view. On certain 
spiritual paths, only the vegetarian diet can be fi tting 
to the follower of a given spiritual path, health is an 
„extra“ for many of the ethical-environmental aspect 
rules.

Eventually we can state that the different types 
of diets are based on different motives and health and 
ethical considerations were separated apparently (part 
of hypothesis 1.) (Kökény, 2005, Arora et al., 2017)

Social background

The answers to the question „What are the rea-
sons for following the above-mentioned diet? What 
is the weight of the following considerations when 
choosing? [Family tradition]“ shows that as expected, 
the importance of family tradition for vegetarians in 
nutrition is low. A practical reason for this may be the 
lack of a multigenerational plant-based family, so cut-
ting out meat alone will not allow you to fully follow 
the family tradition. 

However, there may be a kind of subconscious 
or conscious urge to keep a distance from the family 
tradition, in which case vegetarianism is only a form, 
and deviation from family tradition is not a practical 
consequence. Figure 5 shows the distributions of fam-
ily tradition among the three groups.
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Figure 5. The role of family tradi  on 
in the nourishment

The item „How often do you rely on the fol-
lowing resources for cooking in your current family 
or your current life? [Family tradition]“ is less typical 
of vegetarians, but it is probably a consequence of the 
lack of multiple generations of vegetarians, so it is 
diffi cult to follow, although fl avours can also be cop-
ied without meat. There is the result of the vegetarian 
group 34% (CI: 0.22-0.44), of the essentially-vegetar-
ian 32% (CI: 0.12-0.51), and the non-vegetarian 33% 
(CI: 0.26-0.40) when we merged the responses „often 
or always“.

There are the questions: „Is there anyone in the 
family who has deliberately changed their diet before 
you?“ and „If there is or was anyone who consciously 
changed their diet, why did they do so?“. The re-
sponses show that the proportion of family members 
who changed diet is about the same: 31% and 34%. 
Among the three groups, there is a signifi cant differ-
ence in weight loss and ethical-religious-environmen-
tal aspects for those who changed. At the vegetarian 
and essentially-vegetarian group, it is 32% (CI: 0.17-
0.46) and 27% (CI: 0.07-0.55) of the ratio in the fam-
ily who switched to ethical-religious-environmental 
considerations before the subject who answered our 
questions. In the case of mixed diets, this is 14% (CI: 
0.07-0.20). This group is largely the relatives of vege-
tarians (children, spouses) who have not become veg-
etarians.

In the family of our subjects, the ratio of 
changes due to weight loss is the lowest in the case of 
vegetarians: 16% (CI: 0.04-0.27). At essentially-veg-
etarians it is 20% (CI: 0.04-0.48), and in the mixed 
diet group, it is 36% (CI: 0.27-0.45) (Sabaté & Blix, 
2001). 

There are the questions: „What are the reasons 
for following the above-mentioned diet? What is the 
weight of the following considerations when making 
your choice? [Belonging to the Community]“ There 
is a big difference between the three groups in the an-
swers. The essentially-vegetarian group is a kind of 
transition. Here, it is also evident that spiritual behav-
ior is an important aspect of committed vegetarianism 
and that of belonging to the community. Essentially-
vegetarians differ signifi cantly from vegetarians in 
this. For vegetarians, the categories ‘quite important’ 
or ‘completely important’ are 40% (CI: 0.27-0.52) of 
the answers although the essentially-vegetarians re-
sponse rate is only 9% (CI: 0.01-0.3) and the mixed 
diet group is only 4% (CI: 0.00-0.06). The ‘not at all 
important’ answer at the question of belonging to 
the community is 35% in the vegetarian group, 54% 
in the essentially-vegetarian group, and 76% in the 
mixed diet group – see below Figure 6. 

Figure 6. The role of belonging to the community 
in the nourishment

There was a question „How did the environ-
ment you live in respond to your change in nutrition?“ 
Within the group who changed their nutrition, more 
people with mixed nutrition have found that every-
one has supported them or that the environment is at 
least neutral. The essentially-vegetarians had more, 
and vegetarians even more hostile reactions. Based 
on these responses, we can refer to transgenerational 
traumatic patterns. The rigid and repetitive way of the 
solution of the old trauma becomes a tradition in the 
family, and family members seeking to resolve this 
will become renitent in the eyes of those who repre-
sent the family system, which is manifested in hostil-
ity (Manners et at., 2019).
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Summary of the hypotheses

The above mentioned results prove the third 
hypothesis that there is a connection of food choices 
and traumatic events in the personal life and/or the 
family.

Eventually we can state that the different types 
of diets are based on different motives since health 
and ethical considerations were separated apparently 
(part of hypothesis No. 1.)

About the different permanency of motives we 
could see that ethical-environmental aspects are more 
durable while health considerations also can be lasting 
at least till the end of symptoms. The more fragile de-
cision and motive is body shaping since it is following 
an outer trend and it seems not to be incorporated into 
the value system of the person (hypothesis No. 2.).

Changes in life stages 
(Erikson’s psychosocial crises)

Question: „Is the importance of healthy eat-
ing linked to a life event or a life cycle?“ The re-
sponses show that the highest proportion of people 
with mixed diets is „not linked to any stage or event 
of life“ (28% CI: 0.21-0.35). For vegetarians and es-
sentially-vegetarians, this is 3% (CI: 0.00-0.08) and 
23% (CI: 0.08-0.45). 

The next part that is important for healthy eating 
and can be linked to some stage of life and the event 
of life. The mixed diet group is fairly balanced, most 
often their reason is their own or family member’s 
disease (31% CI: 0.22-0.39), or some new stage of life 
(adolescence, adulthood, retirement), 37% (CI: 0.28-
0.46), or for the birth of children (18% CI: 0.12-0.26), 
new, important relationships, jobs (16% CI: 0.09-
0.23), belonging to a community (7% CI: 0.03-0.12), 
and 7% (CI: 0.02-0.11) from childhood. More than 
half of the essentially-vegetarians cite their own or a 
family member’s illness for turning to healthy eating 
(53% CI: 0.29-0.77), the next most important impact 
is belonging to a community (41% CI: 0.18-0.67). 
Among vegetarians, the change in the health caused 
by disease is much lower 23% (CI: 0.12-0.34) much 
less than in the previous groups, and the motivation of 

belonging to the community (55% CI: 0.42-0.68) is 
higher. In the vegetarian group, the relationship and 
workplace play a role similar to that of mixed diets. 
Vegetarians and essentially-vegetarians are similar in 
that approx. 12% (CI: 0.01-0.36) of them bring these 
motivations from childhood, and 23% (CI: 0.12-0.34) 
are tied to a new phase of life (too). 

It confi rms the aforementioned statement that 
some of the essentially-vegetarians, although the 
spiritual path and the belonging to the community 
are an inspiration as much as for vegetarians, but are 
not 100% committed. The other group who does not 
interact with vegetarian inspirational motivations 
through a community start with the motives of health, 
environmental protection, childhood patterns, perfor-
mance enhancement, or weight loss (Erikson, 1980).

Transgenerational patterns 
and distresses

There was the question „Have you experienced 
chronic physical or psychological/mental illness 
in your youth or childhood (under 25 years of age) 
among you and your brothers and sisters?“ In the veg-
etarian group, the highest rate of chronic illness in 
childhood was 19% (CI: 0.08-0.29) (4.5% (CI: 0.00-
0.23) and 3% (CI: 0.00-0.06) in the group of essential-
ly-vegetarians and mixed nourishment).

There was the question „Which of the fol-
lowing occurred in the family back to your great 
grandparents, to the best of your knowledge?“ The 
multiple-choice answers were converted into binary 
(whether trauma or not), and according to this result, 
the vegetarians had the highest rate (60% CI: 0.47-
0.73), where trauma was present (55% (CI: 0.34-0.75) 
and 39% (CI: 0.31-0.46) among essentially-vegetari-
ans and mixed nourishment).

Our interpretation tends to see these facts as 
the family load from previous generations produce 
stresses from specifi c life events that appear in the 
life of the following generation. Handling those in-
herited stresses can have different ways, including de-
structive and constructive components (Kállay, 2007, 
Culda et al., 2018). Choosing such a way as changing 
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lifestyle that includes nourishment can be a „brave“ 
move although it can confront the family’s helpless-
ness or inertia for security needs. 

In such cases, the resistance of the other fam-
ily members is understandable however they might be 
hostile (Boszormenyi-Nagy, 1985).

Discussion

The topics discussed in this paper overrun the 
basic biological function of diet. Among the motiva-
tions of nourishment, there is weight loss with a bi-
ological and social background (body forming) and 
the ethics-religion-environment protection that is 
more sophisticated and broader than only a biological 
aspect. While preventive health care and disease are 
biological, the former is more conscious and targeted, 
while the latter is a compelling force. The results show 
that prettiness and performance enhancement i.e. in 
sports, fi t to social expectations (Mangels et al. 2003).

It appears from the data that the change of 
life due to traumatic life events and the search for 
problem-solving due to transgenerational traumas 
are part of the trials treating the pathologies in most 
ethical type of nutrition changes (Rejinders, 2001, 
Boszormenyi-Nagy, 1985). This exists despite the 
need to defy family and environmental hostility. This 
data makes it possible to fi nd a link between the two 
points of our hypothesis, i.e. the intention of change 
(on the transgenerational traumatic pattern that was 
passed on) and the nutritional mode. However, further 
studies are needed to clarify the hypothesis that could 
be collected, for example, through deep interviews. 
There is a further need to clarify the accuracy of the 
answers in the questionnaire since subjectivity and re-
liability could not be controlled.

The research aimed to collect and process 
data on nourishment. We could distinguish three 
groups among the subjects, namely vegetarians, es-
sentially-vegetarians, and omnivores. We were in-
terested in their motivations, social background, 
changes in different life periods, and the role of trans-
generational patterns. Among those who changed 
their nourishment, the motivation connected to the 

ethics-religion-environment protection group was the 
strongest in the groups of vegetarians and essential-
ly-vegetarians (67% (CI: 0.54-0.79) and 70% (CI: 
0.50-0.90)). The most frequent reasons for the change 
among people with mixed nourishment were preven-
tive healthcare (59% (CI: 0.50-0.69)), losing weight 
(44% (CI: 0.34-0.53)), illness (28% (CI: 0.19-0.36)), 
and in a smaller ratio (10%(CI: 0.00-0.23)) the nicer 
appearance or the enhancement of the effi ciency.

Among the three groups, there was a signifi -
cant difference in weight loss and the ethical-reli-
gious-environmental aspects for those who changed. 
At the vegetarian and essentially-vegetarian group it 
was 32% (CI: 0.17-0.46) and 27% (CI: 0.07-0.55) the 
ratio in the family who changed based on ethical-re-
ligious-environmental considerations. In the case of 
mixed diets, this was 14% and in this group largely 
the relatives of vegetarians (children, spouses) were 
presented who did not become vegetarians.

In the family of vegetarians, the ratio of changes 
due to weight loss is the lowest: 16%. At essential-
ly-vegetarians it is 20%, and in the mixed diet group, 
it is 36% (CI: 0.27-0.45).

Some of the essentially-vegetarians, although 
the spiritual path and the belonging to the commu-
nity were inspirational similar to vegetarians, they 
were not 100% committed. The other part, who did 
not interact with vegetarian inspirational motivations 
through a community, started with the motives of 
health, environmental protection, childhood pattern, 
performance enhancement, or weight loss.

Concerning the transgenerational fi eld, vege-
tarians had the highest rate (60% CI: 0.46-0.73) where 
family trauma occurred. (55% (CI: 0.34-0.75) and 
39% (CI: 0.31-0.46) among essentially-vegetarians 
and mixed nourishment.)

These results refl ected the above-mentioned 
status of vegetarians where a higher level of repressed 
aggression was present. These facts were interpreted 
as the family load from the previous generation 
stresses from specifi c life events inherited into the 
lives of next generations. Handling those inherited 
stresses can have different ways including destructive 
and constructive components.
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Limitations and strength

The data makes it possible to fi nd a link between 
the two points of our hypothesis, i.e. the intention of 
change (on the transgenerational traumatic pattern that 
was passed on) and the nutritional mode. However, fur-
ther studies are needed to clarify the hypothesis that 
could be collected, for example, through deep inter-
views. There is a further need to clarify the accuracy of 
the answers in the questionnaire since subjectivity and 
reliability could not be controlled.
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STRATEGIE de vaccinare împotriva 
COVID-19 în România

EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI
Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 1.031 din 27 noiembrie 2020, 

publicată în Monitorul Ofi cial, Partea I, nr. 1171 din 3 decembrie 2020

Vaccinarea împotriva COVID-19 în România 
va fi  implementată prin mecanismul stabilit la nivelul 
Comisiei Europene și în acord cu legislația și proto-
coalele medicale existente. Pentru a atinge scopul și 
obiectivele prezentei strategii, vaccinarea împotriva 
COVID-19 în România va fi  gratuită și voluntară, ur-
mând etapele vaccinării și ținând cont cu strictețe de 
grupurile prioritare.

Capitolul XI. Organizarea și desfășurarea 
campaniilor de vaccinare împotriva 

COVID-19

Subcapitolul 1. Modalitatea de imple-
mentare a campaniilor de vaccinare

Implementarea efi cientă la nivel național a 
campaniilor de vaccinare împotriva COVID-19 va 
depinde de capacitatea de a accesa, primi și transmite 
informațiile cât mai rapid între structura de mana-
gement și personalul de la toate nivelurile. Pentru a 
permite luarea de decizii corecte sunt necesare co-
lectarea, analizarea și diseminarea informațiilor din 
diferite surse legate de COVID-19, respectiv epide-
miologia locală, stadiul de implementare a strategiei 
de vaccinare, lanțul de aprovizionare și distribuție, 
nivelul de acoperire vaccinală, profi lul de siguranță al 
vaccinului și managementul deșeurilor rezultate din 
vaccinare.

Monitorizarea nivelului de acoperire vacci-
nală, a siguranței și efi cacității vaccinurilor împotriva 
COVID-19 se realizează cu ajutorul platformelor 
electronice. Se va dezvolta un modul dedicat vaccină-
rii împotriva COVID-19 în cadrul Registrului electro-
nic național de vaccinare (RENV), care va constitui 
baza de date electronică referitoare la vaccinare, cu 
respectarea prevederilor legale privind protecția date-
lor cu caracter personal.

Fiecare persoană va primi dovada vaccinării 
din RENV, în care vor fi  specifi cate datele esențiale: 
datele de identitate ale persoanei vaccinate, etapa de 
vaccinare, tipul vaccinului, lotul și seria, data efectuă-
rii vaccinului, data rapelului, după caz.

Fiecărei persoane vaccinate i se vor furniza in-
formații privind vaccinarea și conduita în cazul apari-
ției reacțiilor adverse postvaccinare.

Subcapitolul 2. Descrierea grupelor 
populaționale pentru vaccinarea 
împotriva COVID-19

Este de așteptat ca disponibilitatea și accesul 
la vaccinurile împotriva COVID-19 să fi e limitate în 
etapele inițiale ce vor urma autorizării, din cauza ca-
pacității insufi ciente de producție și a cererii extrem 
de ridicate. Prin urmare, este important ca modalitatea 
de alocare și distribuire a vaccinurilor să se facă în 
mod echitabil.

A. Pentru stabilirea și prioritizarea grupelor po-
pulaționale au fost luate în considerare următoarele:

1. principiile de etică și echitate socială;
2. criteriile epidemiologice care să permită 

fl exibilitate în alocarea vaccinului la nivel regional 
și local – în funcție de evoluția infecției în teritoriu, 
cum ar fi : creșterea rapidă, exponențială a numărului 
de cazuri peste o anumită valoare prag (defi nirea unui 
prag de incidență) la nivelul unei regiuni va permite, 
în funcție de caracteristicile populației, distribuirea 
prioritară a vaccinurilor la nivelul populației respec-
tive pentru limitarea răspândirii virusului;

3. criteriile medicale – impactul infecției cu 
SARS-CoV-2 la nivel individual și colectiv:

a) riscul de infecție cu SARS-CoV-2;
b)  riscul de evoluție severă și deces în caz de 

infecție;
c)  riscul de transmitere a infecției de la per-

soana infectată la restul persoanelor;
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4.  activitățile esențiale care asigură buna func-
ționare a infrastructurii critice;

5.  în cadrul aceleași categorii pot fi  prioritizate 
subcategorii în raport cu criteriile medicale, 
evoluția epidemiologică, indicațiile și con-
traindicațiile tipurilor de vaccinuri aprobate, 
disponibilitatea vaccinurilor.

B.  Grupurile prioritare pentru 
vaccinarea împotriva COVID-19

Recomandările privind grupurile prioritare au 
fost elaborate în concordanță cu documente emise de 
OMS și ECDC în urma consultărilor de țară realizate 
cu 19 țări din Europa și a analizei situației existente 
în România în momentul realizării acestui document. 
Aceste recomandări sunt în dinamică și pot fi  actuali-
zate în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19 și 
de efi ciența tipurilor de vaccinuri aprobate și disponi-
bile pentru diferite categorii populaționale.

Aceste grupuri prioritare sunt cele care ar tre-
bui vaccinate în prima etapă, urmând ca, odată epui-
zată această etapă, vaccinarea să fi e disponibilă pentru 
toată populația, în vederea asigurării protecției față de 
formele severe și realizării imunității colective, esti-
mată în prezent la circa 70% din totalul populației.

C. Categoriile populaționale se detaliază după 
cum urmează:

1) Etapa I – lucrătorii din domeniul sănătății și 
social – sistem public și privat:

a)  personalul din spitale și unități ambulatorii, 
respectiv personalul medico-sanitar, perso-
nalul auxiliar, personalul administrativ, se-
curitate și pază și alte categorii;

b)  personalul din sistemul de medicină de ur-
gență: ambulanță, SMURD, IGSU, IJSU, 
camere de gardă, CPU, UPU;

c)  personalul din medicina primară – din re-
țeaua de medicină de familie, medicină șco-
lară și asistență medicală comunitară;

d)  personalul din laboratoare, farmacii și alți 
lucrători din domeniul sănătății;

e) personalul din serviciile stomatologice;
f)  medici rezidenți, elevi și studenți cu profi l 

medical;
g)  paramedici și alți voluntari care își desfă-
șoară activitatea în unități sanitare;

h)  personalul de îngrijire care își desfășoară 
activitatea în centrele rezidențiale și medi-
co-sociale;

i)  personalul care acordă îngrijiri medicale și 
sociale la domiciliu;

j)  personalul din serviciile de sănătate publică, 
și anume din Institutul Național de Sănătate 
Publică, direcțiile de sănătate publică;

k)  personalul din unitățile sanitare ale ministe-
relor cu rețea sanitară proprie;

l)  personalul din centrele de dializă și transfu-
zii;

m)  personalul implicat în derularea campanii-
lor de vaccinare.

2) Etapa a II-a:
a) populația la risc:
(i) adulți cu vârsta peste 65 de ani;
(ii)  persoanele afl ate în evidență cu boli cro-

nice, indiferent de vârstă, în funcție de in-
dicațiile vaccinurilor utilizate;

b)  lucrători care desfășoară activități în dome-
nii-cheie, esențiale:

(i)  personal-cheie pentru funcționarea instituții-
lor statului, respectiv Parlament, Președinție, 
Guvern, ministere și instituții subordonate 
acestora;

(ii)  personalul din domeniul apărării, ordinii 
publice, siguranței naționale și al autorității 
judecătorești;

(iii) personalul din sectorul economic vital:

–  procesare, distribuție și comercializare a ali-
mentelor de bază, și anume: panifi cație, lac-
tate, carne, fructe și legume;

–  uzine de apă, epurare, transport și distribuție 
apă;

–  centrale electrice, producție, transport și dis-
tribuție curent electric;

–  unități de producție, transport și distribuție 
gaze;

–  unități de producție, transport și distribuție 
combustibili lichizi și solizi;

–  unități de producție, transport și distribuție 
medicamente și materiale sanitare;

– transport de persoane și mărfuri;
–  noduri feroviare, aeroporturi civile și mili-

tare, porturi esențiale;
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–  comunicații, și anume Serviciul de 
Telecomunicații Speciale, radioul și televizi-
unea naționale;

(iv)  personalul din unitățile de învățământ și 
creșe;

(v) personalul poștal și din servicii de curierat;
(vi) personalul cultelor religioase;
(vii)  personalul din mass-media care desfă-

șoară activități cu risc crescut de expunere 
la infecția cu SARS-CoV-2, cum ar fi : re-
portaje în unități medicale;

(viii)  personalul din domeniul salubrității și de-
șeurilor;

3) Etapa a III-a – Populația generală:
a) populația adultă;
b) populația pediatrică, în funcție de evolu-

ția epidemiologică și de caracteristicile vaccinurilor 
aprobate pentru utilizarea la persoanele cu vârsta sub 
18 ani.

D. Estimarea numărului de persoane eligibile 
care să fi e incluse în etapele de vaccinare

Catagrafi erea populației se va face pe mai multe 
niveluri. Se va catagrafi a personalul din domeniul să-
nătății, domeniul social și din serviciile esențiale din 
infrastructura critică, care va benefi cia de vaccinare la 
locul de muncă și/sau în centre de vaccinare.

Pentru fazele ulterioare, populația la risc și po-
pulația generală vor fi  catagrafi ate la nivelul rețelei 
de medicină de familie și/sau al autorităților locale și 
prioritizate pentru vaccinare în funcție de riscurile de 
sănătate asociate și în funcție de exprimarea consim-
țământului.

Subcapitolul 3 Etapele de vaccinare

Defi nirea etapelor de vaccinare și a momentu-
lui probabil pentru inițierea fi ecărei etape de vacci-
nare se va stabili în funcție de momentul estimat de 
aprobare, producție și alocare a unuia sau mai multor 
vaccinuri către fi ecare țară.

Etapa I:
•  defi nirea timpului de execuție (se va ține cont 

de schema de vaccinare – 1 sau 2 doze);
• include persoanele din categoria I;
•  se derulează prin unități sanitare/centre de 

vaccinare/ echipe mobile de vaccinare, după 
caz.

Etapa a II-a:
•  defi nirea timpului de execuție (se va ține cont 

de schema de vaccinare – 1 sau 2 doze);
• include persoanele din categoria a II-a;
•  se derulează prin rețeaua de centre de vacci-

nare/echipe mobile de vaccinare/medicină de 
familie, după caz.

Etapa a III-a:
•  defi nirea timpului de execuție pentru care se 

va ține cont de schema de vaccinare – 1 sau 
2 doze;

•  include populația generală din categoria a 
III-a;

•  se derulează prin rețeaua de centre de vac-
cinare/echipe mobile de vaccinare/medicină 
de familie/centre de vaccinare drive-through, 
după caz.

A.  ORGANIZAREA CAMPANIEI DE 
VACCINARE

În funcție de vaccinul folosit, de specifi cațiile 
sale tehnice, de posibilele reacții adverse și de con-
traindicații, se va folosi o procedură specifi că.

Organizarea campaniei de vaccinare va diferi 
în funcție de populația căreia i se adresează, dar, în 
principal, va cuprinde structurile prezentate mai jos.

Pentru etapa I, vaccinarea se va organiza la 
locul de muncă și prin centrele de vaccinare fi xe și 
mobile:

În acest scop se vor realiza:
a) identifi carea spațiilor destinate acestor cen-

tre care să permită distanțarea fi zică, și anume unități 
sanitare, cabinete medicale, ambulatorii de speciali-
tate și alte locații;

b) identifi carea personalului, care să deser-
vească centrele de vaccinare, din rețeaua MS și a mi-
nisterelor cu rețea proprie. În funcție de categoriile 
profesionale și tipul activităților, personalul poate fi  
reprezentat de medici din specialitățile epidemiologie, 
medicină școlară, medicină de familie și alte speciali-
tăți, medici rezidenți, studenți din domeniul sănătății, 
asistenți medicali, personal auxiliar, personalul care 
asigură paza și protecția;

c) stabilirea schemei de personal, estimarea ne-
cesarului de echipamente de protecție, materiale sani-
tare, recipiente pentru colectarea deșeurilor.
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Un centru de vaccinare fi x va dispune de unul 
sau mai multe cabinete de vaccinare cu program adap-
tat nevoilor. Activitatea din centrul de vaccinare fi x/
mobil se va organiza în baza unor proceduri de lucru 
specifi ce. Pentru efi cientizarea procesului de vacci-
nare și pentru evitarea supraaglomerării sau a sacri-
fi cării dozelor de vaccin, procesul de vaccinare se va 
realiza în baza unei planifi cări. Se va realiza consem-
narea în dovada de vaccinare a datei pentru efectuarea 
rapelului și din RENV se va efectua notifi carea per-
soanei vaccinate cu 24 de ore anterior prin SMS și/
sau e-mail.

Pentru etapele a II-a și a III-a, vaccinarea se 
va organiza prin centre de vaccinare fi xe și mobile, 
echipe mobile, rețeaua de medicină de familie, centre 
drive-through.

Pentru efi cientizarea procesului de vaccinare, 
evitarea supraaglomerării sau a sacrifi cării dozelor de 
vaccin, vaccinarea se va face prin programare elec-
tronică, telefonică sau prin intermediul medicului de 
familie, datele fi ind colectate într-o platformă unică.

B.  EVALUAREA ȘI IDENTIFICAREA 
RESURSEI UMANE necesare și exis-
tente pentru implementarea progra-
mului de vaccinare în fi ecare etapă

Se vor identifi ca resursele umane necesare fi -
ecărei etape, modalitățile de suplimentare a acestora, 
programul scurt de instruire, echipamentul de protec-
ție necesar, zonele de echipare/dezechipare, resursele 
fi nanciare adiționale necesare.

C.  STABILIREA CADRULUI JURI-
DIC ȘI ADMINISTRATIV de 
înrolare a personalului în echipele 
de vaccinare

În vederea bunei desfășurări a vaccinării în 
condițiile pandemiei și ținând cont de necesitatea re-
alizării unei acoperiri vaccinale optime la nivelul po-
pulației la risc, se vor opera modifi cările legislative 
necesare, legate de recrutarea și plata personalului 
implicat în vaccinare.

D.  STABILIREA PLANULUI PENTRU 
ASIGURAREA STOCURILOR de 
materiale necesare implementării 
programului de vaccinare

În vederea bunei desfășurări a vaccinării în 
condițiile pandemiei se va elabora planul de asigurare 
pentru: echipamente personale de protecție, cutii fri-
gorifi ce, dispozitive de măsurat temperatura, seringi, 
ace, recipiente pentru colectarea deșeurilor, truse de 
tratament al reacției anafi lactice, materiale de comu-
nicații.

Subcapitolul 4. Rețeaua de stocare 
și distribuție: lanțul de frig

Strategia de distribuție va ține cont de condi-
țiile specifi ce de stocare și transport necesare pentru 
fi ecare vaccin în parte.

A. Stocarea și distribuția vaccinurilor se efectu-
ează după următorul traseu:

a) depozitul central și depozitele regionale 
care dispun de condiții de stocare la temperaturi de 
la –80°C până la 2-8°C, în funcție de caracteristicile 
vaccinurilor disponibile;

b) de la nivelul depozitelor centrale și regionale 
se va efectua distribuția către centrele de vaccinare 
locale, fi xe și mobile, pentru efectuarea vaccinării.

În primele etape se estimează că numărul de 
doze disponibile va fi  limitat, motiv pentru care aceste 
doze vor fi  alocate și administrate în timp scurt cate-
goriilor de populație identifi cate ca fi ind prioritare. În 
etapele ulterioare, când numărul de doze disponibile 
va crește, timpul până la administrare se va prelungi, 
fi ind absolut necesară consolidarea capacităților de 
stocare pe termen lung pentru a preveni pierderea do-
zelor de vaccin.

Sunt necesare identifi carea și evaluarea resur-
selor logistice deja disponibile la nivel național în 
funcție de caracteristicile cunoscute până acum pen-
tru fi ecare vaccin candidat și creșterea capacității de 
stocare si distribuție până la un nivel care să asigure 
derularea fără sincope a campaniei de vaccinare. Prin 
strategia elaborată se are în vedere identifi carea de so-
luții pentru toate scenariile posibile.

Astfel, pentru vaccinurile cu condiții de păs-
trare și distribuție pe lanțul de frig standard (2-8°C) 
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nu se preconizează difi cultăți logistice mari, cel puțin 
în primele faze ale campaniei de vaccinare. Pentru alte 
categorii de vaccinuri sunt necesare condiții mai com-
plexe de transport și stocare pe termen lung (–80°C).

B. Pentru stocare se vor avea în vedere urmă-
toarele opțiuni:

1. Pentru vaccinurile cu stocare pe termen lung 
la –80°C:

a) asigurarea stocării pe termen lung în conge-
latoare de temperatură ultrajoasă (–80°C) distribuite 
regional, pentru a limita transportul pe distanțe mari 
în condiții speciale;

b) asigurarea depozitării în cutii cu gheață car-
bonică pe termen scurt, aproximativ 1-2 săptămâni, 
cu reumplere periodică;

c) stocarea la 2-8°C pe termen foarte scurt, re-
spectiv zile – săptămâni, în funcție de datele de sta-
bilitate disponibile doar în vederea administrării la 
nivelul centrelor de vaccinare.

2. Pentru vaccinurile cu stocare pe termen lung 
la –20°C:

a) asigurarea stocării pe termen lung în conge-
latoare/depozite de –20°C distribuite regional;

b) stocarea pe termen lung la –20°C sau pe ter-
men scurt, respectiv zile – săptămâni, în funcție de da-
tele de stabilitate disponibile la 2-8°C doar în vederea 
administrării în centrele de vaccinare.

3. Pentru vaccinurile cu stocare pe termen lung 
la 2-8°C:

a) asigurarea stocării pe termen lung în frigi-
dere/depozite frigorifi ce mari distribuite regional;

b) stocarea pe termen scurt sau lung în frigidere 
în centrele de vaccinare, instituțiile sanitare, cabine-
tele medicilor de familie.

C. Asigurarea distribuției cu respectarea lanțu-
lui de frig:

Respectarea lanțului de frig specifi c pentru fi e-
care tip de vaccin impune implementarea unor moda-
lități diferite de transport, după cum urmează:

1. Pentru vaccinurile ce necesită –80°C:
Transportul se va efectua direct la nivelul cen-

trelor regionale în cutii prevăzute cu gheață carbonică, 
cu monitorizare GPS și monitorizare de temperatură 
pe toată perioada transportului. Distribuția către cen-
trele de vaccinare se va efectua în tranșe mici, pe baza 

estimărilor de doze ce urmează a fi  administrate, în 
condiții standard (2-8°C).

2. Pentru vaccinurile ce necesită –20°C:
Se vor utiliza pentru distribuție mașini frigo-

rifi ce (–20°C), cu monitorizare GPS și monitorizare 
de temperatură pe toată perioada transportului. Fiind 
vorba de condiții de stocare mai larg disponibile, vac-
cinul poate fi  distribuit către depozite regionale, dar și 
direct centrelor de vaccinare.

3. Pentru vaccinurile ce necesită 2-8°C:
Se vor utiliza soluțiile standard de distribuție 

pentru produse biofarmaceutice, în mașini frigorifi ce, 
containere și cutii frigorifi ce, cu monitorizarea tem-
peraturii, iar dozele de vaccin vor fi  distribuite către 
depozite regionale, centre de vaccinare și, după caz, 
cabinetelor de medicină de familie în etapele II și III.

Subcapitolul 5. Managementul 
stocurilor și al pierderilor

A. Monitorizarea pierderilor de vaccinuri
Pierderile de vaccinuri sunt așteptate în toate 

programele de vaccinare. În cazul fl acoanelor mul-
tidoză, pierderile nu pot fi  eliminate, dar pot fi  reduse 
prin adoptarea politicii de utilizare a multidozelor, 
folosirea monitorului de lanț de frig și îmbunătățirea 
strategiilor de vaccinare. Pierderile de vaccin repre-
zintă un factor important în estimarea și calcularea 
necesarului de vaccin.

Calcularea pierderilor de vaccin la nivel local
Toate centrele de vaccinare trebuie să monito-

rizeze lunar utilizarea și pierderile dozelor de vaccin. 
Această activitate reprezintă o modalitate de planifi -
care și de autocontrol.

Capitolul XII Monitorizarea acoperirii 
vaccinale, a siguranței și efi cacității

A. REGISTRUL ELECTRONIC 
NAȚIONAL DE VACCINARE (RENV)

În RENV există modulul de vaccinare a adul-
tului, care permite introducerea datelor despre per-
soanele care se vaccinează împotriva COVID-19 și 
despre vaccinul administrat, respectiv tipul de vaccin 
administrat, produsul, lotul, data vaccinării, RAPI.
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Legislație

În funcție de etapa de vaccinare, utilizatorii vor 
putea accesa registrul pe baza unor date de identifi -
care furnizate de către INSP.

Managementul stocurilor se va face pe urmă-
torul fl ux:

INSP, în baza ordinului de repartiție al MS, va 
încărca în RENV stocurile de vaccin distribuite către 
centrele regionale de stocare, iar centrele, în baza evi-
denței numărului de persoane, vor distribui vaccinul 
către utilizatorii din teritoriu la nivelul centrelor de 
vaccinare locală și la nivelul cabinetelor de medicină 
de familie, după caz. Se vor monitoriza atât consumul 
de vaccin prin vaccinare, cât și pierderile de orice tip, 
inclusiv dozele sacrifi cate. Rapoarte privind stocurile, 
RAPI, utilizarea vaccinurilor, acoperirea vaccinală 
vor fi  disponibile la nivel județean și național. Din 
RENV se vor trimite sms-uri/e-mail-uri către persoa-
nele vaccinate cu o doză de vaccin, cu text de amin-
tire a datei programate pentru administrarea celei de-a 
doua doze. La momentul efectuării vaccinării se va 
obține acordul pacientului în vederea vaccinării și se 
va efectua triajul clinic și epidemiologic prin comple-
tarea chestionarului de triaj și consimțământ informat.

Datele cu caracter personal vor fi  prelucrate în 
cadrul strategiei, cu respectarea Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fi -
zice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul ge-
neral privind protecția datelor) de către toate entitățile 
responsabile.

B. SUPRAVEGHEREA POSIBILE-
LOR REACȚII ADVERSE indezirabile 
postvaccinare și a eventualelor efecte pe 
termen mediu și lung

Se vor utiliza mecanismele naționale de farma-
covigilență adaptate în conformitate cu recomandările 
emise de EMA.

Supravegherea și raportarea eventualelor reac-
ții adverse înregistrate după vaccinare se vor face pe 
termen scurt, respectiv în primele 30 de zile după ad-
ministrarea fi ecărei doze și pe termen lung, în funcție 
de recomandările EMA și ale producătorului/produ-
cătorilor.

Se va realiza un sistem de raportare electronică 
individuală a posibilelor reacții adverse postvacci-
nare, în baza numărului de pe adeverința de vaccinare.

Pentru îmbunătățirea raportării de către persoa-
nele vaccinate a posibilelor reacții adverse se va dez-
volta o fi șă de raportare specifi că vaccinării împotriva 
COVID-19 și un ghid cu întrebări și răspunsuri pen-
tru pacienți. Acestea vor cuprinde informații privind 
modalitatea de raportare a posibilelor reacții adverse 
apărute după administrarea vaccinului împotriva 
COVID-19 și vor fi  disponibile atât pe website-ul 
ANMDMR, în secțiunea de raportare reacții adverse, 
cât și în cadrul campaniilor de informare.

Raportarea reacțiilor adverse este obligatorie 
pentru orice medic care depistează un astfel de caz. 
Supravegherea și raportarea reacțiilor adverse sus-
pectate după vaccinare, de către medici, se vor face 
ținând cont de prevederile legislative naționale, în 
primele 30 de zile de la luarea la cunoștință a reacției 
adverse sau în conformitate cu recomandările EMA, 
stabilite în momentul autorizării vaccinurilor.

Se vor avea în vedere dezvoltarea și întărirea 
mecanismelor pentru depistarea, evaluarea și investi-
garea unui caz de RAPI, în funcție de profi lul de sigu-
ranță al fi ecărui vaccin. De asemenea, acolo unde este 
posibil, se vor dezvolta mecanisme pentru suprave-
gherea activă a evenimentelor adverse de interes spe-
cial pentru estimarea frecvenței, conform recomandă-
rilor EMA pentru fi ecare tip de vaccin în parte.

Ținând cont de rezultatele viitoare ale cercetă-
rilor ce vor fi  derulate la nivel european prin Proiectul 
ACCESS (vACcine Covid-19 monitoring readi-
nESS), profi lul de siguranță al vaccinurilor împotriva 
COVID-19 va fi  monitorizat și evaluat îndeaproape 
de către EMA prin Comitetul de farmacovigilență 
pentru evaluarea riscului (PRAC), cu participarea ac-
tivă a fi ecărui stat membru al UE, deci și a României.

C. MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 
REZULTATE DIN VACCINARE

1. Stabilirea planului de management al deșeu-
rilor rezultate din vaccinare

Eliminarea deșeurilor din activitatea de vacci-
nare are ca scop reducerea până la eliminare a riscu-
lui de rănire sau de infectare a personalului implicat 
în activitatea de vaccinare și/sau de manipulare a 
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deșeurilor, eliminarea riscului de rănire sau de infec-
tare a altor persoane, precum și eliminarea riscului de 
contaminare a mediului.

Personalul vaccinator trebuie să cunoască:
a) tipul deșeurilor pe coduri, cantitatea și sursa 

deșeurilor generate, precum și o evaluare a evoluției 
viitoare a fl uxurilor de deșeuri;

b) schemele existente de colectare, tratare și 
principalele instalații de eliminare a deșeurilor rezul-
tate din activitățile medicale.

Astfel:
a) Sacii negri sau transparenți se folosesc pen-

tru colectarea deșeurilor nepericuloase, de exem-
plu, cele codifi cate cu 18 01 04 în art. 8 din anexa 
nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.226/2012 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind gesti-
onarea deșeurilor rezultate din activități medicale 
și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza 

națională de date privind deșeurile rezultate din acti-
vități medicale.

b) Cutiile cu pereți rigizi se folosesc pentru co-
lectarea deșeurilor înțepătoare-tăietoare codifi cate cu 
18 01 01, 18 01 03* în art. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul 
ministrului sănătății nr. 1.226/2012.

2. Managementul vaccinului expirat și/sau de-
teriorat

Se va face în conformitate cu legislația în vi-
goare, respectiv Ordinul ministrului sănătății nr. 
377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de re-
alizare a programelor naționale de sănătate publică 
pentru anii 2017 și 2018, cu modifi cările și completă-
rile ulterioare, procedurile de lucru elaborate de INSP 
și cu instrucțiunile producătorului/producătorilor
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GENERALITĂŢI DESPRE REVISTĂ 
ŞI RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI

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 
Medicale (http:// www.icmje.org).

Redactarea va fi  realizată în format A4, 
font Times 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, 
Concluzii – Conclusions).

Se vor preciza după fi ecare rezumat cel mult 
5 cuvinte cheie (în limba română şi limba engleză), 
privind conţinutul.

Textul manuscrisului nu va depăşi 6 pagini şi 
va urmări în general următoarea schemă: introducere/
premize, obiectivele studiului, material şi metodă, re-
zultate, discuţii, concluzii.

Figurile şi tabelele vor fi  prezentate pe coli 
separate, numerotate în ordinea apariţiei în text [în 
acesta precizându-se între paranteze locul în care se 
face referinţă la ele (ex: Fig 3)] şi vor fi  însoţite de 
titlu şi legendă.

Bibliografi a va fi  prezentată pe coli separate, 
numerotată în ordinea apariţiei în text şi cuprinzând 
pentru articole: numele tuturor autorilor şi iniţialele 
prenumelui. anul apariţiei (în paranteză). titlul artico-
lului în limba originală. titlul revistei în prescurtare 
internaţională (caractere italice). numărul volumului, 
paginile. Fiecare articol va trebui să se bazeze pe un 
minimum de 15 şi un maximum de 100 referinţe bibli-
ografi ce, în majoritate articole nu mai vechi de 10 ani. 

Exemple de prezentare a bibliografi ei: 

1. Matson JL, Turygin NC, Beighley J, Matson 
ML. Status of single-case research designs for evi-
dence-based practice. Research in Autism Spectrum 
Disorders 2012; 6: 931-938

2. Woodard C, Groden J, Goodwin M, Shanower 
C, Bianco J. The Treatment of the Behavioral Sequelae 
of Autism with Dextromethorphan: A Case Report. 
Journal of Autism and Developmental Disorders 
2005;35(4): 515-518

3. Riley-Tillman T C, & Burns M K. Evaluating 
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.



54

Procesul de recenzare (peer-review)

Într-o primă etapă toate materialele sunt remise 
redactorilor-şefi  adjuncţi, pentru ca textele să cores-
pundă ca fond şi formă de prezentare cerinţelor re-
vistei. 

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 CMR, 
cu 5 credite. Un articol publicat este creditat cu 15 
credite.

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 Colectivităţile de Copii şi Tineri, IBAN RO85 
BTRL RONC RT00 W212 8103, deschis la Banca 
Transilvania Cluj.

Adresa pe care trebuie trimisă revista va fi  co-
municată ulterior pe adresa de email:

redactiarmsu@gmail.com
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