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MEDICAL OFFICERS OF SCHOOLS ASSOCIATION. 
ORGANIZAȚIE PROFESIONALĂ DEDICATĂ 

ACORDĂRII DE ÎNGRIJIRI MEDICALE ÎN ȘCOLILE 
DIN MAREA BRITANIE

Consuela Codreanu,
adaptare după site-ul: https://www.mosa.org.uk/ 

M.O.S.A., Medical Offi cers of Schools Associ-
ation, este echivalentul britanic al Societății Medicilor 
din Colectivitățile de Copii și Tineri din România.

M.O.S.A. a fost fondată în 1884 ca răspuns 
la „necesitatea adoptării generale a unor reguli mai 
clare pentru protejarea instituțiilor de învățământ de 
izbucnirea și răspândirea bolilor infecțioase care pot 
fi  prevenite”.

Astăzi este o organizație profesională dedicată 
acordării de îngrijiri medicale în principal școlilor in-
dependente. În urma unei decizii de referință în 2015, 
calitatea de membru a fost deschisă oricărui profesi-
onist din domeniul sănătății înregistrat într-o organi-
zație recunoscută profesional. Acest lucru a însemnat 
că, de exemplu, asistenții medicali școlari erau eligi-
bili să adere ca membri cu drepturi depline. Membrii 
sunt acum medici generaliști, asistenți medicali șco-
lari, precum și personal nemedical, cum ar fi  cadre 
didactice.

Activitatea Asociației este condusă de Consiliul 
M.O.S.A., care se întrunește de trei ori pe an și este 
alcătuit din medici, asistenți medicali și administra-
tori școlari, activi și pensionari. Funcționarea zilnică a 
M.O.S.A. este responsabilitatea secretarului executiv 
împreună cu unul dintre medici, secretar onorifi c, care 
este un profesionist practicant din domeniul sănătății.

În general, se organizează două întâlniri pe an 
pentru membri, una în ianuarie sau februarie, care 
va avea o tematică cu conținut clinic, și a doua, mai 
puțin fomală, în mai sau iunie, găzduită de obicei de 
un membru la propria școală. Un punct culminant al 
acestor întâlniri de vară este turul obișnuit al școlii, 
când delegații au șansa de a întâlni unii elevi, de a 
vizita cabinetul medical, de a vedea multe dintre faci-
litățile academice și sportive ale școlii și de a observa 
modul în care îngrijirea personalului și a elevilor este 
asigurată de către membrul M.O.S.A.

Programul educațional, deși supravegheat de 
Consiliu, este în mare parte responsabilitatea secreta-
rului onorifi c de program, asistat de asistentul executiv, 
iar întâlnirile sunt evenimente de învățare cu partici-
pare largă care oferă informații de specialitate și actua-
lizate despre o multitudine de subiecte relevante pentru 
activitatea medicilor și asistenților medicali școlari.

Inițial, membrii M.O.S.A. își desfășurau acti-
vitatea în internate, dar acum sunt membri și medici 
din școlile de zi. Sir Eric Anderson, fost director și 
apoi Rector al Eton College a spus: „Scopul oricărei 
unități de învățământ trebuie să fi e menținerea și, dacă 
este posibil, îmbunătățirea stării de sănătate a fi ecărui 
tânăr. Sănătatea se referă la bunăstarea generală și cu-
prinde sănătatea fi zică care acoperă funcțiile corpului, 
sănătatea mintală care cuprinde sănătatea intelectuală, 
psihologică, emoțională, spirituală și socială și sănă-
tatea societății care se referă la mediul în care trăiește 
tânărul.” Acesta e un crez la care fi ecare membru al 
M.O.S.A. va adera.

Un avantaj extrem de valoros și bine utilizat 
al calității de membru al Asociației este Forumul 
M.O.S.A., care este un grup de discuții, unde membrii 
care s-au înscris pot posta comentarii, pune întrebări 
și pot face schimb de idei. Subiectele sunt adesea di-
verse, dar dezbaterea este întotdeauna fascinantă și 
oferă invariabil puncte de învățare pe care membrii le 
pot aplica în școlile unde lucrează.

M.O.S.A. are un ghid pentru directorii unități-
lor de învățământ din care aceștia pot înțelege ce aș-
teptări e rezonabil să aibă de la personalul medical 
școlar. Potrivit acestuia, fi ecare școală independentă 
ar trebui să aibă propriul medic școlar căruia directo-
rul i se poate adresa referitor la orice problemă legată 
de medicina școlară. 
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Puncte de vedere

Obligațiile și responsabilitățile acestuia pot fi  
împărțite între obligațiile față de pacient și obligația 
față de școală. În plus față de furnizarea de servicii 
medicale generale, medicul școlii ar fi  în mod normal 
responsabil pentru:

1.  Supravegherea medicală a serviciilor de să-
nătate ale școlii, inclusiv:

a. Cabinetul/izolatorul școlii;
b.  Vizite regulate, programate în mod co-

respunzător, la cabinetul medical al șco-
lii pentru asigurarea asistenței medicale;

c.  Chestionare medicale ale elevilor noi, 
implementarea unui program de scree-
ning adecvat pentru elevii noi;

d.  Imunizări, atât vaccinări de rutină, cât și 
pentru călătorii, acolo unde este cazul;

e.  Îngrijirea adecvată a elevilor zi de zi, prin 
acordarea de îngrijiri medicale la cerere;

f.  Comunicarea cu părinții, după caz;
g.  Consult pre-angajare pentru personal.

2.  Sfaturi cu privire la probleme de medicina 
muncii și igiena mediului.

3.  Recomandări privind starea de sănătate a fi e-
cărui pacient, cu respectarea confi dențialității.

4. Raport anual pentru directorul școlii.

În plus, directorul ar trebui să poată cere medi-
cului școlii să participe la orice ședințe privind proble-
mele de sănătate în sensul cel mai larg posibil, precum 
și asigurarea faptului că medicul școlar este informat 
cu privire la orice problemă, generală sau specifi că, 
relevantă pentru rolul său. 

Se poate concepe un articol în revista școlii, 
scrisă de elevi, dar sub supravegherea medicului șco-
lar în ceea ce privește conținutul medical. Acest lucru 
s-ar putea dovedi a fi  un instrument puternic pentru 
educația pentru sănătate.

Se recomandă ca toate cele de mai sus să fi e 
luate în considerare pentru includerea într-un contract 
între părți, care să fi e revizuit în mod regulat.

Dacă relația între doctor și director se dezvoltă 
sufi cient de bine, aceștia vor avea discuții frecvente 
și regulate, generându-se o încredere reciprocă. Când 
se întâmplă acest lucru, este mai probabil ca medicul 
școlii să poată îndeplini rolul principal de doctor și să 
fi e protectorul elevului, servind, în același timp, inte-
reselor școlii.




