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RELAȚIA ÎNTRE STILUL PARENTAL, 
PERCEPȚIA SUPORTULUI SOCIAL ȘI BULLYING: 

STUDIU RETROSPECTIV CORELAȚIONAL 
PE UN EȘANTION DE STUDENȚI ROMÂNI

Alina Vlăzan, Sebastian Pintea*,
Department of Psychology, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

Rezumat

INTRODUCERE: Având în vedere datele lite-
raturii de specialitate privind relația dintre stilul pa-
rental și bullying, dar și rolul suportului social, studiul 
nostru a vizat aducerea de dovezi despre relația dintre 
aceste concepte la un eșantion de studenți români.

METODĂ: Folosind o abordare retrospectivă, 
am investigat 100 de studenți cărora li s-a cerut să-și 
amintească experiența din liceu legată de agresiune, 
comportamente familiale și sprijin social perceput. 
Studiul nostru este retrospectiv, corelațional. Aceasta 
înseamnă că studenții au răspuns la scala de bullying 
referitoare la experiența lor de liceu, așa cum și-au 
amintit. Chestionarul care conține toate scalele a fost 
administrat în mediul online. Anterior, participanții au 
semnat consimțământul informat și, ulterior au primit 
chestionarele.

REZULTATE: Stilul permisiv al părinților a 
fost corelat negativ și semnifi cativ cu cel de victimă 
fi zică (r = -0.210, p <0.05) și victimă psihologică (r 
= -0.300, p <0.01) a bullying-ului. Stilul permisiv 
a fost corelat pozitiv și semnifi cativ cu sprijinul fa-
miliei (r = 0,483, p <0,01), sprijinul prietenilor (r = 

0,276, p <0,01) și suportul altor persoane importante 
(r = 0,366, p <0,01). Singura variabilă cu diferențe 
semnifi cative de gen a fost statutul de agresor verbal, 
bărbații având un nivel semnifi cativ mai ridicat (M = 
4,48, SD = 2,18) decât femeile (M = 3,49, SD = 0,66), 
t = -3,202, p = 0,002.

DISCUȚII ȘI CONCLUZII: Am constatat că 
stilurile permisive și autoritar-democratice ale părin-
ților au avut un rol protector în a nu deveni victimă 
abullying-ului, în timp ce stilul autoritar era asociat cu 
o probabilitate destul de mare de a fi  victimă-agresor. 
În al doilea rând, am constatat că stilurile permisive și 
autoritar- democratice erau asociate cu niveluri ridi-
cate de suport social perceput, din toate cele trei surse 
măsurate, familie, prieteni și alte persoane semnifi ca-
tive, în timp ce stilul autoritar era asociat cu niveluri 
scăzute de sprijin social perceput. În al treilea rând, 
am constatat că sprijinul social perceput avea un rol 
protector în a deveni victimă agresiunii. Sunt, de ase-
menea, discutate limitele studiului, ca și implicațiile 
sale pentru cercetare și practică.

CUVINTE CHEIE: stiluri parentale, bullying/
agresiune, suport social, diferențe de gen

*  Autor corespondent: Sebastian Pintea, PhD, Department of Psychology, Babes-Bolyai University, 37 Repu-
blicii St., 400015, Cluj-Napoca, Romania, Tel./Fax: +40.264.590.967, Email: sebastianpintea@psychology.ro, 
Web: www.ubbcluj.ro, www.psiedu.ubbcluj.ro
Articol primit: 20.03.2021, acceptat: 26.03.2021, publicat: 12.04.2021
Citare: Vlazan A, Pintea S. The relationship between parenting styles, perceived social support and bullying: a 
cross-sectional retrospective study upon a sample of romanian students. The Journal of School and University 
Medicine 2021;VIII(1):5-13
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Abstract

INTRODUCTION: Based upon the literature 
on the relationship between parenting styles and 
bullying and also upon the role of social support, our 
study aimed at bringing evidence about the relation-
ship between these concepts on a Romanian sample 
of students. 

METHOD: Using a retrospective approach, we 
investigated 100 students who were asked to remem-
ber their high school experience related to bullying, 
family behaviors, and perceived social support. Our 
study is a retrospective correlational one. This means 
that students had to respond to the bullying scale con-
cerning their high school experience, as they remem-
bered it. The questionnaire containing all scales was 
administered in the online environment. First, partici-
pants signed an informed consent and, after that, they 
received all the items.

RESULTS: The permissive style of parenting 
was negatively and signifi cantly correlated with be-
ing a physical victim (r= -0.210, p< 0.05) and psyc-
hological victim (r= -0.300, p< 0.01) of bullying. 
The permissive style was positively and signifi cantly 

correlated with family support (r=0.483, p< 0.01), 
friends support (r=0.276, p< 0.01) and signifi cant 
others’ support (r=0.366, p< 0.01). The only variable 
with signifi cant gender differences was the verbal ag-
gressor status, with males having a signifi cantly hi-
gher level (M=4.48, SD=2.18) than females (M=3.49, 
SD=0.66), t=-3.202, p=0.002.

DISCUSSIONS AND CONCLUSIONS: We 
found that the permissive and the authoritative/demo-
cratic styles of parenting had a protective role against 
being a bullying victim, while the authoritarian style 
was associated with a rather high probability of be-
ing a victim-aggressor. Second, we found that the 
permissive and the authoritative/democratic styles 
were associated with high levels of perceived social 
support, from all three sources measured, family, fri-
ends, and signifi cant others, while the authoritarian 
style was associated with low levels of social support. 
Third, we found that perceived social support had a 
protective role against being a bullying victim. Limits 
of the study along with its implications for research 
and practice are also discussed.

KEYWORDS: parenting styles, bullying, so-
cial support, gender differences

The relationship between parenting styles, perceived 
social support and bullying: a cross-sectional 

retrospective study upon a sample of Romanian students

Introducere

În zilele noastre hărțuirea/bullying-ul este un 
fenomen în mare parte recunoscut și cu multiple im-
plicații individuale și sociale. În contextul românesc, 
cercetătorii și societatea în general abia încep să-i re-
cunoască amploarea și implicațiile multiple.

Literatura de specialitate defi nește bullying-ul 
ca agresiune asupra unui individ care este expus repe-
tat la acțiuni negative de către unul sau mai mulți in-
divizi [1]. O acțiune negativă este o situație în care un 
individ generează intenționat sau intenționează să ge-
nereze durere fi zică sau disconfort unei alte persoane, 
prin contact fi zic, cuvinte sau alte modalități. Alți cer-
cetători afi rmă că bullying-ul nu implică o luptă între 
doi indivizi cu putere sau autoritate egală [2]. Totusi, 

agresiunea nu trebuie identifi cată cu glume sau cu ta-
chinări prietenești.

Comportamentele agresive cresc în intensi-
tate în perioadele de gimnaziu și liceu și iau diverse 
forme, cum ar fi  fi zice (de exemplu, lovirea, furtul de 
bani sau alte lucruri), verbale (de exemplu, porecle, 
amenințări) sau psihologice (de exemplu, excluderea 
socială, izolarea, bârfa). Modul verbal este mai frec-
vent întâlnit la copiii cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 
ani [3], [4], [5]. În școli, hărțuirea apare în locuri cu 
monitorizare redusă, cum ar fi  săli sau locuri de joacă.

Agresorul 
Profi lul agresorilor în fenomenul de bullying 

poate varia în funcție de tipul de comportament agre-
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siv pe care îl îndeplinesc. Agresorii sunt, în general, 
agresivi, distructivi și găsesc plăcere în a-i domina pe 
ceilalți. Ei tind să aibă un temperament alert, sunt im-
pulsivi și au o toleranță scăzută la frustrare [6]. Alte 
studii arată că agresorii au difi cultăți în procesarea in-
formațiilor sociale și interpretează frecvent comporta-
mentele altora ca fi ind antagonice [7], [8]. De aseme-
nea, au o atitudine pozitivă față de violență, folosesc 
agresivitatea pentru a menține dominația și dovedesc 
niveluri scăzute de empatie. Alți cercetători dezvăluie 
că agresorii au o probabilitate mai mare de a fuma și 
de a consuma alcool, au capacități reduse de rezolvare 
a problemelor, își exteriorizează problemele, au per-
formanțe academice mai mici și nu le place mediul 
școlar [9], [10].

Cercetările au dovedit că frecvent, familiile 
agresorilor sunt problematice [11], [12], [13], [14]. 
Părinții lor sunt, în general, ostili cu ei, îi resping sau 
dovedesc indiferență. Supravegherea este minimă 
și frecvent tatăl este absent. Acești părinți folosesc, 
de asemenea, pedeapsa fi zică și furia și frecvent, pe-
deapsa este urmată de perioade lungi de indiferență. 
În consecință, copiii lor învață implicit că agresivita-
tea și violența sunt soluții acceptabile.

A fi  agresor în adolescență are consecințe ne-
gative semnifi cative asupra sănătății mintale la adult. 
Cercetătorii au descoperit procente ridicate de defi cite 
atenționale, depresie sau tulburări de comportament în 
rândul foștilor agresori [15]. De asemenea, s-au des-
coperit niveluri scăzute de performanță profesională, 
cazier judiciar încărcat și alte activități delincvente. 
De asemenea, agresorii s-au dovedit mai târziu soți 
agresivi și au mai multe șanse să folosească pedeapsa 
fi zică împotriva copiilor [14], care au, de asemenea, o 
mare probabilitate de a deveni ei înșiși agresori.

Victima bullying-ului
În ceea ce privește victimele agresiunii, acestea 

au în general o dezvoltate fi zică mai redusă și sunt 
mai puțin capabile să se apere [8]. De asemenea, au 
anxietate legată de corpul lor, frică de a nu fi  răniți și 
o atitudine negativă față de violență. În același timp 
au mai puțin succes în sport și alte activități fi zice [6]. 
Alte studii au constatat că victimele agresiunii au abi-
lități mai scăzute de comunicare și rezolvare a proble-
melor [16]. În consecință, acest tip de copil inițiază 
mai puține conversații și are o asertivitate mai mică. 

De asemenea, au o ajustare socială și emoțională de-
fi citară, difi cultăți în a face prieteni și sentimente mai 
mari de singurătate, dar abilități mai mari în relaționa-
rea cu adulții. Aceștia dovedesc, de asemenea, o stimă 
de sine scăzută [17]. Ei se percep ca fi ind neatractivi 
și nesemnifi cativi. Acest amestec de caracteristici ex-
plică, de asemenea, de ce frecvent, ei nu raportează 
comportamente de agresiune și, de asemenea, de ce 
agresorii lor își repetă agresiunile. În general, au per-
formanțe academice bune, dar scad pe măsură ce de-
vin adulți.

În general, familiile victimelor bullying-ului 
tind să devină supraprotectoare pe măsură ce își dau 
seama de vulnerabilitatea și anxietatea copiilor lor. De 
asemenea, evită confl ictele, considerând că copiii lor 
nu ar putea face față confl ictului.

A fi  victimă a agresiunii are efecte negative atât 
pe termen scurt, cât și pe termen lung. Pe termen scurt, 
unele studii au arătat că statutul fostei victime se co-
relează cu anxietatea și depresia [18], [19]. Această 
corelație a fost chiar mai mare pentru adolescentele 
cu consecințe asupra tulburărilor alimentare [20]. Ni-
veluri mai ridicate de defi cite atenționale au fost, de 
asemenea, dezvăluite în rândul fostelor victime ale 
agresiunii [15]. Alte consecințe sunt performanța aca-
demică scăzută, frica crescută, singurătatea, sentimen-
tele de abandon și ideea suicidară [21] și somatizarea 
(de exemplu dureri de cap atunci când sunt la școală), 
tulburările de somn și chiar sinuciderea [18], [8]. Pe 
termen lung, ca adulți, fostele victime ale agresiunii 
dovedesc probleme de sănătate mintală, inhibare față 
de partenerul lor sau răzbunare asupra fostului lor 
agresor [11], [22] [8]. În calitate de părinți, fostele 
victime tind să fi e supraprotectoare și, în consecință, 
au copii vulnerabili la agresiune tip bullying [8].

Pe baza tuturor acestor rezultate, putem conclu-
ziona că mediul familial și, în cele din urmă, modul 
în care părinții interacționează cu copiii lor are mult 
de-a face cu fenomenul agresiunii tip bullying [23]. 
Analiza relației dintre familie și agresiune începe cu 
infl uența pe care o are atașamentul asupra sociabili-
tății copiilor și a suportului social pe care îl primesc. 

Multe studii din această categorie se referă la 
fenomenul bullying în relație cu stilul parental [24]. 
Literatura descrie 3 stiluri parentale: autoritar-demo-
cratic, autoritar și permisiv-indulgent [25]. În stilul 
autoritar-democratic părinții ghidează activitățile 
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copiilor lor în mod rațional, orientate spre probleme, 
exercită controlul atunci când este necesar și le oferă 
copiilor libertatea de a acționa în mod responsabil 
și independent. Părinții sunt atenți la copiii lor și le 
explică motivele care stau la baza regulilor pe care 
trebuie să le respecte. Conform literaturii [26] părinții 
autoritar-democratici stabilesc așteptări clare și stan-
darde înalte pentru copiii lor, dar își monitorizează și 
comportamentul propriu printr-un control rațional. 
Astfel, își încurajează copiii să ia decizii și să învețe 
din greșelile lor. Acest tip de părinți își tratează co-
piii cu căldură, respect și afecțiune. Cercetătorii au 
descoperit că adolescenții cu părinți autoritari sunt 
mai predispuși să fi e competenți social, responsabili 
și autonomi [27]. Părinții autoritari sunt aceia care 
încearcă să modeleze, să controleze și să evalueze 
comportamentul copiilor lor fără a ține cont de sen-
timentele copiilor. În cadrul acestui stil de parenting, 
copiilor li se cere să respecte reguli fără nicio altă 
explicație. Acești părinți sunt, în general, exagerați, 
în timp ce își neglijează responsabilitățile cu privire 
la copiii lor, fi ind de asemenea extrem de stricți și 
controlanți, dictând fără a cere opinii. Cercetătorii au 
descoperit că adolescenții cu părinți autoritari tind să 
devină rebeli, agresivi și dependenți de părinții lor 
[27]. Părinții permisivi sunt non-punitivi și au rela-
ții pozitive cu copiii lor. Au cerințe scăzute sau deloc 
din partea copiilor lor, lăsându-i să se comporte așa 
cum doresc, sunt calzi, îngăduitori și pasivi [27]. Ei 
își arată dragostea oferindu-le copiilor libertatea de a 
se comporta așa cum doresc, fără a ține seama de con-
secințe. Ei nu stabilesc limite nici chiar atunci când 
siguranța copiilor lor este în pericol [26].

Există o mulțime de studii cu privire la relația 
dintre stilul parental și agresorii și victimele bullying-
ului. Cele mai multe arată că agresivitatea copiilor are 
legătură cu parenting-ul [28], [29]; supravegherea și 
monitorizarea scăzută a copiilor, metodele discipli-
nare folosite, inconsecvențele dintre părinți, respinge-
rea și implicarea scăzută sunt corelate cu problemele 
comportamentale ale copiilor [30] , [31]. În general, 
agresorii din fenomenul de bullying învață agresivi-
tatea în familiile lor [28] și tind să-și rezolve proble-
mele prin violență [1]. Aceștia se simt izolați și res-
pinși acasă și, în consecință, caută să se afi lieze anu-
mitor grupuri de la școală. Ei nu se simt stăpâni acasă 
și, în consecință, încearcă să-i controleze și să le facă 

rău altora la școală. Studiile au constatat că nevoia de 
afi liere este mai importantă pentru fete și nevoia de 
putere este mai importantă pentru băieți [32], [33]. În 
ceea ce privește victimele agresiunii, cercetătorii au 
descoperit că băieții victim aveau mame supraprotec-
toare [1]. Alți cercetători [34] au găsit o corelație între 
victimele agresiunii și relațiile de familie disfuncțio-
nale, în special în cazul fetelor. Există dovezi că copiii 
cu familii supraprotectoare dezvoltă caracteristici care 
atrag agresiuni de tip bullying și o capacitate redusă 
de a se apăra împotriva agresiunii [35]. Alte studii 
identifi că faptul că mulți dintre părinții cu copii care 
sunt victime ale agresiunii, sunt ei înșiși foste victime 
ale agresiunii [8]. În fi ne, unele studii demonstrează o 
relație între stilul permisiv de parenting și copii care 
devin victime ale agresiunii [36] sau au difi cultăți de 
control al impulsurilor agresive [37].

Un rol important în acest context îl joacă su-
portul social. Cercetătorii au descoperit că victimele 
agresiunii raportează mai puțin sprijin social din par-
tea profesorilor și a colegilor decât ne-victimele [38]. 
Acest rezultat a fost confi rmat de un alt studiu [39] 
care a constatat că victimele bullying-ului au perceput 
că au primit mai puțin sprijin social de la colegii lor 
decât alți copii. Alți cercetători au arătat că victimele 
care au suferit agresiuni mai mult de 4 săptămâni, au 
raportat că au solicitat sprijin social într-o măsură mai 
mică [40]. Un alt studiu [41] a constatat că victimiza-
rea era legată de problemele de externalizare doar la 
adolescenții care percepeau un nivel scăzut de sprijin 
social. Literatura a relevat, de asemenea, că adoles-
cenții care au perceput un nivel scăzut de sprijin so-
cial au avut și probleme de internalizare [42].

Pe baza acestor premise și, de asemenea, pe baza 
faptului că în România cercetările privind agresiunea 
sunt abia la început, studiul nostru vizează explorarea 
relației statutului de agresiune (victimă și agresor) cu 
stilurile parentale și, de asemenea, cu sprijinul per-
ceput într-un eșantion românesc de studenți. Studiul 
nostru investighează retrospectiv aceste relații, cerân-
du-le studenților să-și amintească experiențele lor de 
liceu și, de asemenea, practicile parentale în familiile 
lor, împreună cu sprijinul social pe care l-au perceput 
în acea perioadă a vieții lor. De asemenea, am fost in-
teresați să explorăm posibile diferențe de gen în ceea 
ce privește toate cele trei concepte măsurate.
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Metodă

Participanți
Au fost înscriși în studiul nostru 100 de stu-

denți voluntari, cu o vârstă cuprinsă între 18 și 25 de 
ani. Eșantionul a inclus 44 de bărbați și 56 de femei. 
În ceea ce privește starea civilă, 94,2% nu erau căsă-
toriți și 5,8% erau căsătoriți. Majoritatea provin din-
tr-o familie biparentală (90,3%), în timp ce doar 9,7% 
provin dintr-o familie monoparentală. Din eșantionul 
total, 50,5% dintre participanți au fost angajați. Ei 
și-au perceput venitul ca fi ind scăzut (53,9%), mediu 
(34,3%) sau ridicat (11,8%).

Instrumente
Bullying-ul a fost măsurat folosind o versiune 

scurtă (28 itemi) a chestionarului Olweus Bullying 
Questionnaire - OBQ [43]. Acest instrument încorpo-
rează 42 de itemi și măsoară atât statutul de agresor, 
cât și pe cel de victimă. Fiecare item descrie un com-
portament diferit, iar participanților li se cere să deter-
mine frecvența cu care a avut loc acest comportament 
în ultimele două luni. Frecvența este măsurată cu 4 
puncte pe scala Likert. Versiunea scurtă a dovedit o 
bună consistență internă (α peste 0,80) și o bună vali-
ditate a construcției.

Stilurile parentale au fost măsurate cu Chesti-
onarul autorității parentale - PAQ [44]. Se compune 
din 30 de itemi pentru fi ecare părinte și oferă scoruri 
pentru stilurile permisive, autoritar-democratice și au-
toritare atât pentru mamă, cât și pentru tată. Elemen-
tele au fost construite pe baza descrierilor propuse de 
Baumrind [45]. Fiecare item reprezintă un compor-

tament specifi c al părintelui, pe care respondentul ar 
trebui să îl cuantifi ce de la 1 la 5 pe scala Likert (1 
= puternic în dezacord până la 5 = foarte de acord). 
Coerențele originale ale subscalei au variat de la 0,77 
la 0,92.

Suportul social perceput a fost măsurat prin 
Scala multidimensională a suportului social perceput 
- MSPSS [46]. Este un instrument de auto-raportare 
care încorporează 12 itemi și măsoară trei surse dife-
rite de sprijin: familia, prietenii și alte persoane sem-
nifi cative în acest sens. Fiecare item a fost evaluat pe 
o scală de tip Likert în 5 puncte, variind de la puternic 
dezacord (1) la puternic de acord (5). Coerența internă 
originală a subscalelor a variat de la 0,85 la 0,91. Lite-
ratura confi rmă în general o bună validitate factorială 
și constructivă și o fi abilitate ridicată a acestei scale.

Proceduri și design
Studiul nostru este retrospective, corelațional. 

Aceasta înseamnă că studenții au fost rugați să răs-
pundă la scalele de bullying referitoare la experiența 
lor de liceu, așa cum și-au amintit. Chestionarul care 
conține toate scalele a fost administrat în mediul on-
line. În primul rând, participanții au semnat consim-
țământul informat și, ulterior, au primit întrebările. 
Completarea chestionarului a durat aproximativ 25 de 
minute.

Rezultate

În prima etapă a analizei noastre, am investigat 
corelația dintre stilurile parentale și statutul referitor 
la bullying al participanților. Rezultatele sunt prezen-
tate în tabelul 1.

Tabelul nr. 1. Matricea de corelație între s  lurile parentale percepute și statutul de vic  mă/agresor

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8
1.Permissive style -
2.Authoritarian style -.558** -
3.Authoritative style .527** -.542** -
4.Physical victim -.210* .371** -.370** -
5.Verbal victim -.188 .228* -.295** .505** -
6.Psychological victim -.300** .294** -.411** .429** .516** -

7.Physical aggressor -.053 .204 -.044 .362** .075 .030 - .
8.Verbal aggressor -.067 .165 -.003 .232* .110 .012 .577** -

9.Psychological aggressor -.155 .202 -.167 .199 .110 .092 .432** .368**
N=100, *p< 0.05, **p< 0.01
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Așa cum arată tabelul 1, stilul permisiv al părin-
ților a fost corelat negativ și semnifi cativ cu a fi  victimă 
fi zică (r = -0.210, p <0.05) și psihologică (r = -0.300, 
p <0.01) a bullying-ului. Ambele corelații au fost de 
magnitudine mică până la moderată. Stilul autoritar-de-
mocratic a fost corelat pozitiv și semnifi cativ cu a fi  
victima fi zică (r = 0,371, p <0,01), verbală (r = 0,228, 
p <0,05) și psihologică (r = 0,294, p <0,01) a bullying-

ului. Magnitudinea corelațiilor a variat de la scăzută la 
moderată. Stilul autoritar s-a corelat negativ și semni-
fi cativ cu a fi  o victimă fi zică (r = -0.370, p <0.01), 
verbală (r = -0.295, p <0.01) și psihologică (r = -0.411). 
Toate cele trei corelații au fost de intensități moderate.

În etapa următoare a analizei noastre am studiat 
corelațiile dintre stilurile parentale și suportul social 
perceput. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 2.

Tabelul nr. 2. Matricea de corelație între s  lurile parentale și suportul social perceput

Variables 1 2 3 4 5
1.Permissive style -
2.Authority style -.558** -
3.Authoritative style .527** -.542** -
4.Family support .483** -.545** .813** -
5.Friends support .276** -.230* .440** .423** -
6.Others support .366** -.325** .575** .673** .671**

N=100, *p< 0.05, **p< 0.01

După cum arată tabelul 2, stilul permisiv a fost 
corelat pozitiv și semnifi cativ cu sprijinul familiei (r 
= 0,483, p <0,01), sprijinul prietenilor (r = 0,276, p 
<0,01) și al altor persoane semnifi cative (r = 0,366, p 
<0,01) . Toate cele trei corelații au fost de intensități 
moderate. Stilul autoritar-democratic a fost corelat ne-
gativ și semnifi cativ cu sprijinul familiei (r = -0,545, 
p <0,01), sprijinul prietenilor (r = -0,230, p <0,05) și 
al altor persoane semnifi cative (r = -0,325, p <0,01). 
Corelațiile au înregistrat magnitudini moderate până 

la mari. Stilul autoritar a fost corelat pozitiv și semni-
fi cativ cu sprijinul familiei (r = 0,813, p <0,01), spriji-
nul prietenilor (r = 0,440, p <0,01) și al altor persoane 
semnifi cative (r = 0,575, p <0,01). Corelațiile au va-
riat de la intensități moderate până la mari.

În continuare, am analizat corelațiile dintre di-
feritele tipuri de suport social și statutul de victimă/
agresor în fenomenul de bullying. Rezultatele sunt 
prezentate în tabelul 3.

Tabelul nr. 3. Matricea de corelație între suportul social perceput și statutul vic  mă/agresor

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8
1.Family support -
2.Friends support .423** -
3.Others support .673** .671** -
4.Physical victim -.282** -.249* -.187 -
5.Verbal victim -.239* -.172 -.084 .505** -
6.Psychological victim -.291** -.436** -.397** .429** .516** -
7.Physical aggressor -.075 .133 .007 .362** .075 .030 -
8.Verbal aggressor -.070 .148 .067 .232* .110 .012 .577** -
9.Psychological aggressor -.137 .083 .002 .199 .110 .092 .432** .368**

N=100, *p< 0.05, **p< 0.01

Așa cum arată tabelul 3, suportul familial a fost 
corelat negativ și semnifi cativ cu a fi  victimă fi zică 

(r = -0.282, p <0.01), verbală (r = -0.239, p <0.05) și 
psihologică (r = -0.291, p <0.01) a agresiunii. Toate 
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corelațiile au avut magnitudini mici până la mode-
rate. Sprijinul prietenilor a fost corelat negativ cu a 
fi  victimă fi zică (r = -0.249, p <0.05) și psihologică (r 
= -0.436, p <0.01) a agresiunii. Corelațiile au variat 
de la intensități mici până la moderate. Sprijinul altor 
persoane importante a fost semnifi cativ corelat nega-

tiv cu a fi  victimă psihologică a agresiunii (r = -0,397, 
p <0,01), cu intensitate moderată.

În etapa fi nală a analizei noastre am investigat 
dacă au existat diferențe în stilurile parentale, sprijinul 
social perceput și statutul de victim/agresor, în funcție 
de gen. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 4.

Tabelul nr. 4. Diferențele de gen între s  lurile parentale, suportul social perceput și statutul vic  mă/agresor

Gender N M SD t p

Permissive style
Female 57 30.38 6.22 -.119 .905
Male 44 30.53 6.14

Authoritarian style
Female 57 25.50 9.74 .092 .927
Male 44 25.32 9.66

Authoritative style
Female 57 34.05 9.03 -.127 .899
Male 44 34.28 8.93

Family support
Female 57 20.35 6.44 -.606 .546
Male 44 21.16 6.87

Friends support
Female 57 20.31 6.86 -.040 .968
Male 44 20.37 7.09

Others support
Female 57 22.17 6.08 1.572 .119
Male 44 20.09 7.14

Physical victim
Female 57 5.40 1.51 -.568 .571
Male 44 5.61 2.20

Verbal victim
Female 57 4.75 2.37 1.722 .088
Male 44 4.04 1.47

Psychological victim
Female 57 3.52 1.63 .512 .610
Male 44 3.36 1.51

Physical aggressor
Female 57 4.69 1.02 -1.815 .073
Male 44 5.17 1.54

Verbal aggresor
Female 57 3.49 .66 -3.202 .002
Male 44 4.48 2.18

Psychological aggressor
Female 57 2.91 1.22 .477 .634
Male 44 2.78 1.45

Așa cum arată tabelul 4, singura variabilă cu di-
ferențe semnifi cative de gen a fost statutul de agresor 
verbal, bărbații având un nivel semnifi cativ mai mare 
(M = 4,48, SD = 2,18) decât femeile (M = 3,49, SD = 
0,66), t = -3,202 , p = 0,002.

Discuții și concluzii

Bazat pe literatura de specialitate despre relația 
dintre stilurile parentale, suportul social și bullying, 
studiul nostru a vizat aducerea de dovezi despre legă-
tura dintre aceste concepte pe un eșantion românesc 
de studenți. Folosind o abordare retrospectivă, am in-
vestigat 100 de studenți cărora li s-a cerut să-și amin-
tească experiența din liceu legată de bullying, com-
portamente familiale și sprijin social perceput.

În primul rând, rezultatele noastre confi rmă relația dintre stilurile parentale și statutul de victimă a agre-
siunii. Am constatat că stilurile permisive și autoritar-democratice ale părinților au avut un rol protector în a nu 
deveni victimă a agresiunii, în timp ce stilul autoritar a fost asociat cu o probabilitate destul de mare de a fi  o 
astfel de victimă. În timp ce prima constatare este congruentă cu literatura existentă, acest ultim rezultat pare 
destul de contradictoriu. Literatura indică faptul că stilul autoritar ar fi  asociat pozitiv cu a fi  un agresor și nu 
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o victimă. Totuși, dacă analizăm corelațiile nesemni-
fi cative cu statutul de agresor (verbal, psihologic și fi -
zic) și ne concentrăm asupra amplorii efectelor, putem 
observa intensități mici până la moderate de la 0,16 la 
0,20, ceea ce înseamnă că există o relație acolo dar nu 
a putut fi  revelat ca fi ind semnifi cativ din cauza puterii 
statistice relativ reduse generate de volumul mic de 
participanți. De asemenea, luând în considerare unele 
corelații pozitive între a fi  victimă și a fi  agresor (de 
exemplu, r = 0,362 pentru victima fi zică / agresor) pu-
tem concluziona că stilul autoritar poate fi  tratat ca o 
vulnerabilitate pentru a deveni un agresor.

În al doilea rând, am constatat că stilurile per-
misive și autoritar-democratice au fost asociate cu ni-
veluri ridicate de suport social perceput, din toate cele 
trei surse măsurate, familiale, prieteni și altele semni-
fi cative, în timp ce stilul autoritar era asociat cu nive-
luri scăzute de socializare. Aceste rezultate confi rmă 
încă o dată consecințele disfuncționale ale stilului au-
toritar al părinților. Suportul social scăzut perceput de 
indivizi obișnuiți cu un stil autoritar este asociat nu 
doar cu a deveni un agresor, așa cum am menționat 
anterior, ci și cu bunăstarea scăzută [47], [48], strate-
gii de coping nesănătoase [49], [50] ] și, în general, cu 
funcționare socială și psihologică scăzute [51].

În al treilea rând, am constatat că toate cele trei 
tipuri de suport social perceput (familia, prietenii și 
alții semnifi cativi) au un rol protector împotriva statu-
tului de victimă a agresiunii. Explicația acestor rezul-
tate este probabil legată de rolul suportului social în 
dezvoltarea strategiilor de combatere a agresiunii și, 
de asemenea, de rolul său în inhibarea consecințelor 
percepute ca victime ale agresiunii.

În cele din urmă, am constatat că, în general, 
nu existau diferențe de gen în ceea ce privește stilu-
rile parentale, sprijinul social perceput și statutul în 
cadrul fenomenului de bullying, cu excepția statutului 
de agresor verbal care avea un nivel mai ridicat pen-
tru bărbați. Aceasta înseamnă că, în general, ambele 
sexe benefi ciază într-un grad ridicat de avantajul de 
a fi  crescute cu stiluri mai puțin autoritare și ambele 
percep niveluri ridicate de sprijin social din aceste sti-
luri parentale, care le protejează în continuare de a fi  
victime ale agresiunii.

Studiul nostru are, de asemenea, mai multe li-
mite pentru care autorii își asumă întreaga responsabi-
litate. În primul rând, am folosit o abordare transver-
sală care a permis doar identifi carea relațiilor dintre 

variabile, fără nicio dovadă directă a cauzalității. În 
al doilea rând, am folosit o abordare retrospectivă, in-
vestigând experiența din liceu a studenților, care ar fi  
putut infl uența fenomenul real investigat de anumite 
limite de memorie. Nu în ultimul rând, eșantionul 
nostru a fost relativ mic, ceea ce a generat, așa cum 
am subliniat anterior, o anumită limită în ceea ce pri-
vește puterea statistică.

Dincolo de aceste limite, luând în considerare 
toate rezultatele relevate de studiul nostru, putem 
concluziona că aduce un aport valoros nu doar pen-
tru importanța generală a creșterii copiilor cu stiluri 
democratice și neautoritare, ci și pentru modul în care 
copiii și adolescenții pot să fi e protejați în a nu deveni 
victimele agresiunii.
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CALCULATORUL ANCHETEI ALIMENTARE, 
INSTRUMENT DE LUCRU UTIL ÎN CABINETELE 

MEDICALE DIN GRĂDINIȚE
Dr. Ionescu Elena Teodora,

School Medical Offi ce, Constanța

Rezumat

OBIECTIVE: Calculatorul anchetei alimentare 
a fost proiectat și realizat din necesitatea practică de 
a centraliza și interpreta cât mai rapid, efi cient, corect 
și unitar datele privind cantitățile de alimente consu-
mate în medie pe zi de copiii din grădinițele cu pro-
gram prelungit cu bucătărie proprie.

METODĂ: Calculatorul Anchetei Alimentare 
este un program în Excel 2010 ce cuprinde o bază de 
date cu caracteristicile produselor alimentare (calorii, 
proteine, glucide, lipide, etc),10 foi de lucru zilnice 
și o concluzie statistică a datelor înregistrate în toate 
cele zece zile de anchetă.

REZULTATE ȘI DISCUȚII: Sunt calculate 
rapid: numărul de calorii per copil pe zi, proteinele, 
glucidele și lipidele conținute de cantitatea de aliment 
folosită la prepararea hranei din ziua respectivă. Sunt 
centralizate la fi nal toate aceste date, furnizând in-
formații despre rațiile medii /copil pe 10 zile și sunt 
comparate cu necesarul estimativ zilnic prevăzut în 
tabelele din legislația în vigoare.

CONCLUZII: O analiză zilnică corectă și ra-
pidă a caracteristicilor cantitative și calitative ale ali-
mentelor utilizate în prepararea hranei din cantinele 
grădinițelor cu program prelungit, duce la asigurarea 
unei alimentatii echilibrate în rândul preșcolarilor

CUVINTE CHEIE: ancheta alimentară, cal-
culator, grădinițe

THE FOOD INVESTIGATION CALCULATOR, 
A USEFUL TOOL IN MEDICINE OFFICES 

FROM KINDERGARTENS

Abstract

OBJECTIVES: The Food Investigation Calcu-
lator was created due to the practical necessity to cen-
tralize and to interpret fast, effi cient, correct and uni-
tary the data showing the quantities of food consumed 
on average per day by the kids from kindergartens 
with an extended program with their own canteens.

METHODE: The Food Investigation Calcula-
tor is an Excel 2010 program that includes a data base 
with that characteristics of the food products (prote-

ins, carbohydrates, calories and lipids), 10 daily wor-
ksheets and a statistic conclusion of the data registe-
red in the in all 10 days of investigation.

RESULTS: It calculates the number of calories 
per child per day, the proteins, the carbohydrates and 
the lipids contained by the quantity of nourishment 
used to prepare food in that particular day. In the end, 
it centralizes all this data, giving information about 
the average ratios per child for 10 days and compares 
them to the estimated daily requirement provided in 
the tables of the legislation in force.

* Autor corespondent: Elena Ionescu, medic Dispensar școlar Constanța, e-mail: elena_ionescu75@yahoo.com
Articol primit: 09.01.2021, acceptat: 30.01.2021, publicat: 12.04.2021
Citare: Ionescu E. The food investigation calculator, a useful tool in medicine offi ces from kindergartens. The 
Journal of School and University Medicine 2021;VIII(1):14-18

Revista de Medicină Şcolară şi Universitară, Vol VIII, Nr. 1, ianuarie-martie 2021



15

Articole științifi ce 

CONCLUSIONS: A correct and fast daily 
analysis of the quantitative and qualitative characte-
ristics of the ingredients used in the preparation of 
food in the canteens of the kindergartens with exten-
ded program, leads to the remedy of the deviations in 

due time and to ensure a balanced diet among presc-
hoolers. 

KEY WORDS: food investigation, calculator, 
kindergartens

Introducere

Asigurarea unei alimentații echilibrate a copii-
lor în unitățile de învățământ este un deziderat major, 
pentru îndeplinirea căruia este necesară o bună cola-
borare între conducerile unităților de învățământ și 
cabinetul medical din grădinițe. Este important să se 
realizeze un meniu adaptat calitativ și cantitativ nevo-
ilor de creștere și dezvoltare ale copiilor.

Analiza cantitativă a alimentației asigurate co-
piilor în grădinițe se realizează prin efectuarea anche-
tei alimentare, inclusă în atribuțiile cadrelor medicale 
școlare și reglementată de următorele acte legislative 
[1,2] în vigoare:

• Ordin - nr. 1563/2008 emis de Ministerul 
Sănătății pentru aprobarea Listei alimentelor nere-
comandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor 
care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru co-
pii şi adolescenţi.

• Ordinul Comun - nr.1668/ 5298/2011 emis 
de Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului și Ministerului Săn ătăţii – pentru aprobarea 
Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a 
preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de 
stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acor-
darea asistenţei medicale gratuite şi pentru promova-
rea unui stil de viaţă sănătos.

Astfel, în Ordin M.S.-nr. 1563/2008, anexa 4, 
art. 1 se precizează: “Pentru aprecierea cantităţilor de 
alimente consumate în medie pe zi de un copil, se va 
realiza un calcul pe baza foilor de alimente scoase din 
magazie zilnic, pe o perioadă de 10 zile lucrătoare 
(în două săptămâni consecutive) în lunile februarie, 
mai şi octombrie. Cantităţile din grupele de alimente 
cumulate pe cele 10 zile se vor împărţi la numărul to-
tal de consumatori din cele 10 zile, obţinându-se raţia 
medie pe copil, care se va compara cu raţiile recoman-
date din tabelul nr. 1 “Necesarul estimativ zilnic al 
diferitelor grupe de alimente pentru alcătuirea dietei 
la copii şi adolescenţi”.

În Ordinul Comun M.E.C.T.S. și M.S.- 
nr.1668/ 5298/2011 se specifi că următoarele:

“I. Atribuţiile medicului şcolar/medicului:
a) Vizează întocmirea meniurilor din grădiniţe 

şi cantine şcolare. 
b) Supraveghează efectuarea anchetelor ali-

mentare periodice pentru verifi carea respectării unei 
alimentaţii sănătoase.”

”II. Atribuţiile asistentului medical: 
a) Participă la întocmirea meniurilor săptămâ-

nale şi la efectuarea periodică a anchetelor privind ali-
mentaţia preşcolarilor şi elevilor;

c) Asistă la scoaterea alimentelor din magazie 
şi controlează calitatea organoleptică a acestora, sem-
nând foaia de alimentaţie privind calitatea alimentelor. 

d) Controlează zilnic proprietăţile organoleptice 
ale alimentelor scoase din magazie şi modul de func-
ţionare a agregatelor frigorifi ce din blocul alimentar.”

Calitatea meniurilor din grădinițele cu program 
prelungit și identifi carea modalităților de optimizare 
a acestor meniuri, în concordanță cu nevoile nutrițio-
nale ale preșcolarilor a fost analizată în studii realizate 
de echipe de profesioniști în Tg Mureș [3,4, 5], propu-
nem în continuare un program informatic de analiză 
cantitativă a meniurilor, care poate fi  realizat în toate 
grădinițele din țară.

Pentru realizarea anchetei alimentare este ne-
voie de următoarele lucruri:10 foi de magazie conse-
cutive din lunile octombrie, februarie și mai (cantită-
țile în kilograme ale alimentelor folosite pentru pre-
pararea hranei), meniul din cele 10 zile și numărul de 
copii prezenți la masă.

În marea majoritate a cabinetelor școlare din țară, 
înregistrarea și prelucrarea acestor date se face folosind 
pixul /creionul, calculul pentru fi ecare aliment scos din 
cămară fi ind mare consumator de timp. Din acest mo-
tiv propun folosirea Calculatorului anchetei alimentare, 
chiar dacă rezistența la schimbare și lipsa dotării cu 
calculatoare/laptop-uri a cabinetelor medicale școlare 
reprezintă piedici justifi cate în folosirea lui.
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Descrierea programului:

Calculatorul Anchetei Alimentare este un pro-
gram în Excel 2010, structurat in 12 foi de lucru(wor-
ksheet-uri):

• Primul sheet denumit:  ”VALORI PRODUSE”, 
cuprinde o bază de date cu 289 de alimente, canti-
tatea netă de produs utilizată la prepararea mâncării, 
conținutul pe 100 gra me de aliment în proteine (ve-
getale,animale,totale), lipide (vegetale ,animale,to-
tale), glucide, fi er, calciu, calorii, grupul de produse 
din care face parte alimentul (ex.lapte și produse din 
lapte,legume,fructe,etc.) și coefi cientul echivalentului 
alimentar al acestuia.

• 10 worksheeturi denumite “FIȘĂ ZILNICĂ”, 
numerotate de la 1 la 10, exact numărul de zile cât 
trebuie efectuată ancheta alimentară.

• Ultimul sheet denumit “ANCHETA ALI-
MENTARĂ GRĂDINIȚĂ” centralizează, pe baza unor 
formule prestabilite și a datelor introduse în fi șele de 
lucru, toate informațiile necesare comparării rezulta-
telor obținute cu rațiile recomandate în lege.

Este important să nu se schimbe numele aces-
tor sheet-uri, deoarece formulele de calcul nu vor mai 
funcționa corect și programul va fi  compromis.

Caracteristicile produselor (proteine, lipide, 
glucide, calorii,etc.) au fost preluate de pe eticheta 
produsului alimentar, din tabelele cu aceste date pu-
blicate în volume de specialitate [6,7], diverse site-uri 
de profi l [8,9]. Pot fi  introduse foarte ușor în tabel alte 
alimente folosite în cantină, completând rândul re-
spectiv sau pot fi  modifi cate datele unui produs, con-
form etichetei producătorului.

Imaginea nr. 1 worksheet-ul ”VALORI PRODUSE”

Fișa zilnică de lucru cuprinde următoarele: 
numele grădiniței, data, meniul zilnic și un tabel. În 
tabel se introduc: numărul de copii prezenți la masă, 
alimentele folosite la prepararea hranei și cantitatea 
lor în kilograme (rândurile din coloanele B și C). De 
mare ajutor sunt dropdown-urile care facilitează se-
lecția rapidă a alimentului ce trebuie introdus. Calcu-
latorul va afi șa cantitatea de proteine, lipide, glucide, 
calorii corespunzătoare fi ecărui aliment, fi ecărui copil 

,dar și pe fi ecare masa (mic dejun,gustări,prânz), pre-
cum și echivalenții alimentari în kilograme corespun-
zători grupului de produs. Sunt 13 grupuri de produse 
(ex.grup 1:lapte și produse din lapte în echivalent 
lapte) [1]. Pentru a putea fi  calculate caloriile pe fi -
ecare masă, în coloana B sunt numerotate și notate 
cu culori diferite rândurile corespunzătoare acestora 
(mic dejun-roșu, gustare ora 10-verde, prânz-galben,-
gustare ora 16-albastru).
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Imaginea nr. 2 “FIȘĂ ZILNICĂ”
În sheetul “ANCHETA ALIMENTARĂ GRĂDI-

NIȚĂ” sunt comparate valorile realizate pe 10 zile cu 
valorile recomandate în legislație [1], sunt interpretate 
aceste valori și sunt calculate abaterile de la medie.
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Imagine nr. 4 Tabel cu interpretarea rezultatelor și abaterile de la medie

Fișele de lucru, precum și concluziile anchetei 
alimentare pot fi  printate și îndosariate după fi ecare 
lună de anchetă (octombrie,februarie și mai). Conclu-
ziile anchetei se comunică directorului de grădiniță, 
astfel încât, dacă sunt neconcordanțe majore acestea 
să poată fi  corectate.

Acest program are avantajul că poate fi  utilizat 
în fi ecare zi, astfel încât, în orice moment, completând 
cele 10 fi șe zilnice de lucru, putem avea o imagine a 
respectării sau nu a cantităților zilnice recomandate 
copiilor ce frecventează grădinița.

Concluzii:

O analiză zilnică corectă și rapidă a caracteris-
ticilor cantitative și calitative ale alimentelor utilizate 
în prepararea mâncării din cantinele grădinițelor cu 
program prelungit, duce la remedierea abaterilor în 
timp util și asigurarea unei alimentatii echilibrate în 
rândul preșcolarilor.

Programul poate fi  descărcat de pe site-ul http://
www.medicinascolara.ro/la secțiunea “Descarcă”.
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ABORDAREA DIAGNOSTICĂ A DURERILOR 
ABDOMINALE LA COPILUL DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ

Tudor Lucian Pop,
Disciplina Pediatrie 2, Departamentul Mama și copi lul, UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca,

Clinica Pediatrie 2, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca

Rezumat:

Durerea abdominală este probabil cea mai frec-
ventă cauză de prezentare a unui copil la medic sau de 
absenteism școlar. Medicul de familie, medicul pedi-
atru și medicul de medicină școlară trebuie să poată 
identifi ca semnele de alarmă care orientează diagnos-
ticul spre o cauză organică (acută, cronică sau o even-
tuală urgență chirurgicală), dar și să cunoască aspec-
tele legate de cauzele funcționale ale durerii abdomi-
nale la copilul școlar și adolescent. Patogeneza durerii 
abdominale funcționale este multifactorială, având la 
bază interrelația dintre modifi cările sensibilității visce-
rale și alterarea motilității gastro-intestinale. Criteriile 
Roma IV sunt utile pentru un diagnostic pro-activ al 
tulburărilor funcționale gastro-intestinale: dispepsia 

funcțională, sindromul de intestin iritabil, migrena 
abdominală și durerea abdominală funcțională. În ca-
zul durerii abdominale funcționale nu exista markeri 
biochimici sau modifi cări structurale care să permită 
un diagnostic obiectiv sau monitorizarea acestor tul-
burări. Decizia de utilizare a testelor de diagnostic este 
lăsată la latitudinea medicului. Durerea abdominală 
funcțională poate infl uența performantele școlare și 
relațiile sociale ale copilului, putând asocia anxietate, 
depresie și manifestări extra-intestinale cu afectarea 
calității vieții. Astfel un diagnostic și un management 
corect al durerii abdominale este foarte important în 
practica medicului care se ocupă de acești copii.

Cuvinte cheie: durere abdominală, funcțională, 
criterii Roma, copil, adolescent

DIAGNOSTIC APPROACH TO ABDOMINAL PAIN 
IN SCHOOL-AGE CHILDREN

Abstract:

Abdominal pain is probably the most common 
cause of addressing a doctor or of school absenteeism. 
The family doctor, the pediatrician, and the school 
doctor must identify the red fl ags that can direct the 
diagnosis towards an organic cause (acute, chronic, 
or even a surgical emergency). They also have to be 
aware of functional causes of abdominal pain in sc-
hool-age children and adolescents. The pathogenesis 
of functional abdominal pain is multifactorial, based 

on the interrelationship between visceral hypersensiti-
vity and the alteration of gastrointestinal motility. The 
Roma IV criteria help a proactive diagnosis of functi-
onal gastrointestinal disorders: functional dyspepsia, 
irritable bowel syndrome, abdominal migraine, and 
functional abdominal pain. In functional abdominal 
pain, there are no biochemical markers or structural 
changes that allow an objective diagnosis or the moni-
toring of these disorders. The decision to use diagnos-
tic tests is left to the physician. 

*  Autor corespondent: Tudor Lucian Pop, Disciplina Pediatrie 2, Departamentul Mama și copilul, UMF „Iuliu 
Hațieganu” Cluj-Napoca, Clinica Pediatrie 2, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, e-mail: 
tudorlpop@yahoo.com
Articol primit: 04.04.2021, acceptat: 09.04.2021, publicat: 12.04.2021
Citare: Pop TL. Diagnostic approach to abdominal pain in school-age children. The Journal of School and Uni-
versity Medicine 2021;VIII(1):19-26
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Functional abdominal pain can infl uence a 
child’s school performance and social relationships 
and may associate anxiety, depression, and extra-in-
testinal manifestations, with poor quality of life. Thus 

a correct diagnosis and management of abdominal 
pain are essential for these children. 

Keywords: abdominal pain, functional, Roma 
criteria, child, adolescent

Durerea abdominală este probabil cea mai frec-
ventă cauză de prezentare a unui copil la medic sau 
de absenteism școlar. Deși în multe situații durerea 
este simptomul unei afecțiuni benigne, este foarte im-
portantă evaluarea corespunzătoare pentru a elimina 
posibilele cauze de urgență, inclusiv chirurgicală. Me-
dicul de familie, medicul pediatru și medicul de me-
dicină școlară trebuie să poată identifi ca semnele de 
alarmă care orientează diagnosticul spre o cauză orga-
nică (acută sau cronică), dar și să cunoască aspectele 
legate de cauzele funcționale ale durerii abdominale 
la copilul școlar și adolescent.

Durerea abdominală acută reprezintă circa 
9% din prezentările la medicul de medicină primară 
(medic de familie sau medic școlar). De multe ori pa-
tologia responsabilă de durere nu este o urgență, dar 
cea mai difi cilă sarcină a medicului este de a face un 
diagnostic corect, în special în cazurile care reprezintă 
urgențe chirurgicale. Incidența abdomenului acut chi-
rurgical este descrisă a fi  de 2%. [1,2]

Durerea abdominală acută poate avea diferite 
cauze, unele mai frecvente la vârsta mică, altele mai 
frecvente la adolescent. În tabelul 1 se găsesc cele 
mai frecvente etiologii ale durerii abdominale acute 
în funcție de vârsta copilului.

Tabel 1. Cele mai frecvente cauze de durere abdominală acută la copilul de vârstă școlară și adolescent. [1,2]

Vârsta Cauze comune Cauze specifi ce vârstei

Copil şcolar 
(5-11 ani)

Apendicita acută
Obstrucţie intestinală
Constipaţie
Toxiinfecţii alimentare
Gastrită acută

Gastroenterocolită acută
Limfadenită mezenterică
Pancreatită
Patologie biliară
Traumatism abdominal
Infecţii acute de căi respiratorii
Infecţia de tract urinar
Sindrom hemolitic uremic
Mononucleoza infecţioasă

Durere abdominală funcţională
Migrena abdominală
Volvulus intestinal
Purpura Henoch Schonlein
Intoxicaţie cu plumb

Adolescenţi 
(12-18 ani)

Durere abdominală funcţională
Sindrom de intestin iritabil
Boala infl amatorie intestinală
Sindrom premenstrual
Sarcină ectopică, tulburări legate de sarcină
Torsiune ovariană sau testiculară
Boala infl amatorie pelviană. Infecţii cu transmitere 
sexuală (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae)

Evaluarea copiilor de vârstă școlară cu durere 
abdominală trebuie să se bazeze pe o anamneză amă-
nunțită, urmată de un examen obiectiv complet. Vâr-
sta copilului poate să orienteze medicul spre anumite 
etiologii mai frecvente (vezi Tabel 1). Evaluarea du-
rerii trebuie să țină seama de localizarea și iradierea, 
momentul apariției, caracterul, severitatea, factorii 
agravanți sau care duc la diminuarea durerii. Este 
important istoricul administrării de medicamente, 
precum și simptomele asociate. Astfel vărsăturile bili-

oase, constipația, diareea, scaunele cu sânge, distensia 
abdominală sau febra sunt elemente importante care 
orientează diagnosticul. De asemenea, simptome aso-
ciate ca tusea, dispneea, febra, dureri faringiene pot 
fi  determinate de o infecție respiratorie, iar simpto-
mele urinare (disurie, hematurie, micțiuni frecvente) 
se asociază cu infecția de tract urinar. În cazul fetelor 
la pubertate este necesară și o evaluare a manifestări-
lor legate de menstruație, de activitatea sexuală și de 
contracepție. 
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Deshidratarea, scăderea ponderala, vărsăturile, 
poliuria, polidipsia sunt indicii ale unei posibile dureri 
abdominale în contextul unei ceto-acidoze diabetice. 
Artralgia, erupția cutanata, urinile închise la culoare 
pot sugera o purpura Henoch-Schonlein. Traumatis-
mul abdominal în antecedente poate explica cauza 
unei dureri abdominale. [1,2]

Medicul trebuie să evalueze starea generală a 
copilului, nivelul de activitate, aportul alimentar și 
lichidian. Evaluarea semnelor vitale trebuie să urmă-
rească apariția febrei (infecție sau infl amație), tahi-
cardia (sepsis, şoc, obstrucție intestinala, peritonita), 
tahipneea (pneumonie, acidoza din diabetul zaharat – 
respirație Kussmaul, uremie, deshidratare severa), hi-
potensiunea (hipovolemie în deshidratările severe sau 
pierderi în al 3-lea spațiu în obstrucții intestinale sau 
perforații) sau hipertensiune (purpura Henoch-Schon-
lein, sindrom hemolitic uremic). [1-3] Examinarea ab-
domenului trebuie să urmărească punctele de maximă 
durere, eventualele semne de traumatism abdominal, 
palparea unor formațiuni abdominale, ascultarea zgo-
motelor abdominale (ileus sau obstrucție intestinală). 
Examinare genito-pelviană este importantă pentru 
eventualele hernii inghinale, torsiune testiculară, 
formațiuni localizate pelvian, fi suri anale. Examenul 
obiectiv general poate evidenția apariția icterului, pa-
lorii, erupțiilor cutanate purpurice, modifi cările ste-
tacustice pulmonare sau chiar congestia faringiană și 
amigdaliană. [3] De asemenea, semnul Murphy poate 
fi  prezent în cazul colecistitei acute, iar semnul Cullen 
și Grey Turner în hemoragiile abdominale. [2]

Investigațiile de laborator trebuie adaptate 
la simptomatologie și la modifi cările evidențiate la 
examenul obiectiv. Trebuie luate în considerare he-
moleucograma (leucocite, hemoglobina), markerii 
de infl amație (proteina C reactivă, viteza de sedimen-
tare a hematiilor), testele hepatice (transaminaze, bi-
lirubine), amilaza, lipaza, examenul sumar de urină 
(leucocituria, hematuria, glicozuria, corpi cetonici), 
examen scaun (evidențierea de sânge în scaun) și co-
pro-parazitologic. 

Evaluările imagistice includ radiografi e ab-
dominala (mai ales în situațiile în care cauza durerii 
poate reprezenta o indicație pentru intervenție chirur-
gicală, obstrucție sau perforație intestinală), radiogra-
fi a toracică (pentru excluderea unei pneumonii), eco-

grafi a abdominala și tomografi a computerizată (CT) 
abdominală.

Tabel 2. Indicațiile consultului chirurgical în durerea 
abdominală acută la copil și adolescent [1-3]

•  Durerea severă sau care se accentuează şi se 
asociază cu alterarea stării generale

•  Vărsăturile bilioase sau fecaloide, hemate-
meza

• Scaunele diareice cu sânge
• Febra
• Absenţa zgomotelor intestinale
• Apărarea musculară
• Distensia abdominală, timpanism
• Semnele de sângerare acută abdominală
• Semne de traumatism abdominal
• Suspectarea unei cauze chirurgicale
• Durerea abdominală fără etiologie evidentă

Durerea abdominală recurentă reprezintă 
una din cele mai frecvente cauze de prezentare la 
medicul pediatru sau gastroenterolog pediatru [4] și 
afectează circă 12-15% din populația pediatrică. Nu-
mai în 5-10% din cazuri se găsește o cauza organică 
responsabilă de durerea abdominală. [5] Aceste dureri 
recurente apar rar la copii cu vârsta sub 4 ani, fi ind 
mai frecvent întâlnite la vârsta școlară și în adoles-
cență. Pentru o mai bună înțelegere a termeni utilizați 
referitor la durerea abdominală în continuare prezint 
diferitele defi niții: 

•  Durerea abdominală recurentă: cel puțin 3 
episoade de durere într-o perioadă de 3 luni, 
dureri destul de severe astfel încât să afecteze 
activitățile normale ale copilului (criteriile 
Apley, descrise în 1958, [6]);

•  Durerea abdominală cronică: durere episo-
dică, care durează cel puțin o lună, dar mai 
frecvent este vorba de mai mult de 3 luni;

•  Durerea abdominală funcțională, psihogenă: 
durere abdominală în absența unor modifi cări 
anatomice, infl amație sau leziuni organice 
dovedite;

•  Durerea abdominală nespecifi că: durere ab-
dominală episodică la un copil la care exame-
nul clinic este normal şi nu există o asociere 
evidentă cu gastro-enterocolita acută. [7]

Etiologia durerilor abdominale recurente/
cronice. Posibilele cauze ale dureri abdominale recu-
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rentă la copil și adolescent sunt numeroase, de la ca-
uze organice până la cauze funcționale. Deși între 73-
89% din copii cu durere abdominală recurentă pot fi  
încadrați ca având o patologie gastro-intestinală func-
țională [8,9], trebuie avute în vedere cauzele organice 
care pot fi  responsabile de aceste manifestări (Tabel 3)

Tabel 3. Cauze organice de durere abdominală recu-
rentă la copilul de vârstă școlară [7]

•  Digestive: boala celiacă, gastrită şi ulcerul 
peptic, esofagita (eozinofi lică, erozivă), boala 
de refl ux gastro-esofagian, hernia hiatală, in-
fecția cu Helicobacter pylori (Hp), patologia 
biliară, gastro-enterocolita, boala infl amato-
rie intestinală, pancreatita, constipație;

•  Genito-urinare: endometrioza, sindrom pre-
menstrual, patologie legată de menstruație/
ovulație, chist ovarian, boala infl amatorie 
pelviană, durere testiculară, litiază urinară;

•  Metabolice: criza adrenală, cetoacidoza dia-
betică, porfi rie;

• Musculo-scheletale sau neurologice;
•  Altele: febra mediteraneeană periodica, aler-

gie alimentara, intoxicație cu plumb, limfom, 
tumori sau abcese peritoneale, pneumonie, 
vasculite, poliarterita nodoasă.

Medicul pediatru și medicul școlar trebuie să 
țină seama de semnele de alarmă care pot fi  identifi -
cate în timpul anamnezei sau la examenul obiectiv al 
unui copil cu durere abdominală. Acestea pot orienta 
diagnosticul spre o patologie organică și necesită eva-
luare suplimentară pentru aceasta. (Tabel 4).

Tabel 4. Semne clinice de alarmă în durerea 
abdominală [7,10]

Anamneză
• Disfagie, odinofagie
• Vărsături bilioase, persistente sau ciclice 
•  Hemoragie digestivă (hematemeză sau me-

lenă)
•  Durere persistentă localizată la distanță de 

zona peri-ombilicală
• Diaree nocturnă
• Diaree cronică severă
• Scădere involuntară în greutate
• Febră fără explicație

•  Infl uențarea activității curente (școlară sau a 
jocului)

•  Istoric familial de boală infl amatorie intesti-
nală, boală celiacă sau ulcer peptic

Examen clinic:
• Afectarea creșterii staturale
• Uveita
• Leziuni orale
• Erupții cutanate, icter sau paloare (anemie)
• Hepatomegalie și/sau splenomegalie
• Artrita
• Palparea unei mase abdominale
•  Tumefi ere costo-vertebrala sau la nivelul co-

loanei
• Anomalii perianale

Criteriile Roma pentru tulburările digestive 
funcționale. În cazul durerii abdominale funcționale 
nu exista markeri biochimici sau modifi cări structu-
rale care sa permită un diagnostic obiectiv sau moni-
torizarea acestor tulburări. Astfel a fost necesară sta-
bilirea unor criterii uniforme, ușor de utilizat pentru 
evaluarea și diagnosticul adecvat. Pentru pacienți și 
părinți stabilirea unui diagnostic clar defi nit permite 
înțelegerea mai bună și acceptarea diagnosticului, în 
ciuda imposibilității demonstrării unei afectări orga-
nice.

Criteriile Roma au fost stabilite pentru prima 
dată în anul 1990, dar au fost aplicabile doar la adulți. 
În 1999 au fost lansate criteriile Roma II și s-au sta-
bilit criterii pentru tulburările gastrointestinale func-
ționale și pentru copil. În momentul în care a avut 
loc revizuirea criteriilor în 2006, s-a făcut și distinc-
ția între tulburările gastrointestinale funcționale la 
nou-născut și sugar față de copilul mai mare și ado-
lescent (criteriile Roma III). Ultima revizuire a avut 
loc în 2016 când au fost publicate criteriile Roma IV. 
În cele ce urmează detaliem doar criteriile Roma IV 
pentru durerea abdominală la copilul de vârstă șco-
lară și adolescenți, care include dispepsia funcțională, 
sindromul de intestin iritabil, migrena abdominală și 
durerea abdominală funcțională (neclasifi cată altfel). 
[10,11] Aceste criterii sunt utile pentru un diagnostic 
pro-activ al tulburărilor funcționale gastro-intestinale 
și nu ca un diagnostic de excludere. [4] 

H2a. Dispepsia funcțională se defi nește prin 
prezența a cel puțin unuia dintre următoarele simp-
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tome deranjante, cel puțin patru zile pe lună, apărute 
cu cel puțin două luni înaintea stabilirii diagnosti-
cului:

1. Senzație de plenitudine post-prandială.
2. Senzație de sațietate precoce.
3. Durere sau senzație de arsură epigastrică, ne-

asociată cu defecația.
4. După evaluarea medicală adecvată, simpto-

matologia nu poate fi  încadrată într-o altă patologie.
• H2a1. Sindromul de stres postprandial in-

clude sațietatea postprandială sau sațietatea precoce, 
care împiedică consumul unei mese regulate; se aso-
ciază cu balonarea, senzația de greață postprandială 
sau cu eructații excesive;

• H2a2. Sindromul de durere epigastrică in-
clude durerea sau senzația de arsură epigastrică, care 
interferează cu activitățile zilnice ale pacientului; du-
rerea nu este generalizată sau localizată în alte seg-
mente abdominale sau toracice și nu se remite după 
defecație sau pasajul de gaze.

H2b. Sindromul de intestin iritabil este defi -
nit prin prezența obligatorie a următoarelor, apărute 
cu cel puțin două luni înaintea stabilirii diagnosti-
cului:

1. Dureri abdominale în cel puțin patru zile/
lună, asociată cu una sau mai multe dintre:

a. În relație cu defecația;
b. Modifi carea frecvenței scaunelor;
c. Modifi carea formei scaunelor.
2. În cazul copiilor cu dureri abdominale și 

constipație, durerea abdominală nu dispare odată cu 
dispariția constipației; în cazul în care durerile abdo-
minale dispar, acești pacienți sunt încadrați ca având 
constipație funcțională.

3. După evaluarea medicală adecvată, simpto-
matologia nu poate fi  încadrată într-o altă patologie.

H2c. Migrena abdominală. Prezența obliga-
torie a următoarelor, apărute cel puțin de două ori/
lună, cu cel puțin şase luni anterior stabilirii dia-
gnosticului:

1. Episoade dureroase abdominale paroxistice, 
de intensitate crescută, cu localizare peri-ombilicala 
sau pe linia medială sau difuze, cu durată de una sau 
mai multe ore (trebuie să fi e cel mai sever și deran-
jant simptom).

2.  Episoade separate de săptămâni/luni fără 
simptomatologie.

3.  Durere incapacitantă și care interferează cu 
activitatea zilnică.

4.  Tipar și simptome stereotipice fi ecărui paci-
ent.

5.  Durere asociată cu două sau mai multe dintre 
următoarele:

a. Anorexie; 
b. Greață; 
c. Vărsături; 
d. Cefalee; 
e. Fotofobie; 
f. Paloare tegumentară.
5. După evaluarea medicală adecvată, simpto-

matologia nu poate fi  încadrată într-o altă patologie.

H2d. Durerea abdominală funcțională 
(Functional abdominal pain – not otherwise specifi ed) 
este defi nită prin prezența obligatorie a următoare-
lor, apărute de cel puțin patru ori/lună, cu cel puțin 
două luni anterior stabilirii diagnosticului: 

1. Durere abdominală episodică sau continuă 
care nu apare exclusiv în timpul unor evenimente fi zi-
ologice (de exemplu, în timpul mâncatului, menstrua-
țiilor).

2. Criterii insufi ciente pentru stabilirea dia-
gnosticului de sindrom de intestin iritabil, dispepsie 
funcțională sau migrenă abdominală.

3. După evaluarea medicală adecvată, simpto-
matologia nu poate fi  încadrată într-o altă patologie.

Epidemiologia durerii abdominale funcțio-
nale. Circa 50% dintre copiii care se prezintă pentru 
consult la gastroenterologul pediatru au criterii pentru 
cel puțin una din cele 4 entități funcționale descrise 
anterior. [12] Pe baza criteriilor Roma IV studiile din 
Statele Unite au arătat o prevalență de 16,9% a aces-
tor tulburări funcționale. [13] O meta-analiza privind 
epidemiologia acestor tulburări funcționale la nivel 
global a arătat o prevalență de 13,5%, din care sindro-
mul de intestin iritabil este cel mai frecvent (8,8%). 
Prevalență mai mare a fost demonstrată în America 
de Sud (16,8%) și Asia (16,5%) comparativ cu Eu-
ropa (10,5%). De asemenea, prevalența este mai mare 
la fete (15,9%) și se asociază cu anxietate, depresie, 
stres sau evenimente traumatice. [14]
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Etiopatogeneza și factorii de risc în durerea 
abdominală funcțională. Patogeneza durerii abdo-
minale funcționale se bazează pe interrelația dintre 
modifi cările sensibilității viscerale și alterarea moti-
lității gastro-intestinale, fi ind rezultatul intervenției 
mai multor factori în cadrul unui model conceptual 
bio-psiho-social. Aceste tulburări funcționale cu du-
rere abdominală sunt considerate ca o tulburare a in-
teracțiunii intestin-creier, cunoscută acum ca axa mi-
crobiota-sistem digestiv-creier. [10,15]

Elementele principale ale etiopatogenezei și 
factorii de risc pentru durerea abdominală funcțională 
descrise în literatură: 

•  Hipersensibilitatea viscerala, hipervigilenţă 
centrală (care determină simptome ca durerea 
şi disconfortul);

•  Tulburări ale motilității gastrointestinale 
(care determină diareea, constipația, grețuri, 
vărsături, balonări);

•  Diferite evenimente la vârsta mica (early life 
events): intoleranță digestivă la proteinele 
laptelui de vacă, stenoza de pilor, hernie om-
bilicala, purpura Henoch-Schonlein;

•  Factori psihologici, stres (separarea de cel 
mai bun prieten, eșec la examene, pierderea 
serviciului de către părinți, spitalizări repe-
tate, abuz), depresie, anxietate;

•  Infl amația mucoasei intestinale (există mi-
nimă infl amație în sindromul de intestin irita-
bil, eozinofi lie în dispepsia funcțională);

•  Disfuncția mastocitară și rolul serotoninei 
(crescuta in mucoasa rectala la copiii cu sin-
drom de intestin iritabil);

•  Microbiota intestinala (în relație cu nașterea, 
alimentația, utilizarea antibioticelor);

• Factori genetici și de mediu;
•  Rolul infecțiilor intestinale (declanșarea sin-

dromului de intestin iritabil după un episod 
de gastro-enterocolită acută). [4,10,15]

Utilitatea testelor diagnostice în durerea ab-
dominală funcțională. După cum se poate observa în 
cazul Criteriilor Roma IV, decizia de utilizare a teste-
lor de diagnostic este lăsată la latitudinea medicului. 
Frecvent, există convingerea că pacientul și părinții 
acestuia nu ar accepta un diagnostic funcțional fără 
investigații de laborator sau imagistice. Unii medici 
consideră că prin educație părinții pot fi  lămuriți de 

inutilitatea unor investigații extensive în cazul copii-
lor cu elemente care permit un diagnostic funcțional 
evident. Totuși, medicul trebuie să ia în considerare 
toate posibilele diagnostice diferențiale, semnele de 
alarmă pentru cauzele organice și să utilizeze toate 
testele diagnostice pe care le considera necesare.

Ecografi a abdominală este cea mai frecvent fo-
losită metodă imagistică pentru evaluarea durerii abdo-
minale. În cazul durerii abdominale funcționale se pare 
că este utilizată mai ales pentru liniștirea părinților de-
cât pentru identifi carea unei etiologii specifi că. Studiile 
arata că ecografi a abdominală nu contribuie semnifi -
cativ la diagnostic în durerea abdominală funcțională. 
Astfel, doar în 2-3% din cazuri ecografi a abdominală a 
avut un aport diagnostic, cu o creștere la 11% în cazul 
în care se asociază simptome asociate (icter, vărsături, 
dureri lombare, simptomatologie urinară). Prin urmare, 
ecografi a abdominală este recomandată în cazul în care 
copiii cu durere abdominală asociază și modifi cări cli-
nice asociate importante. [10,12]

Efectuarea endoscopiei digestive este o decizie 
importantă având în vedere așteptările părinților și 
incertitudinea unui diagnostic specifi c. Pot fi  identi-
fi cate anumite modifi cări (cum ar fi  hiperplazia lim-
fonodulară, iar histologic prezența mastocitelor și 
eozinofi lelor) fără o valoare diagnostică importantă, 
fi ind descrise și în dispepsia funcțională [15]. Într-un 
studiu realizat în Statele Unite pe un lot de 290 de 
copii cu durere abdominală cronică, endoscopia di-
gestivă a avut un aport diagnostic în 38% din cazuri, 
prezența a cel puțin 2 semne de alarmă fi ind semnifi -
cativă pentru cei cu un diagnostic specifi c. Astfel s-au 
identifi cat mai frecvent esofagita de refl ux, eozinofi -
lică sau erozivă, precum și câte un caz cu boala celi-
acă și infecție cu Hp. Se recomandă astfel ca endosco-
pia digestivă să fi e utilizată în cazul copiilor cu durere 
abdominală cronică doar în prezența unor semne de 
alarmă. [10,12]

În ceea ce privește examenul copro-parazitolo-
gic Criteriile Roma IV nu recomandă în mod specifi c 
această investigație, dar studiile din anumite țări în 
dezvoltare susțin că prevalența locală a infecțiilor pa-
razitare ar justifi ca această testare. În schimb, în tarile 
dezvoltate prevalența infecțiilor parazitare nu justifi că 
o astfel de testare. [12]

Utilizarea calprotectinei fecale în ultima peri-
oadă ca un test ne-invaziv pentru evaluarea infl ama-
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ției intestinale a arătat că la o valoare normală a aces-
teia, endoscopia digestivă și histologie nu au indicație 
pentru stabilirea unui diagnostic. O valoare crescută 
a calprotectinei fecale are o sensibilitate de 70%, 
specifi citate de 93%, valoare predictivă pozitivă de 
96% și o valoare predictivă negativă de 56% pentru 
cauze organice. [16] Astfel calprotectina fecală este 
mult crescută în boala infl amatorie intestinală. Dar ea 
poate fi  pozitivă, cu valori mai mici totuși, și în alte 
situații decât în boala infl amatorie intestinala, cum ar 
fi  în infecții (Giardia lamblia, dizenterie bacteriana, 
gastroenterocolite virale, gastrita cu Hp), maligni-
tăți (cancer colorectal, cancer gastric, limfom intes-
tinal), utilizarea unor medicamente (antiinfl amatorii 
non-steroidiene, inhibitori de pompa de protoni), aler-
gii alimentare, copii cu vârsta sub 5 ani sau în boala de 
refl ux gastroesofagian, fi broza chistica, boala celiaca, 
boala diverticulară, ciroza hepatică [17].

Lactoferina fecală, o glico-proteină care leagă 
fi erul, este indicată recent din ce în ce mai mult în 
cazul copiilor cu durere abdominală, având în vedere 
creșterea concentrației în scaun în infl amațiile intesti-
nale. Totuși sunt puține studii despre lactoferina com-
parativ cu calprotectina fecală și utilitatea lactoferi-
nei în diferențierea bolii infl amatorii intestinale și a 
sindromului de intestin iritabil nu este clar stabilită. 
Specialiștii nu recomandă utilizarea acestui test în 
stabilirea unui diagnostic organic posibil la copiii cu 
durere abdominală. [12]

În ceea ce privește screeningul pentru boala ce-
liacă la copiii cu durere abdominală, unele studii arată 
o prevalență crescută a bolii celiace printre pacienții 
cu sindrom de intestin iritabil (chiar și de 4 ori mai 
mare față de populația generală). Chiar dacă studiile 
populaționale nu susțin aceste probabilități crescute, 
criteriile Roma IV recomanda screeningul serologic 
cu anticorpi anti-transglutaminază IgA, după eva-
luarea nivelului seric al IgA, la copiii cu diagnostic 
probabil de sindrom de intestin iritabil (mai ales cu 
diaree). [12]. Screeningul pentru boala celiacă și eva-
luarea calprotectinei fecale sunt de altfel singurele 
măsuri cost-efi ciente la copiii cu durere abdominală 
funcțională fără semne de alarmă. [15]

În ultima perioadă asistăm la o creștere a in-
dicațiilor pentru testarea infecției cu Hp la copiii cu 
durere abdominală, și în plus se indică evaluarea 
ne-invazivă cu teste serologice sau din scaun. Ghidu-

rile societăților profesionale nu recomanda evaluarea 
diagnostică pentru stabilirea infecției cu Hp la copiii 
care se încadrează cu durere abdominală funcțională. 
La copii nu se recomandă strategia „test-and-treat” în 
infecția cu Hp. În plus, nu s-a dovedit o relație între 
infecția Hp și durerile abdominale recurente. Eradi-
carea infecției cu Hp nu se corelează cu ameliorarea 
durerii abdominale. [15] Referitor la testele care tre-
buie folosite pentru diagnosticul infecției cu Hp, în 
niciun caz diagnosticul nu se face cu teste care deter-
mină Ag fecal sau teste serologice, fi ind recomandata 
efectuarea endoscopiei digestive superioare pentru un 
diagnostic de certitudine. Având în vedere cele men-
ționate anterior, ESPGHAN nu recomandă efectuarea 
endoscopiei digestive superioare la copiii cu tulburări 
gastrointestinale funcționale în absența semnelor de 
alarma sau cu o calprotectină fecală normală. Decizia 
de utilizare a acestor metode diagnostice este o deci-
zie individualizată. [12]

Prognosticul în cazul durerilor abdominale 
funcționale. Durerea abdominala funcțională are o 
evoluție cronica, cu o durata medie 7,5 luni. Un studiu 
care a inclus 1331 copii cu durere abdominală funcți-
onală a arătat persistența simptomelor la 29.1% dintre 
aceștia și după 5 ani. [18] Un alt studiu, incluzând 392 
copii, a arătat că 41% dintre ei aveau criterii de du-
rere abdominală funcțională și după 9 ani de urmărire. 
[19] Această patologie funcțională poate infl uența 
performantele școlare și relațiile sociale ale copilului: 
acesta este retras, nu participă la activități sportive 
sau alte activități împreună cu colegii de vârsta lui. 
Copii pot prezenta anxietate, depresie, manifestări ex-
tra-intestinale (cefalee, amețeli, astenie) cu afectarea 
calității vieții în adolescență, dar și la vârsta de adult. 
Printre factorii de risc pentru tulburările funcționale 
cu durere abdominală la copil se citează anxietate, so-
matizarea și depresia maternă. [10,20] Este foarte im-
portant sprijinul din partea părinților, care nu trebuie 
să supraliciteze simptomatologia, să fi e educați să dea 
un răspuns consistent. Este necesară explicarea rolu-
lui pe care stresul, anxietatea și depresia îl pot juca în 
menținerea simptomatologiei. [20]

Adulții cu sindrom de intestin iritabil cel mai 
probabil au prezentat simptome funcționale în copi-
lărie, dar studiile nu au dovedit clar că prezența unor 
dureri abdominale persistente în copilărie poate pre-
zice durerile abdominale la adult. [20] Între 7 și 40% 
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dintre copiii cu durere abdominală funcțională vor 
avea probleme ca adult, mai frecvent cei cu forme se-
vere sau cei cu istoric familial de sindrom de intestin 
iritabil, durere abdominală funcțională, depresie sau 
anxietate. [10,21]

Concluzii

Durerea abdominală reprezintă un simptom cu 
etiologii foarte diverse la copil sau adolescent, fi ind o 
cauza frecventă de adresare la medicul pediatru sau 
medicul de medicină școlară. Diagnosticul corect 
necesită un demers semiologic riguros, de multe ori 
fi ind vorba și de indicarea unor examinări extensive. 
Criteriile Roma permit încadrarea diagnostică corectă 
a patologiei funcționale și este necesar a fi  cunoscute 
de medicul de medicină școlară care vine în contact 
cu copiii care de multe ori prezintă o patologie funcți-
onală. În aceste cazuri, frecvent este necesară o abor-
darea psiho-somatică, dar nu trebuie uitate nici sem-
nele de alarmă care pot indica o etiologie organică a 
acestor dureri abdominale.
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TERMOMETRIZAREA: ÎNTRE EFICIENȚĂ 
ȘI INEFICIENȚĂ LA TRIAJUL EPIDEMIOLOGIC, ÎN 
PREVENȚIA COVID-19 LA PREȘCOLARI ȘI ELEVI

Lia Vlaicu, Mirela Simona Coporan,
Dispensare medicale școlare, Timișoara

Rezumat

La începutul pandemiei de SARS-Cov-2, când 
erau foarte puține date despre cum acționează și ce 
simptome apar în infecția cu acest virus, termometri-
zarea era considerată ca primă metodă de identifi care 
a unei persoane suspecte de infectare cu virus, consi-
derându-se că febra este simptomul cel mai caracte-
ristic și frecvent al aceste infecții.

De asemenea, apariția unui număr mare de ca-
zuri în timp scurt a necesitat o identifi care rapidă a 

persoanelor cu risc de a transmite infecția, astfel că 
introducerea termoscanării permite identifi carea ra-
pidă și fi abilă dar mai ales neintruzivă a persoanelor 
cu temperatura corporală de suprafață crescută și po-
sibilitatea izolării acestora pentru teste mai precise.

Pe parcurs însă s-a constatat că aprox. 80% din 
infectați sunt asimptomatici, motiv pentru care s-a re-
considerat importanța termoscanării. 

Cuvinte cheie: febra, termoscanare, SARS-
Cov-2, covid 19, asimptomatic

Thermometry: between efficiency and inefficiency 
in the epidemiological triage, in the prevention 

of covid-19 in preschool and students

Abstract

At the beginning of the SARS-CoV-2 pande-
mic, when there was very little data regarding the 
virus’ properties and the illness’ symptoms, thermo-
metry was considered the fi rst method of identifying 
a person suspected of being infected with the new co-
ronavirus, due to the fact that fever was considered to 
be the most characteristic and frequent symptom of 
the infection.

Also, the occurrence of a large number of in-
fection cases in a short period of time required a rapid 

identifi cation of people at risk of transmitting the in-
fection, so the introduction of temperature scanning 
allows rapid and reliable, but especially non-intru-
sive, identifi cation of people with high body surface 
temperature and the possibility of isolation of these 
individuals for more accurate testing. 

In time, however, it was found that approx. 
80% of those infected are asymptomatic, which is 
why the importance of thermal scanning has been re-
considered.

Keywords: fever, temperature scanning, 
SARS-Cov-2, covid-19, asymptomatic
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În tabloul clinic al pacientului infectat cu SARS-
Cov-2, unul din simptomele cele mai frecvente este 
febra, considerată inițial de OMS, în aprilie 2020, că 
apare la adulți la > 90% până la 98% din cei pozitivi, 
motiv pentru care termoscanarea era considerată o me-
todă efi cientă de prevenție în triajul epidemiologic.

În defi niț ia pacienț ilor cu sindrom respirator acut 
inferior (SARI), suspectaț i că  au infecț ia SARS-Cov-2, 
OMS prevede următoarele:

- infecț ie respiratorie acută  cu febră  sau antece-
dente de febră  ≥38 C° ș i tuse;

- care s-au instalat în decursul ultimelor aproxi-
mativ 10 zile; 

- ș i necesită  spitalizare. 
Totuș i, absenț a febrei NU exclude infecț ia vira-

lă [1].
OMS avertizează că: termometrele nu pot de-

tecta persoanele infectate dacă încă nu au febră, du-
rează 2-10 zile înainte ca persoanele infectate să se îm-
bolnavească și să dezvolte febra, timp în care ele sunt 
contagioase [1].

În România termometrizarea a fost reglementată 
prin HG nr. 24/2020 iar ulterior prin ordin comun al 
MAI si MS: acesta prevede ca la intrarea în instituții 
publice și alte spații închise să se măsoare temperatura 
cu termometrul non contact, iar dacă rezultatul este > 
37,3º C la 3 măsurători consecutive persoana respec-
tivă nu are acces în acel spațiu public.

Unitățile publice au ca obligații:
• asigurarea triajului epidemiologic - constând 

în controlul temperaturii personalului propriu și vizi-
tatorilor, cu termometrul non contact, la punctele de 
control-acces în incinte;

• să nu permită accesul persoanelor a căror tem-
peratură corporală, măsurată la intrarea în incintă, de-
pășește 37,3ºC [2];

• pe durata stării de alertă se instituie obligati-
vitatea instituțiilor și autorităților publice, operatorilor 
economici și profesioniștilor de a organiza activitatea 
astfel încât să se asigure la intrarea în sediu dezinfecta-
rea obligatorie a mâinilor, în condițiile și cu respectarea 
instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă;

• în cazul în care temperatura înregistrată depă-
șește 37,3º C se recomandă repetarea măsurării tempe-
raturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;

• dacă se constată menținerea unei temperaturi 
peste 37,3ºC sau/și prezența altor simptome respirato-
rii, persoanei nu i se permite accesul în incintă, per-

soana fi ind îndrumată către medicul de familie în vede-
rea unui consult de specialitate;

• dacă temperatura înregistrată nu depășește 
37,3ºC, iar persoana nu prezintă alte simptome respi-
ratorii, i se permite accesul doar însoțită de către o per-
soană din sediu și după înregistrarea biroului/camerei/
departamentului unde va merge.

• observarea semnelor și simptomelor respirato-
rii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare gene-
rală modifi cată).

• Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea 
datelor cu caracter personal[3].

Pe parcursul lunii mai 2020 un studiu comun 
americano-german arată că febra la un pozitiv a apărut 
în medie la 6 zile de la infectare iar in 97,5% din cazuri 
a fost identifi cată în 13 zile de la expunere[4].

În același timp centrul de prevenție și control al 
bolilor (CDC) din SUA evidențiază că virusul poate fi  
transmis și de persoane asimptomatice sau cu simp-
tome foarte ușoare, aceștia reprezentând o proporție 
considerabilă din cei infectați, menționând că termos-
canarea nu este cea mai bună metodă pentru a preveni 
pandemia, cea mai efi cientă masură rămânând distan-
țarea social[5].

Între timp apar mai multe studii privind termos-
canarea:

• un studiu efectuat la New York pe un eșan-
tion de 5.700 pacienți bolnavi de COVID-19 a arătat 
ca doar 30% din ei au avut febră, astfel că răspandirea 
bolii nu poate fi  stopată prin simpla termoscanare [6];

• un model matematic dezvoltat de Școala de 
Igienă și Medicină Tropicală din Londra (LSHTM) 
arată că termoscanarea la aeroport ar putea detecta 
mai puțin de un pasager din cinci infectați cu COVID 
19. Modelul se bazează pe ideea că simptomele CO-
VID-19 apar în aproximativ 5 zile de la infecția cu noul 
coronavirus[7];

O lucrare recent publicată în New England Jo-
urnal of Medicine arată că majoritatea oamenilor sunt 
infectați cu noul coronavirus pentru puțin peste cinci 
zile înainte de a prezenta simptome. Folosind aceste 
informații, combinate cu date despre sensibilitatea sca-
nerelor termice, echipa LSHTM a folosit un model ma-
tematic pentru a estima că pentru fi ecare 100 de călători 
infectați care intenționează să ia un zbor de 12 ore, doar 
9 vor fi  detectați la screening-ul de intrare[7]. 

Modelul estimează, de asemenea, că 49 de pasa-
geri ar fi  detectați prin screeningul dinainte de îmbar-
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care, dar 42 de călători infectați vor trece atât de ieșire, 
cât și de intrare, nedetectați. Numerele precise depind 
de cât de bun este screeningul în detectarea simptome-
lor, precum și de perioadele de timp dintre infecție și 
boală.

Billy Quilty, asistent de cercetare și doctorand la 
LSHTM și membru al echipei de modelare, a declarat 
că screening-ul de intrare a zborurilor din zonele afec-
tate pare a fi  o măsură rațională pentru a preveni impor-
tul de cazuri de coronavirus. Cu toate acestea, scree-
ning-ul este capabil să detecteze doar călătorii infectați 
care prezintă simptome, cum ar fi  febra[7].

Potrivit The Wall Street Journal, experții me-
dicali spun că febra nu este un indicator bun pentru 
SARS-Cov-2, temperatura de referință variind în func-
ție de vârstă, sex și alți factori [8]. 

Studiile au demonstrat că temperatura corporală 
are un ritm circadian, variind pe tot parcursul zilei, în 
funcție de ritmul circadian al persoanei respective [9].

Cercetători precum Philip Mackowiack, pro-
fesor emerit la Facultatea de Medicină a Universității 
din Maryland arată că temperatura adulților variază în 
medie cu un grad sau mai mult pe parcursul unei zile 
publicând un studiu în acest sens în revista JAMA [10].

Studiul lui Mackowiac arată că la majoritatea 
oamenilor temperatura orală atinge seara un vârf de 
37,7º C. Același medic arată că termometrele non con-
tact ținute de obicei lânga frunte sunt problematice de-
oarece nu sunt standardizate, iar rezultatele scanării lor 
pot fi  afectate de transpirație, machiaj și chiar de mo-
mentul zilei, iar Dr. Beers arată că precizia termometre-
lor scade odată cu utilizarea lor și că termometrele au o 
durată de viață diferită, de aceea acuratețea lor trebuie 
verifi cată în mod constant[8].

Un alt argument expus este că o temperatură > 
37,3º C apare și în alte procese infecțioase sau nein-
fecțioase, nefi ind un simptom specifi c infecției SARS-
CoV-2, deci pentru acești pacienți nu este necesară 
aplicarea protocolului de prevenție a răspândirii CO-
VID-19.

Deși infecțiile reprezintă cea mai importantă ca-
uză a apariției febrei, un diagnostic diferențial în orice 
febră la copil este o etapă obligatorie și un exercițiu 
intelectual și clinic de bază. 

Clasifi carea etiologică a febrei cuprinde:
• Infecții (bacteriene și virale) - cauza cea mai 

frecventă la copii 
• Neoplazii 
• Boli sistemice – autoimune [11].

Un studiu întreprins de CDC SUA efectuat pe 
300 copii cu COVID-19 a constatat ca doar 56% din-
tre aceștia aveau febră, motiv pentru care în prezent în 
contextul redeschiderii școlilor nu recomandă termos-
canarea ca mijloc de depistare a simptomelor pentru 
COVID-19 și implicit a persoanelor infectate [12]. .

La fel, recomandarea provizorie a Academiei 
Americane de Pediatrie cu privire la redeschiderea șco-
lii este să nu se facă verifi cări universale ale tempera-
turii [12].

În România primul test major de triere epidemi-
ologică prin termoscanare a avut loc în data de 15 Iunie 
2020, când s-a organizat prima probă a Examenului de 
Evaluare Națională.

Conform datelor ofi ciale a fost măsurată tempe-
ratura a 161.038 elevi candidați la examen, dintre care 
un singur elev a avut > 37,3º C și acesta nefi ind suspect 
de COVID 19, el prezentându-se cu o canulă în mână 
fi ind în tratament pentru enterocolită.

Pe parcursul pandemiei mai apar și alte studii, 
același CDC SUA informând că printre simptomele 
frecvente nou apărute sunt pierderea gustului și a mi-
rosului.

In Iunie 2020, CDC, după analiza cazurilor pe-
diatrice infectate cu SARS-CoV-2, arată că prevalența 
simptomelor gastro-intestinale este mult mai mare la 
copii (66%) față de adulți (6%)[13].

Un alt studiu a fost cel efectuat de specialiști 
chinezi în provincia Hubei, care evidențiază că 50% 
din infectați au prezentat simptome digestive de tipul 
grețuri, vărsături și dureri de stomac fără alte simptome 
respiratorii [14].

Defi niț iile de caz pentru sindromul respirator 
acut cu noul coronavirus (COVID-19) actualizat în 
19.06.2020 arată astfel: - pentru copiii cu vârsta pana la 
16 ani care prezintă  manifestă ri gastro-intestinale (vă r-
să turi, diaree) neasociate cu alimentaț ia, se poate sus-
pecta infecț ia cu SARS-CoV-2, document elaborat de 
Centrul National de Supraveghere și Control al Bolilor 
Transmisibile [15].

Este extrem de important în aprecierea evoluției 
bolii să știm că virusul se transmite pe cale oral-orală 
și fecal-orală; persistă în scaun 22 zile, în ser 16 zile și 
în tractul respirator 18 zile. Încărcătura virală din mate-
riile fecale este direct proporțională cu gravitatea bolii 
și poate fi  folosită în aprecierea evoluției bolii și/sau ca 
factor de prognostic[14].

Dr. Tom Waterfi eld autor al cercetărilor de la 
Queen’s University din Belfast spune: “dacă dorim să 
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diagnosticăm de fapt infecția la copii, trebuie să înce-
pem să ne uităm la diaree și vărsături, nu doar la simp-
tomele tractului respirator “ [16].

Reevaluarea acestor noi date a dus la avertizări 
din partea specialiștilor privind recomandări pentru 
măsurarea temperaturii cu termometre orale fi ind con-
siderate ca cele mai exacte și folosirea acestora acasă.

În practică s-a constatat ca unii părinți măsoară 
atât de des temperatura copiilor încât medicii spun că 
diagnostichează mai multe cazuri de sindroame de fe-
bră periodică decât de obicei, acestea fi ind tulburari au-
toinfl amatorii în care copiii au episoade de recurență de 
febră și alte simptome[17].

În alte cazuri medicii au fost surprinși de părinți 
care spun că, copiii lor de altfel sănatoși au avut tempe-
raturi scăzute săptamâni de zile, nefi ind clar dacă acest 
fapt este legat sau nu de un caz de COVID 19 asimpto-
matic nediagnosticat[17].

În România s-a emis în august 2020 Ordinul co-
mun MS si MEC nr 5487/1494/2020 publicat în MO 
care prevede efectuarea triajului zilnic de către părinte 
acasă prin măsurarea temperaturii corporale și aprecie-
rea stării de sănătate a copilului în urma căruia părintele 
decide prezentarea preșcolarului/elevului la grădiniță/
școală. Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă 
cei cu temperatura > 37,3º C și/sau simptomatologie 
specifi că infectării cu SARS-CoV-2: tuse, difi cultăți în 
respirație-scurtarea respirației, diaree, vărsături sau cu 
alte afecțiuni infecto-contagioase[18].
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Rezumat

De la identifi carea și recunoașterea bolii de că-
tre OMS, urgența de sănătate publică resprezentată 
de COVID-19 a escaladat și a amenințat bunăstarea 
societății la nivel global.Școlile,care au un rol esen-
țial în bunăstarea individuală și colectivă a elevilor,se 
confruntă în condițiile pandemiei globale COVID-19 
cu provocări fără precedent. Pandemia,care în sine a 
provocat multă îngrijorare, stres și durere, factori ce 
pot genera probleme de sănătate psiho-emoțională 
pentru oricine și pot provoca simptome acute în cazul 
persoanelor cu probleme de sănătate mintală preexis-
tente,a impus și mutarea orelor în format online, pen-
tru a sprijini nevoile educaționale ale elevilor, situa-
ție generatoare de stres și provocări suplimentare.O 
metodă validată pentru identifi carea elevilor care pot 
avea probleme de anxietate sau depresie este scree-

ning-ul sistematic al populației școlare.Odată ce elevii 
sunt identifi cați cu risc de difi cultăți emoționale, este 
important ca școala să aibă un plan de acțiune pentru 
a-i conecta pe aceștia la servicii efi ciente de sprijin.
Personalul didactic, împreună cu psihologii și medicii 
școlari trebuie să aloce timp pentru promovarea sănă-
tății mintale, pentru reducerea îngrijorărilor elevilor, 
pentru a atenua depresia și anxietatea. Se recomandă 
dezvoltarea și promovarea prin intermediul școlii a 
unor pachete de intervenție online pentru sprijinirea 
elevilor în gestionarea stresului, anxietății și depresiei 
legate de carantina la domiciliu și cerințele academice 
ale educației online. O atenție sporită se impune să 
fi e acordată elevilor cu tulburări de sănătate mintală 
preexistente.

Cuvinte cheie: sănătate mintală, elevi, școală, 
COVID-19

Abstract

Since the identifi cation and recognition of the 
disease by the WHO, the public health emergency re-
presented by COVID-19 has escalated and threatened 
the well-being of societies globally. Schools, which 
play a key role in the individual and collective we-
ll-being of students, face unprecedented challenges 
in the context of the global COVID-19 pandemic. 
The pandemic itself caused a great deal of concern, 
stress and pain, factors that can cause psycho-emoti-

onal health problems for anyone and can cause acute 
symptoms in people with pre-existing mental health 
problems and has forced the relocation of hours in on-
line format to support students’ educational needs, ad-
ding stressful situations and additional challenges. An 
established method for identifying students who may 
have anxiety or depression is the systematic screening 
of the school population. It is important for the school 
to have an action plan once students are identifi ed as 
at risk of emotional distress, in order to connect them 
to effective support services. 
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Teachers, along with school psychologists and 
physicians, should devote time to promote mental 
health, reduce students’ worries, and alleviate de-
pression and anxiety. It is recommended that schools 
develop and promote online intervention packages to 
support students in managing stress, anxiety and de-

pression related to home quarantine and the academic 
requirements of online education. Increased attention 
should be paid to students with pre-existing mental 
health disorders.

Key words: psycho-emotional health, stu-
dents, school, COVID-19

Introducere

De la identifi carea și recunoașterea bolii de că-
tre OMS [1], urgența de sănătate publică resprezentată 
de COVID-19 a escaladat și a amenințat bunăstarea 
societății la nivel global. În afară de impactul asupra 
stării fi zice, există dovezi ale impactului psihologic di-
rect și indirect și ale efectelor sociale multiple ale pan-
demiei COVID-19 în prezent și care ar putea afecta 
sănătatea mintală în viitor [2]. Conform unui raport 
UNESCO [3], peste 1,6 miliarde de elevi au avut șco-
lile închise temporar din cauza pandemiei COVID-19, 
ceea ce reprezintă peste 91% din totalul elevilor în-
scriși, fapt ce a impussistemelor școlare din întreaga 
lume trecerea rapidă la învățarea la distanță, lucru ce 
are potențialul de a pune în pericol starea de bine a 
elevilor.Studii recente au arătat că izolarea la domici-
liu și derularea procesului educativ în format online 
afectează sănătatea fi zică și psihică a tinerilor [4]. Au 
fost descrise la elevi tulburări de stres post-traumatic, 
furie, frică, tristețe, nervozitate și tulburări emoționale 
[5, 6], iar un studiu recent derulat în China [7] a indicat 
că mai mult de jumătate dintre elevii de liceu au suferit 
de simptome depresive și aproape o treime dintre ei au 
suferit de simptome anxioase. 

Rolul școlii în promovarea bunăstării 
psiho-emoționale a elevilor

Școlile au un rol esențial în conectarea dezvol-
tării caracterului la copii și tineri cu bunăstarea indivi-
duală și colectivă, care, pe termen lung, va modela va-
lorile și atitudinile societății în care trăiesc. Profesorii 
joacă un rol important în furnizarea de experiențe de 
învățare și oportunități care dezvoltă și modelează ca-
racterul și bunăstarea copiilor și tinerilor.

Necesitatea de a promova starea de bine a co-
piilor este larg acceptată ca un imperativ moral, iar ca 
imperativ pragmatic, este la fel de demnă de prioriti-

zare. Incapacitatea de a proteja și a promova bunăs-
tarea copiilor este asociată cu un risc crescut într-o 
gamă largă de aspecte mai târziu în viață, care variază 
de la afectarea dezvoltării cognitive, la performanțe 
școlare slabe, de la competențe și așteptări reduse, la 
productivitate și câștiguri reduse, de la rate mai mari 
ale șomajului la dependență crescută de asigurări so-
ciale, la prevalența crescută a comportamentelor anti-
sociale și implicarea în infracționalitate, la o mai mare 
probabilitatea de consum de droguri și abuz de alcool, 
la niveluri mai ridicate ale nașterilor în rândul adoles-
centelor și creșterea costurilor de îngrijire medicală și 
o incidență crescută a bolilor psihice [8,9].Nevoia de 
conexiune socială este fundamentală pentru oameni. 
Școala oferă structură și rutină vieții elevilor. Urmând 
rutina trezirii la o anumită oră, mersul la școală și 
venirea acasă la anumite ore oferă un sentiment de 
normalitate. Pentru majoritatea elevilor, școala nu în-
seamnă doar pregătire academică, ci și interacțiune 
socială. Prin interacțiunile lor cu colegii, profesorii și 
cu alți membri ai personalului școlar, tinerii învață să 
interacționeze cu personalități non-familiale. În cur-
tea, holurile și sălile de clasă ale școlii lor, tinerii sunt 
expuși la o varietate de tipare culturale, perspective și 
moduri de viață, care pot fi  diferite de ale lor.

Școala în contextul pandemiei 
COVID-19

În fața pandemiei globale COVID-19, școlile 
se confruntă cu provocări fără precedent. Pandemia a 
impus mutareaorelorîn format online, pentru a sprijini 
nevoile educaționale ale elevilor. Pandemia în sine a 
provocat multă îngrijorare, stres și durere, factori cepot 
genera probleme de sănătate psiho-emoțională pentru 
oricine și pot provoca simptome acute în cazul per-
soanelor cu probleme de sănătate mintală preexistente.
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Pentru copiii și adolescenții cu nevoi de sănă-
tate mintală, închiderea școlilor înseamnă o lipsă de 
acces la resurse disponibile de obicei prin intermediul 
școlii. Rutina școlarăeste importantă pentru tinerii cu 
probleme de sănătate mintală. Când școlile sunt în-
chise, elevii pierd o ancoră în viață și simptomele lor 
pot recidiva.

Profesorii pot observa și semnala existența 
unor probleme de sănătate psiho-emoțională în rândul 
elevilor, dar în contextul închiderii școlilor și derulării 
procesului de învățare în format online, care face ca 
profesorii să nu se întâlnească personal cu elevii și 
atunci când se întîlnesc să nu poată citi fețele mascate 
ale acestora, s-ar putea să nu fi e disponibili unii dintre 
indicatorii tipici pe care profesorii îi pot folosi pentru 
a identifi ca elevii care se confruntă cu diferite difi cul-
tăți. Ca atare, profesorii se pot confrunta cu incertitu-
dini legate de starea psiho-emoțională a elevilor, iar 
identifi carea elevilorce ar putea avea nevoie de sprijin 
suplimentar este îngreunată - în special în ceea ce pri-
vește anxietatea și depresia, care adesea pot rămâne 
nedetectate chiar și în cele mai bune circumstanțe.

Unul dintre cele mai stresante aspecte ale situ-
ației actuale este incertitudinea. Nu se știe cine a fost 
sau va fi  infectat, cine ar putea fi  purtător răspândind 
virusul către alții, fără să știe chiar când și cum se 
vor redeschide școlile sau care vor fi  efectele pe ter-
men lung ale acestei pandemii. Confruntarea cu atât 
de multe necunoscute sporește anxietatea. O anumită 
cantitate de frică și îngrijorare este o reacție normală 
la această situație anormală, dar dacă anxietatea unei 
persoane este atât de intensă încât perturbă capacitatea 
persoanei de a se concentra asupra activităților, inter-
ferează cu capacitatea persoanei de a dormi noaptea 
sau determină persoana să evite angajarea în lucrurile 
pe care trebuie să le facă, se impune apelarea la ajutor 
profesional.

Screening-ul universal pentru 
identifi carea elevilor la risc

O metodă validată pentru identifi carea elevilor 
care pot avea probleme de anxietate sau depresie este 
screening-ul sistematic al populației școlare. Pentru 
elevii din școala elementară, screening-ul implică 
completarea unor chestionare scurte cu privire la 
emoțiile elevilor și comportamentele la clasă. La ni-

velurile gimnaziale și liceale, screening-ul se bazează 
în primul rând pe chestionarea elevilor cu privire la 
frecvența sau severitatea oricăror preocupări emoți-
onale.De asemenea, profesorilor li se poate cere să 
nominalizeze elevii care par a fi  excesiv de anxioși 
sau triști. Elevii pot completa chestionare folosind 
metoda clasică de sondaj cu hârtie și creion sau, mai 
adecvat pentru fazele de instruire online, chestionare 
online. Profesioniștii din domeniul sănătății mintale 
școlare (de exemplu psihologi școlari, medici școlari) 
folosesc scoruri pe aceste chestionare pentru a iden-
tifi ca elevii cu risc de anxietate sau depresie. Uneori, 
acestor elevi la risc li se cere să completeze chesti-
onarul din nou câteva săptămâni mai târziu pentru a 
determina dacă provocările lor de sănătate mintală 
sunt de durată.

În cadrul procesului de screening, profesorii 
sunt cei care cunosc cel mai bine comportamentele 
generale ale elevilor, deoarece aceștia au cel mai mare 
contact zilnic cu elevii. Drept urmare, ei pot detecta 
modifi cări subtile ale dispoziției, obiceiurilor și prac-
ticilor de zi cu zi ale copiilor. 

Ulterior, psihologul școlar administrează scale 
de evaluare. O astfel de scală este chestionarul OMS-5 
(The WHO-5 Well-Being Index), un chestionar scurt 
format din 5 întrebări simple și neinvazive, care vi-
zează bunăstarea subiectivă a respondenților. Scala 
are o validitate adecvată atât ca instrument de scree-
ning pentru depresie, cât și ca măsură a rezultatului în 
studiile clinice și a fost aplicată cu succes ca o scară 
generică pentru bunăstare într-o gamă largă de dome-
nii de studiu. O analiză sistematică a utilizării acestei 
scale [10] a concluzionat că WHO-5 este un instru-
ment extrem de util care poate fi  aplicat atât în practica 
clinică (de exemplu pentru a depista depresia), precum 
și în studii de cercetare pentru a evalua bunăstarea în 
timp sau pentru a compara bunăstarea între grupuri. 

Pentru evaluarea stării de bine a copilului se 
poate utiliza și Scala Personal Wellbeing Index (PWI), 
care conține 7 itemi de satisfacție, fi ecare dintre ei 
corespunzând unui domeniu de viață: standardul de 
locuit, sănătate, realizări personale, relații interperso-
nale, siguranța personală, conectivitatea comunitară și 
securitatea viitoare. Aceste șapte elemente, care for-
mează PWI, reprezintă primul nivel de deconstrucție 
al întrebării globale „Cât de mulțumit ești de viața ta 
ca un întreg?”. Scala Personal Wellbeing Index-pen-
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tru elevi (PWI-SC) este o versiune a Personal Wellbe-
ing Index-Adult (PWI-A; IWG 2006)[11], care a fost 
reformulată pentru utilizare la elevii de liceu, dar care 
păstrează esența versiunii pentru adulți. Spre deose-
bire de scala pentru adulți, care include întrebări des-
pre „satisfacție“, elementele PWI-CS solicită ca res-
pondenții să indice nivelul lor de „fericire“ cu fi ecare 
domeniu. Adjectivul „fericit“ este susținut de faptul 
că este ușor de înțeles de către copii de vârstă școlară 
[12]. Domeniile folosesc, de asemenea, o formulare 
simplifi cată. De exemplu, “ Cât de mulțumit sunteți 
cu securitatea viitorului?„ este modifi cat cu “Cât de 
fericit ești în legătură cu ceea ce aștepți să se întâm-
ple în viitor în viața ta?”. Domeniile PWI-SC sunt la 
fel ca în scala pentru adulți și includ standardul de 
viață, de sănătate, realizarea în viață, relații, siguranță, 
conectivitate comunitară și de securitate viitoare. Fi-
ecare domeniu este teoretic încorporat pentru a repre-
zenta primul deconstruct de nivel al întrebării globale, 
„Cât de fericit esti cu viața ta ca întreg?”. Prelucrările 
preliminare efectuate de autori în cadrul unui studiu 
anterior au dovedit că acest instrument pentru evalu-
area stării de bine la elevi este un instrument valid. 
Conform studiilor lui Cummins [13], nivelul subiec-
tiv al stării de bine poate fi  folosit ca un indicator al al 
înfrângerii homeostatice și riscului de depresie. 

Înainte de pandemia COVID-19, se estima 
aproximativ că 15-20% dintre elevi vor fi  identifi cați 
la risc[14]. Acest procent va fi  cu siguranță mai mare 
în prezent, având în vedere potențialele și multiplele 
provocări psiho-emoționale în contextul pandemiei.

Profesioniștii din domeniul sănătății mintale la 
nivel școlar pot oferi sprijin direct elevilor care sunt 
potențial expuși riscului de probleme emoționale, aju-
tând la implementarea screening-urilor sistematice. 
Legea educației naționale nr. 1/2011,actualizată și pu-
blicată în Monitorul Ofi cial al României [15], prevede 
că ”Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din unităţile 
şcolare de stat şi particulare autorizate/acreditate 
benefi ciază de asistenţă medicală, psihologică şi lo-
gopedică gratuită, în cabinete medicale, psihologice 
şi logopedice şcolare ori în unităţi medicale de stat”. 
Legea prevede că unui psiholog şcolar îi este alocat un 
număr de 800 de elevi. Începând cu anul școlar 2021-
2022, intră în vigoare un nou alineat introdus (alin. 
11) care stipulează că unui post de consilier școlar îi 
este alocat un număr minim de 600 de elevi, respectiv 

un minim de 300 de preșcolari, în cadrul unei unități 
de învățământ cu personalitate juridică. România se 
confruntă însă cu o criză acută de psihologi şcolari, în-
deosebi în mediul rural, deşi numărul elevilor care au 
nevoie de ajutor de specialitate este în creştere. O altă 
problemă stringentă este reprezentată și de faptul că 
în România, potrivit datelor furnizate de Ministerul 
Sănătății [16], există 15.497 unități de învățământ și 
doar 2.878 cabinete de medicină școlară. Astfel, doar 
un procent de 18,6% dintre școli dispun de un cabinet 
medical.În timpul pandemiei COVID-19, personalul 
medical școlar realizează triajul epidemiologic pentru 
identifi carea elevilor cu simptome, asistă profesorii și 
personalul auxiliar în implementarea strategiilor de 
prevenire, urmărirea contacților, implementarea stra-
tegiilor de testare la nivel școlar și sprijinirea,împre-
ună cu psihologul școlar, elevilor, familiilor și perso-
nalului școlii și se implică în gestionarea stresului și 
anxietății generate de starea pandemică.

Screeningul este o parte a procesului 
de prevenire și sprijin. Ce se întâmplă 
după identifi care?

Odată ce elevii sunt identifi cați cu risc de di-
fi cultăți emoționale, este important ca școala să aibă 
un plan de acțiune pentru a conecta tinerii la servicii 
efi ciente de sprijin. În mod ideal, aceasta ar implica 
consiliere individuală sau de grup în școală, ca parte 
a unui sistem de sprijin pe mai multe niveluri [17]. 
Alternativ, elevii ar putea fi  direcționați către unitățile 
medicale care tratează tineri cu tulburări de sănătate 
mintală. 

Având în vedere numeroasele provocări de să-
nătate mintală pe care le pot întâmpina elevii în timpul 
pandemiei, este important ca educatorii să: (a) ajute la 
identifi carea elevilor cu risc prin screening sistematic; 
(b) pledeze pentru screening-ul universal al popula-
ției școlare în timpul și după fazele de învățare online; 
(c) sporească gradul de conștientizare a importanței 
screening-ului pentru sănătatea mintală, împreună cu 
colegii profesori, precum și cu administratorii școlii 
și părinții.

Concluzii

Depresia și anxietatea sunt probleme grave de 
sănătate mintală care contribuie la disfuncții psiho-so-



35

Articole științifi ce 

ciale și academice.Pandemia COVID-19 a adăugat 
componente și dimensiuni noi ale stresului în rândul 
elevilor, ca urmare a izolării sociale, a cerințelor noi 
impuse de învățarea online, la care se adaugă teama 
de infectare și pierderea potențială a unei persoane 
dragi. În aceste circumstanțe, integrarea intervenției 
psiho-sociale și de sănătate mintală ar trebui să fi e con-
siderată ca parte din programele de educație online. 

Personalul medical din cabinetele școlare și ca-
binetele psihologice joacă un rol important în men-
ținerea în siguranță a școlilor și derularea în condiții 
optime a procesului instructiv-educativ, identifi carea 
subiecților la risc de tulburări psiho-emoționale, de-
presie, anxietate și promovarea metodelor de ajustare 
a stress-ului și promovare a sănătății mintale.

Personalul didactic, împreună cu psihologii și 
medicii școlari trebuie să aloce timp pentru promova-
rea sănătății mintale, pentru reducerea îngrijorărilor 
elevilor, pentru a atenua depresia și anxietatea. Se re-
comandă dezvoltarea și promovarea prin intermediul 
școlii a unor pachete de intervenție online pentru spri-
jinirea elevilor în gestionarea stresului, anxietății și 
depresiei legate de carantina la domiciliu și cerințele 
academice ale educației online. O atenție sporită se 
impune să fi e acordată elevilor cu tulburări de sănă-
tate mintală preexistente.
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Rezumat
Sindromul infl amator multisistemic asociat 

temporar infecției cu COVID-19 (MIS-C) a fost de-
scris ca un mod nou de prezentare, frecvent sever, al 
infecției cu SARS-Cov-2 la copii.

Acest sindrom este caracterizat prin febră, du-
rere abdominală, simptome gastrointestinale și cuta-
nate, asociate cu alterări ale statusului hemodinamic. 
MIS-C are caracteristici asemănătoare cu cele ale bolii 
Kawasaki (BK), Sindromul de Soc Toxic, Sindromul 
de activare macrofagica, sepsisul bacterian, meningita.

În mod tipic, MIS-C este o boală progresivă. 
Pacienții care inițial prezintă simptome ușoare pot 

dezvolta disfuncții severe multi-organice în câteva 
zile de la debutul bolii.

Majoritatea copiilor afectați au fost tratați cu 
imunglobuline administrate intravenos (IGIV), în 
unele cazuri fi ind necesară asocierea corticosteroizi-
lor în doză mare.

Medicii pediatri trebuie să aibă în vedere această 
patologie noua și potențial letală care afectează popula-
ția pediatrică în timpul epidemiei COVID-19.

Cuvinte cheie: Covid -19, Sindrom infl amator 
multisistemic, copii

MULTISYSTEM INFLAMMATORY SYNDROME 
ASSOCIATED SARS-COV-2. A NOVEL SPECTRUM 

OF PEDIATRIC ILNESS

Abstract

Multisystem Infl ammatory Syndrome  associa-
ted with COVID-19 (MIS-C) has been described as a 
novel and often severe presentation of SARS-CoV-2 
infection in children. 

This syndrome is characterized by fever, abdo-
minal pain, gastrointestinal and cutaneous symptoms, 

and hemodynamic alterations. MIS-C has similar fea-
tures to those of Kawasaki disease (KD), toxic shock 
syndrome (TSS), macrophage-activation syndrome, 
bacterial sepsis, meningitis. 

MIS-C is defi ned as a typically progressive di-
sease. Patients who initially had mild symptoms can 
develop severe illness with multi-organ dysfunction a 
few days after symptom onset.
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The majority of affected children were trea-
ted with intravenous immune globulin (IVIG), and 
several also received adjunctive high-dose steroids. 
The pediatricians should be aware about this new 

and potentially life threatening condition in children 
during COVID-19 epidemics.

Key words: Covid-19, Multisystemic infl am-
matory syndrome, children

Introducere

De la descrierea inițială, in decembrie 2019 
– Wuhan, China, infecția cu Covid-19 s-a răspândit 
rapid pe tot globul. Până astăzi, mai mult de 130 de 
milioane de oameni au fost afectați și peste 2 milioane 
au decedat din cauza COVID-19 [1].

Deși SARS-CoV-2 afectează toate categoriile 
de vârstă, mai multe studii sugerează faptul  că ado-
lescenții și copiii au o rată mai scăzută a infecției cu 
acest virus comparativ cu adulții. Din datele publicate 
până acum, copiii (ex, persoane cu vârsta ≤ 17 ani) re-
prezintă numai 1-8 % din cazurile COVID-19 confi r-
mate prin laborator și 2-4 % din cazurile care necesită 
spitalizare [2.3].

Riscul de a dezvolta o boală gravă era consi-
derat foarte scăzut, în condițiile în care aproximativ 
90% din cazuri erau asimptomatice sau încadrate ca 
formă ușoară sau medie, cu prognostic bun și cu recu-
perare în una sau două săptămâni [4,5].

Menționăm că, printre cazurile severe de boală, 
a fost descrisă și o patologie clinică legată de infecția 
cu SARS-CoV-2, care s-a manifestat ca un sindrom 
hiper-infl amator, cu afectarea mai multor organe, ase-
mănătoare cu sepsisul, sindromul de șoc toxic, mio-
cardita, meningita, sindromul de activare macrofagică 
și cu boala Kawasaki.

Defi nirea MIS-C

Începând cu primele avertizări venite din An-
glia și descrierile inițiale survenite din diverse părți 
ale lumii, Organizația Mondiala a Sănătății, UK 
Royal College of Pediatrics and Child Health, Cen-
trul American de Control și Prevenție si consorțiul 
francez “COVID pediatric infl ammation” au propus 
diferite clasifi cări clinice [6].

La sfârșitul lunii aprilie 2020, un grup de pe-
diatri din Anglia a emis o avertizare despre creșterea 
numărului de cazuri de răspuns infl amator sistemic 

important, asociat cu febră înaltă și cu afectarea mai 
multor organe sau sisteme, cu evoluție severă care 
necesită internare și, deși rar, risc crescut de deces,  
în rândul copiilor asimptomatici sau cu simptome 
minore asociate COVID-19. Această patologie a fost 
numită sindrom infl amator multisistemic pediatric 
asociat temporar cu sindromul respirator acut sever 
coronavirus 2 (PIMS-TS) de către Royal College of 
Paediatrics and Child Health[7].

În data de 14 mai 2020, Centrul American 
pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) a emis 
recomandări în privința sindromului infl amator multi-
sistemic (MIS -C) pediatric asociat COVID-19, ana-
lizând o parte a populției pediatrice care a prezentat 
infl amație severă, insufi ciență pluri-organică și testare 
pozitivă pentru SARS-CoV-2 [8].

Organizația Mondială a Sănătății a elaborat o 
defi niție de caz preliminară asemănătoare și un for-
mular de raportare a cazului pentru disfuncția infl a-
matorie multisitemică la copii și adolescenți [9].

Patogeneză

Mecanismul patogenetic al COVID – 19 nu 
este pe deplin înțeles dar se crede că este un fenomen 
post-infecțios imun mediat.

Rata mică de pozitivare a testărilor directe co-
relată cu proporția mare de pacienți care au avut an-
ticorpi pozitivi, sugerează că MIS-C reprezintă mai 
degrabă un răspuns imun disfuncțional la infecția cu 
SARS-CoV-2, cu o producție masivă de mediatori 
pro-infl amatori,decât un proces mediat viral.

Activarea sistemului imun innăscut în timpul 
infecției cu SARS-COV-2 duce la sindromul de eli-
berare citokinică, așa numita “furtună citokinică” ca-
racterizată prin febră persistentă si creșterea marcată a 
valorilor citokinelor, mai ales TNF-α, IL-1β, IL-1RA, 
sIL-2Rα, IL-6, IL-10, IL-17, IL-18, IFN -γ, MCP-3, 
M-CSF, MIP-1a, G-CSF, IP-10 și MCP [10].



38

Revista de medicină școlară și universitară

Evidențele actuale sugerează că SARS-CoV-2 
se comportă ca un superantigen, asemănător cu ente-
rotoxina stafi lococică B (ESB), cunoscută că se leagă 
de molecula costimulatoare CD28 și de receptorul ce-
lulelor T (RCT), astfel mediind SST [11].

Prezentare clinică

Semnele cardinale sunt reprezentate de febra 
persistentă, modifi cări muco-cutanate (edeme la ni-
velul mâinilor și picioarelor, conjunctivită, buze roșii 
umfl ate și crăpate, erupție cutanată), simptome gas-
tro-intestinale (dureri abdominale, diaree, vărsături). 
Durerea abdominală din MIS-C poate să fi e de mare 
intensitate, în unele cazuri poate să mimeze o apendi-
cită acută[12].

Un procent important (35-100%) asociază dis-
funcție cardiacă (miocardită, aritmii, anevrism sau 
dilatare de coronare), cu evoluție severă, potențial le-
tală.[13,14].

Semnele critice pot să includă instabilitate 
hemodinamică, tahicardie, disfuncție ventriculară 
stângă și insufi ciență respiratorie, care poate să fi e 
primară sau cauzată de insufi ciența cardiacă. O parte 
dintre pacienți prezintă hipotensiune și șoc datorate 
fi e hiperinfl amației/vasodilatației sistemice, fi e dis-
funcției miocardice acute, necesitând frecvent terapie 
intensivă cu suport circulator și respirator [15,16].

Prezența manifestărilor neurologice (cefalee, 
iritabilitate și encefalopatie), hematologice și renale 
este deasemenea notabilă.(Tabelul 1)

Tabel 1- Manifestări clinice ale pacienților cu 
MIS-C descrise în două studii observaționale și o me-
ta-analiză (adaptat de Rubens)[17]

Sistemul afectat Proporția
Gastrointestinal 87-92%
Cardiovascular 67-87%
Hematologic 74-76%
Mucocutanat 71-74%
Respirator 63-70%
Neurologic 38-39%
Internare in Terapie Intensivă 64-80%
Ventilație mecanică 13-30%
Suport vasoactiv 42-48%
Deces 2-4%

Simptomele care caracterizează MIS-C apar 
de la 2 până la 4 săptămâni după infecția cu noul co-
ronavirus. În majoritatea cazurilor, COVID-19 are o 
evoluție ușoară și este de cele mai multe ori asimp-
tomatic. Datorită acestor lucruri, copiii sunt deseori 
nediagnosticați în timpul infecției acute. Mai mult, 
datele actuale arată că 52% din pacienții care dezvoltă 
sindromul infl amator nu au alte comorbidități.

Investigații paraclinice și imagistice

Atunci când se suspectează MIS-C, este impor-
tantă evaluarea markerilor infl amatori, cardiaci și a 
altor disfuncții de organ, precum și obținerea evalu-
arilor imagistice suplimentare necesare în funcție de 
modifi carile prezente la examenul obiectiv și a probe-
lor  de laborator.

Majoritatea pacienților cu MIS-C prezintă va-
lori semnifi cativ crescute a markerilor infl amatori 
precum proteina C reactivă (PCR), viteza de sedimen-
tare a eritrocitelor (VSH), procalcitonina, lactatdehi-
drogenaza (LDH) și/sau feritina. [18]  Nivelul seric al 
citokinelor infl amatorii este de asemenea crescut. In-
terleukina 6 (IL6), factorul de necroza tumoral alpha 
(TNFα) sau IL10 sunt adesea crescute. [19]

Modifi cările hematologice notabile observate 
includ neutrofi lia, limfopenia, trombocitopenia sau 
trombocite în limite normale, D-dimeri cu valori cres-
cute și hipofi brinogenemia[20].

Alte modifi cări importante sunt creșterea mar-
cată a nivelului NTproBNP-ului precum și creșterea 
troponinelor. [21]

De asemenea pot să apară hiponatrenia, insufi -
ciența renală acută și hipoalbuminemia. [18,20]

Ecografi a cardiac evidențiază reducerea func-
ției ventriculare la majoritatea pacienților, dilatarea 
arterelor coronare sau anevrisme ale arterelor coro-
nare, disfuncție, contractiliate scăzută sau chiar ab-
sența contractilității segmentare a cavităților inimii. 
[21,22,23]

Rx toracic: infi ltrare simetrică neregulată/zone 
de consolidare, atelectazie sau colecție pleural

CT toracic: opacități nodular cu aspect de sticlă 
mată

Ecografi a abdominală: colită, ileită, limfadeno-
patii, ascită, hepatospenomagalie.
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Diagnostic

Pentru încadrarea în MIS-C următoarele criterii 
sunt recomandate: [16]

•  Prezența febrei >38°C cu durată peste 24 
ore

• Markeri infl amatori crescuți
•  Disfuncție multiorganică (>2 sisteme 

afectate: cardiac, dermatologic, gastroin-
testinal, renal, respirator, hematologic și/
sau neurologic)

•  PCR pozitiv sau serologie pozitivă pen-
tru infecția cu SARS-CoV-2 sau contact 
apropiat cu o persoană cu Covid-19 cu 
patru săptămâni anterior debutului simp-
tomelor

• Niciun alt diagnostic alternativ plauzibil
Este important de menționat că dovada micro-

biologică a infecției nu este necesară pentru a defi ne 
MIS-C. MIS-C apare la 2-6 săptămâni după infecția 
acută cu SARS-CoV-2 și se crede că, se suprapune cu 
vârful producerii de anticorpi. Majoritatea pacienților 
sunt cu test PCR negativ și prezintă doar anticorpi îm-
potriva virusului.

Tratament

Caracterul multisistemic al MIS-C necesită o 
echipă multidisciplinară în managementul pacientu-
lui, incluzând specialiști în cardiologie, reumatologie, 
terapie intensivă și boli infecțioase.

Tratamentul pacienților cu MIS-C include ade-
sea managementul șocului, folosirea terapiei imuno-
modulatoare și a substanțelor antitrombotice. 

Pacienții cu șoc necesită terapie imediată, în-
cepând cu resuscitarea lichidiană, suplimentarea cu 
oxygen (inclusive ventilație mecanică) precum și su-
port hemodinamic (substanțe inotrope/vasopresoare, 
ECMO).

Disfuncția cardiacă necesită suport vasoactiv 
la majoritatea copiilor, cu instituirea ventilației me-
canice la aproximativ o treime din pacienți, iar un 
număr redus dintre aceștia necesită suport circulator 
mecanic. [21]

Terapia imunomodulatoare
Datorită similitudinii clinice și paraclinice cu 

boala Kawasaki (BK), principiile de tratament din BK 

sunt folosite cu succes la majoritatea pacienților, iar 
acesta  este asociat cu ameliorarea clinică rapidă și re-
ducerea markerilor infl amatori la cei mai mulți dintre 
pacienți. 

Prima linie terapeutică pentru toți copiii este 
imunoglobulina intravenoasă în doza de 2g/kg, care 
poate fi  administrată într-o singură doză sau divizată 
în funcție de statusul cardiac. A doua doză se poate 
administra dacă statusul infl amator persistă. [22,24]

A doua linie terapeutică include glucocorticoizii:
•  doză mică/moderată de glococorticoizi 

(1-2 mg/kg/zi) ar trebui administrată îm-
preună IGIV ca terapie adjuvantă în trata-
mentul MIS-C, la pacienții cu șoc sau cu 
afectare importantă a functiei unui organ 
[22,24]

•  doză mare, puls-terapie cu glucocorticoizi 
(10-30 mg/kg/zi, max: 1g) trebuie luată în 
considerare dacă pacientul necesită doză 
mare sau asociere de mai multe inotrope 
și/sau vasopresoare sau hiperpirexie nere-
mitentă

•  Dexametazonă 10 mg/ m2/zi este luată în 
considerare în cazul HLH sau afectării ne-
urologice. [22,24]

Terapia biologică  (tocilizumab, anakinra, in-
fl iximab) ar trebui considerată ca și terapie de linia 
a treia, la copiii care nu răspund la imunoglobulină 
intravenoasă și metilprednisolon[25].

Tratametul antiagreganr ș anticoagulant
Copiii cu MIS-C sunt  predispuși la complicații 

trombitice din mai multe cauze, inclusiv statusul pro-
coagulant, posibila afectare entotelială, staza datorită 
imobilizării, disfuncției ventriculare și anevrismelor 
de artere coronare. Din aceste motive, tratamentul an-
tiagregant și/sau anticoagulant este recomandat. [26]

Aspirina în doză mică (3-5 mg/kg/zi; max 81 
mg/zi) ar trebui administrată pacienților cu MIS-C și 
continuată până la normalizarea trombocitelor și până 
la confi rmarea aspectului normal al arterelor coronare 
la >4 săptămâni de la diagnostic. Tratamentul cu aspi-
rină ar trebui evitat la pacienții cu sângerare activă, risc 
crescut de sângerare și/sau trombociți ≤80.000/μl. [24]

Profi laxia cu HGMM este recomandată în 
funcție de valoarea D-dimerilor, în cazul valorilor 
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>5Xvalorile normale și/sau prezența altor factori pro-
coagulanți. [24]

Enoxaparina 100 UI/kg în două prize ar trebui 
administrată la pacienții cu MIS-C și tromboze do-
cumentate sau cu fracție de ejecție scăzută (FE). [24]

Terapia antivirală și antibiotic
La copiii cu MIS-C care au test PCR pozitiv 

pentru SARS-CoV-2 sau test antigenic pozitiv poate 
fi  luată în considerare administrarea terapiei antivi-
rale. Remdesivirul este antiviralul de primă intenție 
pentru infecția cu SARS-CoV-2. Toți copiii cu MIS-C 
ar trebui tratați pentru un presupus sepsis până la ob-
ținerea rezultatelor culturilor. Antibiotic cu spectru 
larg, administrat intravenos ar trebui inițiat la toți 
pacienții (ex Ceftriaxona, Ceftazidim, Vancomicină, 
Clindamicină). [27]

Evoluție. Prognostic

Câteva întrebări în legătură cu patogeneza, 
complicațiile pe termen lung și prognosticul rămân 
încă fără răspuns. Reevaluarea clinică la 1-2 săptă-
mâni și 6 săptămâni după externare este recomandată, 
ecografi a  cardiacă fi ind una din investigațiile cheie, 
deoarece anevrismele arterelor coronare pot să apară 
și după forme ușoare de boală.

Concluzii

Sindromul infl amator multisistemic la copii re-
prezintă un nou spectru de patologie pediatrică care 
a fost recent recunoscută în asocieare cu infecția cu 
SARS-CoV-2.

Manifestările clinice sunt variate și nespecifi ce, 
dar totdeauna include febră înaltă, afectare multior-
ganică și infl amație sistemică importantă. Deși doar 
un mic procent din copiii infectați cu SARS-Cov-2 
dezvoltă simptome de MIS-C (sau PIMS), majorita-
tea necesită intervenție terapeutică promptă datorită 
severității bolii.

Suport cardiac, imunomodulatoare și tratament 
antiagregant/anticoagulant fac parte din managemen-
tul MIS-C

Urmărirea pacienților cu MIS-C este esențială 
pentru a întelege evoluția și prognosticul acestei boli.
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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.
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METODOLOGIA DE SUPRAVEGHERE 
A SINDROMULUI RESPIRATOR ACUT 
CU NOUL CORONAVIRUS (COVID-19)

Document elaborat de 
Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile

TESTE RAPIDE PENTRU DETECȚIA 
ANTIGENULUI SARS-COV-2

Mesaje cheie 
• Proba biologică de elecție pentru detecția 

antigenului SARS-CoV-2 prin teste rapide este exsu-
datul nasofaringian. Detecția antigenică din produse 
biologice nerecomandate (ex. salivă), impune retesta-
rea unui produs biologic recomandat în vederea con-
fi rmării. 

• Pentru detecția antigenului se vor utiliza teste 
antigenice rapide care detecteaza antigenul SARS-
CoV-2 din exsudat nasofaringian și care se regăsesc 
în lista testelor recunoscute de statele membre UE, 
publicată în documentul elaborat de Comitetul pentru 
Siguranța Sănătății (Health Security Committee), care 
poate fi  vizualizat accesând linkul https://ec.europa.
eu/health/sites/health/files/preparedness_response/
docs/covid19_rat_common-list_en.pdf ).Utilizarea 
altor tipuri de teste impune retestarea pentru confi r-
mare prin unul din testele recomandate. 

• Testele rapide pentru detecția antigenului 
SARS-CoV-2 pot contribui la creșterea capacității 
globale de testare pentru COVID-19, oferind avantaje 
în sensul de timp mai scurt de obținere a rezultatului și 
costuri reduse, în special în situații în care capacitatea 
de testare prin RT-PCR este limitată. 

• Sensibilitatea testelor rapide pentru detecția 
antigenului SARS-CoV-2 este în general mai mică 
decât a RT-PCR. 

• Testele rapide pentru detecția antigenului 
SARS-CoV-2 au cel mai bun rezultat în cazurile cu 
încărcătură virală ridicată, la cazurile pre-simptoma-
tice și simptomatice timpurii, până la cinci zile de la 
debut. 

• ECDC agreează cerințele minime de perfor-
manță stabilite de OMS: sensibilitate ≥80% și speci-
fi citate ≥97%. 

• ECDC recomandă statelor membre EU să 
efectueze validări independente a testelor rapide pen-
tru detecția antigenului SARS-CoV-2 înainte de im-
plementarea utilizării lor. 

• Utilizarea testelor rapide pentru detecția anti-
genului SARS-CoV-2 este adecvată în condiții de pre-
valență ridicată, atunci când un rezultat pozitiv este 
probabil să indice o infecție reală, precum și în condi-
ții de prevalență scăzută, pentru identifi carea rapidă a 
cazurilor cu contagiozitate ridicată. 

• Testele rapide pentru detecția antigenului 
SARS-CoV-2 pot ajuta la reducerea transmiterii ulte-
rioare, prin detectarea timpurie a cazurilor cu contagi-
ozitate ridicată, permițând începerea rapidă a detectă-
rii și supravegherii epidemiologice a contacților. 

Utilizarea testelor rapide pentru 
detecția antigenului SARS-CoV-2 
la persoanele simptomatice 

Când disponibilitatea testelor RT-PCR este li-
mitată temporar, utilizarea testelor rapide poate fi  luată 
în considerare pentru persoanele cu simptome compa-
tibile cu COVID-19 în unități și situații în care rata 
de pozitivitate este mare sau foarte mare, de exem-
plu ≥10%. Pentru majoritatea unităților cu prevalență 
scăzută, ECDC recomandă în continuare utilizarea 
RT-PCR pentru creșterea valorii predictive pozitive. 
În situațiile și Document elaborat de Centrul National 
de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile 
unitățile enumerate mai jos, testele rapide trebuie lu-
ate în considerare numai atunci când recoltarea poate 
fi  efectuată în termen de cinci zile de la debut. Re-
zultatele negative ale testului trebuie confi rmate prin 
RT-PCR sau, în absența RT-PCR, cu un alt test rapid, 
2-4 zile mai târziu. 
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• În situații de prevalență ridicată, testele rapide 
pot fi  aplicate pentru testarea cazurilor posibile și pro-
babile de COVID-19 care se prezintă pentru asistență 
medicală. 

• În focarele confi rmate prin RT-PCR, testele 
rapide pot fi  utilizate pentru testarea contacților simp-
tomatici, pentru a facilita detectarea timpurie a altor 
cazuri, ca parte a supravegherii contacților și a inves-
tigării focarului. 

• În unități închise, de ex. închisori, centre de 
detenție și primire a migranților, testele rapide pot fi  
utilizate pentru persoanele simptomatice atunci când 
un caz a fost deja confi rmat prin RT-PCR în unitatea 
respectivă. 

• Pentru a atenua impactul COVID-19 în uni-
tățile de asistență medicală și de asistență socială, 
testele rapide pot fi  utilizate pentru triajul pacienților 
simptomatici sau al rezidenților la internare și pentru 
a testa pacienții sau personalul simptomatic, pentru 
depistarea rapidă a cazurilor. Rezultatele testării pot 
ghida izolarea în timp util și tipul de echipament per-
sonal de protecție necesar. 

• Probele recoltate de la cazuri de ILI / ARI / 
SARI în supravegherea sentinelă pot fi  testate cu teste 
rapide, deși RT-PCR ar trebui să fi e opțiunea prefe-
rată. Probele din sentinelă trebuie testate în paralel 
pentru gripă și alte virusuri respiratorii. 

Testele rapide pot fi , de asemenea, luate în con-
siderare în situații specifi ce în care prevalența nu este 
mare, dar în care nu există deloc capacitate de tes-
tare prin RT-PCR, de exemplu în centre de detenție a 
migranților sau în unități de îngrijire situate în zone 
îndepărtate. 

Înainte de a utiliza teste rapide este necesară 
o evaluare a riscului, pentru a estima probabilitatea 
și impactul rezultatelor incorecte. Ar trebui să existe 
capacitate de confi rmare prin RT-PCR a rezultatelor 
testelor rapide. 

Utilizarea testelor rapide pentru 
detecția antigenului SARS-CoV-2 
la persoanele asimptomatice 

Utilizarea testelor rapide poate fi  recomandată 
pentru testarea indivizilor, indiferent de simptome, 
în condițiile în care rata de pozitivitate așteptată este 
≥10%. În situațiile în care momentul expunerii la un 

caz confi rmat cu COVID-19 este cunoscut, testarea cu 
teste rapide trebuie efectuată cât mai curând posibil 
după identifi carea contacților. Dacă au trecut mai mult 
de șapte zile de la expunere, se recomandă confi rma-
rea prin RTPCR a testelor rapide cu rezultat negativ. 

• Pentru a controla transmiterea, testele rapide 
pot fi  utilizate pentru testarea contacților asimptoma-
tici cu expunere cu risc ridicat, ca parte a suprave-
gherii epidemiologice a acestora. Rezultatele negative 
trebuie urmate de testare prin RT-PCR. 

• În unități închise (cum ar fi  cele de îngrijire 
pe termen lung), contacții asimptomatici cu expunere 
cu risc redus pot fi  testați folosind un test rapid. Un 
rezultat negativ poate fi  urmat de testare prin RT-PCR 
sau de un alt test rapid Document elaborat de Cen-
trul National de Supraveghere si Control al Bolilor 
Transmisibile după două-patru zile, dacă capacitatea 
de testare prin RT-PCR este limitată. Aceasta, pentru 
a asigura o urmărire efi cientă a contacților. Eliberarea 
timpurie din carantină, bazată pe un rezultat negativ 
la test rapid sau RT-PCR, trebuie evaluată de la caz la 
caz, în special pentru contacții care lucrează cu popu-
lații vulnerabile sau pentru contacții din unități cu risc 
ridicat, cum ar fi  cele de îngrijire pe termen lung sau 
închisorile. 

• Într-o situație de prevalență ridicată, în con-
textul afectării strategiilor de detectare a indivizilor 
cu potențial ridicat de transmitere în comunitate și 
pentru scăderea presiunii asupra unităților de îngri-
jire și asupra laboratoarelor, utilizarea testelor rapide 
poate fi  luată în considerare pentru o testare în masă 
a unei populații țintă, de exemplu într-o comunitate 
locală. Într-o astfel de situație, riscul de a nu detecta 
toate cazurile sau riscul de rezultate fals negative este 
echilibrat de obținerea rapidă a rezultatelor și de posi-
bilitatea testării seriate a indivizilor. 

• Testele rapide pot fi  utilizate pentru screening 
și testare în serie (la fi ecare două până la trei zile) a 
rezidenților și a personalului din unitățile de asistență 
medicală, îngrijire la domiciliu, unitățile de îngrijire 
pe termen lung, unitățile închise (de exemplu, închi-
sorile, centrele de detenție și primire a migranților) și 
unitățile din zone în care există o transmitere comu-
nitară continuă. Atunci când un prim caz este confi r-
mat - un rezident sau membru al personalului într-o 
unitate închisă, de exemplu o unitate de îngrijire pe 
termen lung, sau în cazul unei transmiteri comunitare 
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extinse în zonă (situație de prevalență ridicată), o stra-
tegie de testare cuprinzătoare a tuturor rezidenților și 
personalului trebuie luată în considerare. 

Testele rapide nu sunt adecvate pentru scree-
ningul călătorilor care intră în țară, pentru a preveni 
(re)introducerea virusului în regiuni / țări care au 
atins niveluri de transmitere zero sau foarte scăzute. 
În aceste situații, adică într-o populație cu prevalență 
scăzută, numai RT-PCR trebuie utilizat pentru a re-
duce riscul de rezultate fals negative. Călătorii pe cale 
aeriană aparțin în principal unei subpopulații asimp-
tomatice, cu probabilitate variabilă, dar mai mică, de 

îmbolnăvire cu COVID-19, comparativ cu populația 
generală (prevalența estimată a COVID-19

Alte situații în care RT-PCR ar trebui să fi e op-
țiunea de testare preferată sunt pacienții cu simptome 
compatibile cu COVID-19 în spitale, instituții de în-
grijire pe termen lung sau alte unități de asistență so-
cială, pentru a evita consecințele rezultatelor fals ne-
gative. Dacă se utilizează teste rapide în aceste unități, 
testele negative trebuie confi rmate prin RT-PCR. 

Referință: ECDC https://www.ecdc.europa.eu/
sites/default/fi les/documents/Options-useof-rapid-an-
tigen-tests-for-COVID-19_0.pdf
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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 și https://
www.revista-medicina-scolara.ro/

Articolele vor fi  trimise (sub formă de docu-
mente ataşate) pe adresa de mail: redactiarmsu@
gmail.com sau vor fi  încărcate direct pe site-ul https://
www.revista-medicina-scolara.ro/, log in, autor, sub-
mitting the manuscript.

Recomandări pentru autori

Manuscrisul trebuie să respecte prevederile 
Comitetului Internaţional al Editurilor Revistelor Me-
dicale (http:// www.icmje.org).

Redactarea va fi  realizată în format A4, font Ti-
mes New Roman, mărime 11 pt; redactarea se va face 
pe pagina întreagă, cu diacritice, la 1 rând.

Prima pagină va cuprinde titlul articolului (în 
limba română şi limba engleză), numele şi prenumele 
autorilor, locul de muncă al acestora, precizarea auto-
rului cu care se va purta corespondenţa şi adresa pen-
tru corespondenţă;

Rezumatul va fi  redactat în limba română şi 
în limba engleză şi nu va depăşi pentru fi ecare din 
forme 250 de cuvinte (NU este necesar la punctele 
de vedere). Pentru articolele originale este necesar un 
rezumat structurat (Premize - Background, Obiective 
- Aims, Metode - Methods, Rezultate - Results, Con-
cluzii - Conclusions).

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

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

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

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

Exemple de prezentare a bibliografi ei: 
1. Matson JL, Turygin NC, Beighley J, Matson 

ML. Status of single-case research designs for evi-
dence-based practice. Research in Autism Spectrum 
Disorders 2012; 6: 931-938

2. Woodard C, Groden J, Goodwin M, 
Shanower C, Bianco J. The Treatment of the Beha-
vioral 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. Evalua-
ting educational interventions. Single case design for 
measuring response to intervention. New-York: The 
Guilford Press 2009

Responsabilitatea autorilor

Autorii sunt singurii responsabili pentru origi-
nalitatea conţinutului materialelor trimise (orice acu-
zaţie de plagiat se adresează autorilor şi nu implică 
răspunderea editorilor). 



48

Revista de medicină școlară și universitară

Materialele trimise trebuie să nu fi  fost publicate 
sau trimise spre publicare în alte reviste sau publicaţii.

Procesul de recenzare (peer-review)

Într-o primă etapă toate materialele sunt 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 2021, de CMR, 
cu 10 credite. Un articol publicat este creditat cu 30 
credite EMC. În cazul în care articolul are mai mulți 
autori, cele 30 de credite se împart între autori con-
form Deciziei nr.12/2018 a CMR.

Abonamentul la Revista de Medicină Şcolară 
şi Universitară este creditat pentru anul 2021, de 
OAMGMAMR, cu 5 credite.

Costul unui abonament pentru anul 2021 este 
de 100 lei/an pentru medici și 50 lei/an pentru asis-
tenții medicali 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 Transil-
vania Cluj.

Adresa pe care trebuie trimisă revista va fi  co-
municată ulterior pe adresa de mail redactiarmsu@
gmail.com



www.medicinascolara.ro


	Coperta verso Revista de medicina scolara si universitara.pdf
	Page 1

	coperta 8-1.pdf
	Page 1


