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Rezumat

INTRODUCERE: Screeningul vizual prin mă-
surarea acuității vizuale la vârstele de patru și cinci 
ani a fost implementat în județul Cluj în 2018 și 2019. 
Scopul nostru a fost acela de a identifi ca barierele și 
facilitatorii în calea implementării și de a formula re-
comandări pentru implementarea la nivel național a 
screeningului vizual în România.

METODE: În orașe copiii au fost examinați 
de asistentele medicale din grădinițe. În mediul rural 
grădinițele sunt mici și nu au personal medical anga-
jat. Astfel copiii din mediul rural au fost examinați 
de către asistentele medicilor de familie, inițial în ca-
binetele medicale ulterior și în grădinițe. Din cauza 
acoperirii reduse din primul an al mediului rural, o 
asistentă călătoare a fost angajată în proiect pentru a 
examina copiii din satele izolate ale județului. 

Implementarea a fost evaluată prin observa-
ții la fața locului, interviuri, chestionare și analize 
ale rezultatelor screening-ului, inclusiv examinări 
oftalmologice.

REZULTATE: În orașe au fost examinați 
74,8% din copiii eligibili, iar în mediul rural doar 
47,1%. Asistenta călătoare a examinat 805 copii în 

șapte luni, iar numărul comunelor în care copiii au 
fost examinați a crescut de la 24 la 72 comune (din 
totalul de 75 de comune) în cel de-al doilea an. Inițial 
rata de trimiteri la oftalmolog a fost de 15,8%, ulterior 
a scăzut la 7,9%, variind de la 0% la 57,1% între exa-
minatori. Dintre copiii care au necesitat un consut de 
specialitate pentru 27,8% s-a primit un răspuns scris 
de la oftalmolog, 15,3% au fost examinați însă nu s-a 
primit niciun răspuns, 21,4% nu au fost examinați, iar 
pentru 35,4% nu se știe exact dacă au fost sau nu exa-
minați de oftalmologi. Prezentarea la oftalmolog și 
urmarea unui tratament au fost infl uențate negativ de 
distanțele de parcurs și de lipsa de înțelegere a părin-
ților. Dintre copiii pentru care s-a primit un răspuns de 
la oftalmolog 34,1% au primit prescripție de ochelari, 
7,2% au primit atât prescripție de ochelari cât și oclu-
zoare, iar 0,7% doar ocluzoare. Screeningul vizual a 
fost considerat acceptabil de respondenți. Cu toate 
acestea, în mediul rural screeningul a fost considerat 
mai puțin adecvat și fezabil. Fidelitatea a fost ridicată 
atât în zonele urbane, cât și în cele rurale.

CONCLUZII: În mediul urban screeningul 
efectuat de către asistentele din grădinițe s-a dovedit a 
fi  foarte efi cient. În mediul rural asistentele medicilor 
de familie au examinat un număr redus de copii. 

*  Corresponding Author: Huibert Jan Simonsz, e-mail: simonsz@compuserve.com, Erasmus University Medical 
Center, Department of Ophthalmology, Rotterdam, the Netherlands
Article received: 01.11.2021, accepted: 16.11.2021, published: 15.12.2021 
Cite: Kik J, Nordmann M, Rajka D, Mara M, Cainap S, Teodosescu O, Vladescu A Mocan A, Horwood A, Fro-
nius M, Vladutiu C, Simonsz HJ. Vision screening of four– and fi ve-year-old children in Cluj county. Recom-
mendations for nationwide implementation. The Journal of School and University Medicine. 2021;VIII(4): 5-25
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Asistenta călătoare a examinat mulți copii în 
mediul rural iar până la fi nalul studiului au fost exa-
minați copii din aproape toate comunele din județ. 
Screeningul vizual la nivel național, efectuat la co-
piii cu vârste de patru sau cinci ani, va duce la dia-
gnosticarea multor copii cu ambliopie care vor avea 
nevoie de tratament cu ochelari și ocluzoare, pentru 

care poate fi  necesară rambursarea de către sistemul 
de asigurări de sănătate. Un program de formare și in-
struire a ortoptiștilor, pentru a-i ajuta pe oftalmologi, 
ar fi  recomandat.

CUVINTE CHEIE: screening vizual, amblio-
pie, copii, studiu de implementare, disparitate.

VISION SCREENING OF FOUR– AND FIVE-YEAR-
OLD CHILDREN IN CLUJ COUNTY. RECOMMEN-
DATIONS FOR NATIONWIDE IMPLEMENTATION

Abstract 

BACKGROUND: Vision screening by mea-
surement of visual acuity at age four or fi  ve was 
implemented in Cluj County in 2018 and 2019. Our 
aim was to identify barriers and facilitators to imple-
mentation and to formulate conditions for nationwide 
implementation of vision screening in Romania. 
METHODS: In cities, children were screened by resi-
dent kindergarten nurses. In rural areas, kindergartens 
are small and have no nurses. Children were screened 
by family doctors’ nurses instead, initially at the doc-
tors’ offi  ces and later also at kindergartens. Because 
rural coverage was low in the fi  rst year, a travelling 
screening nurse was employed to screen children in 
remote rural areas. Implementation was assessed with 
on-site observations, interviews, questionnaires and 
analysis of screening results, including ophthalmo-
logical examinations. RESULTS: In cities, 74.8% of 
eligible children were screened, in rural areas, 47.1%. 
The travelling screening nurse screened 805 children 
in seven months and rural communes where scree-
ning had taken place increased from 24 to 72 out of 
75 during the second year. Referral rate was 15.8% 
initially, decreasing to 7.9%, varying between 0% and 
57.1% among screeners. Of referred children, 27.8% 

were reported back by ophthalmologists, 15.3% were 
examined but not reported back, 21.4% were not exa-
mined and of 35.4% it was unclear whether they were 
examined. Referral and treatment were hampered by 
travel distance and lack of awareness. Of children 
reported back by ophthalmologists, 34.1% were pre-
scribed glasses, 7.2% both glasses and occlusion and 
0.7% occlusion. Vision screening was considered ac-
ceptable by respondents. However, in rural commu-
nes screening was deemed less appropriate and fea-
sible. Fidelity was high in both urban and rural areas.

CONCLUSIONS: In cities, screening by kin-
dergarten nurses proved very effective. In rural areas, 
family doctors’ nurses screened only screen small 
numbers of children. The travelling screening nurse 
screened many children in underserved rural commu-
nes and screening had been offered in almost all rural 
communes at the end of the study. Universal vision 
screening at age four or fi  ve in Romania will result 
in many children with amblyopia needing treatment 
with glasses and eye patches, for which reimburse-
ment by health insurance may be necessary. A trai-
ning programme for orthoptists to assist ophthalmolo-
gists could be advisable. 

KEY WORDS: vision screening, amblyopia, 
children, implementation study, disparity
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INTRODUCERE

Scopul proiectului EUSCREEN [1] a fost de a 
face accesibil screeningul vizual și cel auditiv pentru 
toți copiii din Europa, comparând programele actu-
ale de screening din Europa și prin dezvoltarea unui 
model online cost-efi cient [2] pentru a ajuta la intro-
ducerea programelor de screening, ținând cont de cir-
cumstanțele locale din orice țară. În România nu toți 
copiii benefi ciază de screening vizual. Medicii de fa-
milie pot măsura acuitatea vizuală a copiilor începând 
cu vârsta de doi ani până la vârsta de șaptesprezece 
ani în cadrul examinărilor de bilanț care includ printre 
altele inclusiv măsurători antropometrice, evaluarea 
dezvoltării neuropsihice si emoționale, evaluarea dan-
turii [3]. Efectuarea tuturor acestor evaluări în cadrul 
examinării medicale de bilanț este punctată de Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate cu 5,5 puncte. Nu 
se știe cât de des sunt efectuate aceste evaluări, însă 
cel mai probabil mulți medici de familie nu au sufi ci-
ent timp pentru activități de bilanț. Screeningurile ne-
cesită mai mult timp decât examinările și controalele 
periodice, cum ar fi  cele pentru pacienții diabetici sau 
hipertensivi, pentru care se primesc tot 5,5 puncte în 
sistemul asigurărilor de sănătate. 

Un program de screening vizual a fost im-
plementat în județul Cluj (vezi Anexa 1 pentru date 
demografi ce) cu scopul de a identifi ca logistica, fa-
cilitatorii și eventualele bariere pentru screening. 
Implementarea a început la 1 ianuarie 2018 și a durat 
până în 31 decembrie 2019. 

Am relatat anterior despre primul an de imple-
mentare a screeningului vizual în județul Cluj [4] și 
am constatat diferențe considerabile între screeningul 
vizual în mediul urban și screening-ul în mediul rural. 
Având în vedere că în România 46% din populație 
trăiește în mediul rural [5], această disparitate între 
zonele urbane și cele rurale ar putea constitui un ob-
stacol în calea implementării la nivel național a scree-
ningului vizual la copii.

Ambliopia, sau ochiul leneș, are o prevalență 
de aproximativ 3,4% [6] și este principala afecțiune 
țintă a screeningului vizual pediatric. Este cea mai 
frecventă cauză a tulburărilor vizuale la copiii mici 
[7]. Poate fi  detectată doar prin măsurarea acuității vi-
zuale și tratată rapid și efi cient până la vârsta de șase 
ani [8]. Măsurarea acuității vizuale la vârsta de pa-
tru sau cinci ani este extrem de importantă, deoarece 

detectează ambliopia în aproape toate cazurile și este 
considerată efi cientă pentru a reduce prevalența am-
bliopiei persistente [9]. Screeningul vizual prin mă-
surarea acuității vizuale este comun în majoritatea 
țărilor din Europa.

Screeningul vizual prin măsurarea acuității vi-
zuale la vârsta de patru sau cinci ani a fost implemen-
tat în județul Cluj în anii 2018 și 2019. În articolul de 
față descriem implementarea screening-ului, rezulta-
tele screeningului și ale trimiterilor la oftalmolog și 
facem recomandări pentru implementarea la nivel na-
țional a screeningului vizual în România.

METODE

Populația țintă

Populația țintă a fost defi nită ca fi ind copii în 
vârstă de patru și cinci ani, întrucât aceștia sunt su-
fi cient de în vârstă pentru a accepta măsurarea acu-
ității vizuale [10] dar și sufi cient de tineri pentru ca 
tratamentul ambliopiei, dacă este depistată, să fi e unul 
efi cient [7]. Screeningul s-a desfășurat între 1 ianua-
rie 2018 și 31 decembrie 2019. Astfel toți copiii năs-
cuți în județul Cluj în anii 2013, 2014 și 2015 au fost 
eligibili. 

A fost elaborat un protocol nou pentru măsura-
rea acuității vizuale la vârsta de patru și cinci ani, în 
mare măsură în concordanță cu standardul ISO 8596 
[11], însă folosind simboluri Tumbling E și LEA or-
donate logaritmic, cu o distanță de măsurare de trei 
metri. Protocolul este descris în detaliu în Anexa 2, iar 
protocolul propriu-zis poate fi  găsit în Anexa 3.

Personalul medical și pregătirea 
pentru screening

În municipiul reședință de județ, Cluj-Napoca, 
și în celelalte cinci orașe (Turda, Dej, Câmpia Turzii, 
Gherla și Huedin), grădinițele au asistente medicale 
permanente. Acestea au fost instruite pentru scre-
ening, pregătirea lor medicală facilitând procesul 
educativ. 

În grădinițele din mediul rural, în general, nu 
există asistente medicale, deoarece majoritatea grădi-
nițelor rurale sunt mici, iar grădinițele au nevoie de cel 
puțin 60 de copii pentru a putea avea o asistentă anga-
jată [12]. Grădinițele au educatori care sunt profesio-
niști califi cați în educație. În zonele rurale, recrutarea 
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de personal califi cat poate fi  difi cilă [13]. Pentru că 
educatorii din grădiniță nu au pregătire medicală, nu 
le este permis să examineze copiii. Prin urmare, s-a 
decis ca în mediul rural copiii să fi e examinați de către 
medicii de familie sau asistentele acestora în cabine-
tul medicului de familie.

Un program de formare pentru asistenți și me-
dici a fost elaborat și supervizat de unul dintre autori 
(CV). Toate asistentele care au examinat copiii au pri-
mit 7 EUR brut (aproximativ 4 EUR net) per copil 
examinat în plus față de salariul lor de bază.

Spre sfârșitul primului an de implementare, au 
fost examinați copii în 24 din cele 75 de comune ale 
județului. Prin urmare, după opt luni, unele asistente 
medicale ale medicilor de familie au început să efec-
tueze screeningul copiilor în grădinițele rurale și nu în 
cabinetul medical, dar acest lucru s-a dovedit insufi ci-
ent pentru a îmbunătăți substanțial acoperirea rurală.

Asistenta medicală călătoare pentru 
screening

Pentru a extinde screeningul în comunele unde 
nu au fost examinați copii în primul an al proiectului, 
o asistentă medicală a fost angajată în cel de-al doi-
lea an de implementare pentru a se deplasa exclusiv 
în aceste comune în calitate de examinator. La prima 
deplasare asistenta călătoare a explicat în grădinițe ce 
presupune screeningul vizual și a distribuit formulare 
pentru consimțământ informat pentru părinți. Acest 
lucru a fost necesar deoarece screeningul a avut loc 
în contextul unui studiu. Asistenta călătoare a ținut le-
gătura telefonic cu educatorii din grădinițe și, după ce 
formularele de consimțământ au fost semnate de pă-
rinți, s-a deplasat din nou la grădinițele din sate pentru 
a examina copiii. Asistenta călătoare pentru screening 
a trebuit să folosească propria mașină pentru a se de-
plasa la grădinițele din mediul rural și i s-a rambursat 
doar contravaloarea combustibilului. Alte cheltuieli, 
cum ar fi  mesele, nu au fost rambursate din cauza re-
glementărilor în vigoare în domeniul muncii[14].

Asistenta călătoare a fost plătită inițial cu 7 
EUR per copil examinat. În septembrie 2019 această 
sumă a fost majorată la 10 EUR pentru a acoperi cos-
turile de utilizare a mașinii personale și pentru a face 
să fi e rentabile deplasările în cele mai îndepărtate și 
mai puțin populate comune ale județului Cluj. 

Informații pentru părinți și copii și 
trimiterea la medicul oftalmolog

Părinții au fost informați despre scopul scree-
ningului prin pliante și postere care au explicat scopul 
studiului în terminologie laică. Copiii au fost infor-
mați despre modalitatea de desfășurare a măsurării 
acuității vizuale prin intermediul unui desen animat 
educațional [15]. În conformitate cu Declarația de la 
Helsinki [16], consimțământul informat al părinților 
a fost obținut înainte de screening. Au fost nevoiți să 
semneze un formular de consimțământ, aprobat de 
Comitetul de Etică al UMF-Cluj.

În cazul în care acuitatea vizuală a copilului a 
fost mai slabă decât valorile standard, copilul putea 
fi  reprogramat pentru o a doua examinare screening 
dacă examinatorul a avut impresia că acel copil nu a 
performat din cauza lipsei de atenție și nu a unei tul-
burări reale de vedere. În alte cazuri, părinții au fost 
instruiți să se adreseze medicului de familie pentru 
a obține un bilet de trimitere la medicul oftalmolog. 
După examenul oftalmologic, medicul oftalmolog 
trebuia să completeze un formular cu rezultatele exa-
minării. Părinții trebuiau să returneze acest formular 
către examinator. În cazul în care copilul ar fi  fost 
examinat de asistenta călătoare, părinții trebuiau să 
returneze formularul personalului grădiniței.

Evaluarea implementării

Rezultatele implementării care au fost evaluate, 
pe baza lucrărilor lui Peters et al. [17] și Proctor și co-
lab. [18], au fost acceptabilitatea, fezabilitatea, opor-
tunitatea, adoptarea, fi delitatea, acoperirea și suste-
nabilitatea. Implementarea a fost evaluată cu metode 
mixte: observații la fața locului, interviuri, chestionare 
și analiza rezultatelor screeningului și examinărilor.

În perioada implementării au fost efectuate pa-
tru vizite în România de către câțiva dintre autori pen-
tru interviuri și observații la fața locului: în ianuarie 
2018 (HJS, MN), martie 2018 (HJS, MN), ianuarie 
2019 (MF, AH, MN, JK) și octombrie 2019 (MN, JK). 
Au fost vizitate locații de screening din tot județul, 
unde au fost intervievați asistente medicale, medici 
de familie, personalul grădiniței, personal auxiliar și 
funcționari publici. Interviurile au fost semi-structu-
rate [19]. Au fost pregătite diferite tipuri de interviu 
pentru diferiți profesioniști. Au fost făcute rapoarte 
ale interviurilor de către doi dintre autori (MN, JK). 
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Aceste rapoarte au fost supuse analizei inductive, așa 
cum este descris de Thomas [20].

Examinările au fost observate de unul dintre au-
tori (MN). Explicațiile și durata testului de screening 
au fost măsurate cu un cronometru. S-a observat dacă 
screeningul a fost efectuat în conformitate cu protoco-
lul. În cadrul vizitelor la fața locului din al doilea an 
de implementare, au fost vizitate în mare parte locații 
rurale, pentru a investiga cauzele care au împiedicat 
implementarea screeningului în zonele rurale.

Un chestionar a fost elaborat pentru persona-
lul implicat în screening și a fost distribuit în timpul 
vizitelor la fața locului din martie 2018 și ianuarie și 
octombrie 2019. După patru luni de implementare, un 
chestionar a fost trimis la 98 din 115 medici de familie 
din mediul rural, pentru a obține o perspectivă asupra 
difi cultăților cu care s-au confruntat și care i-au îm-
piedicat pe ei sau pe asistentele lor să efectueze scre-
eningul vizual.

La opt luni de la încheierea screeningului, per-
sonalul medical care a efectuat screeningul a fost în-
trebat prin e-mail dacă poate furniza informații despre 
copiii cărora le-a fost recomandat un consult de speci-
alitate și pentru care nu se primise încă niciun rezultat 
al examinării oftalmologice, dacă aceștia au fost sau 
nu examinați de către oftalmologi. 

O bază de date electronică (a se vedea Anexa 
2 pentru descriere) a fost dezvoltată pentru analiza 
datelor. Secretarele din Cluj-Napoca ale proiectului 
au introdus informațiile legate de examinările tuturor 
copiilor. Aceasta a inclus atât rezultatul screeningu-
lui, precum și rezultatele examinării efectuate de către 
medicul oftalmolog. Baza de date a fost utilizată pen-
tru a monitoriza rezultatele screeningului și activita-
tea de follow-up.

Datele din baza de date au îndeplinit cerințele 
regulamentului UE 2016/679 (GDPR). Fiecărui copil 
i s-a atribuit un cod și toate informațiile de identifi care 
personală (inclusiv locul de reședință) au fost omise.

Toate datele de screening și examinare au fost 
exportate din baza de date electronică pe 17 octombrie 
2020 pentru analiză. Datele au fost analizate, folosind 
Microsoft Excel 2016 (versiunea 16.0.5188.1000).

Rezultate

Personalul medical și pregătirea pentru 
screening

Cursurile pentru personalul medical examinator 
au avut loc în 2017 și 2018 și la ele au participat 233 
de persoane (154 de asistente și 79 de medici). Pentru 
a li se permite să participe la programul de screening, 
aceștia au trebuit să promoveze testul de certifi care 
de la fi nalul cursului. Din orașe, la curs au participat 
103 asistente, dintre care 73 (70,9%) au efectuat scre-
eningul copiilor. Din mediul rural au urmat cursul 51 
de asistente, dintre care 30 (58,8%) au efectuat scre-
eningul copiilor. Numărul mediu de copii examinați 
în cei doi ani de implementare de către o asistentă de 
grădiniță din orașe a fost de 130 (mediana 122), iar cel 
de către o asistentă medicală din cabinetul medicilor 
de familie din mediul rural a fost de 79 (mediana 46).

Acoperirea screeningului

În 2018 și 2019 12.866 de copii au fost testați, 
însemnând de 1,95 ori rata medie a natalității (3 ani 
de naștere au fost eligibili în perioada de doi ani). În 
orașe a fost testată rata medie a natalității de 2,24 ori, 
iar în mediul rural de 1,41 ori.

În orașe, cei mai mulți copii au fost testați în 
primul an de implementare (70,3%), în timp ce în me-
diul rural, cei mai mulți copii au fost testați în al doi-
lea an (66,4%) (fi gura 1).

Majoritatea asistentelor medicilor de familie 
din zonele rurale care au examinat copiii în cabinetul 
medical, au raportat în interviuri că acest lucru a fost 
adesea fără succes, deoarece, atunci când părinții erau 
chemați special pentru screening, majoritatea nu au 
venit. În focus grupurile de asistente s-a afi rmat că pă-
rinții nu au avut timp să vină și că screeningul vizual 
nu li s-a părut o prioritate. De asemenea, a fost obser-
vată o lipsă de conștientizare a benefi ciilor asistenței 
medicale preventive din partea părinților.
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Figura 1: Copiii examinați pe trimestru în orașe și în 
zonele rurale

În septembrie 2018, asistentele medicale ale 
medicilor de familie au fost sfătuite să înceapă scre-
eningul copiilor în grădinițe și nu în cabinetele me-
dicale. Două asistente începuseră deja să facă acest 
lucru de la sine. Asistentele din focus grupuri au fost 
pozitive cu privire la acest mod de screening, cu ex-
cepția unei asistente care s-a confruntat cu o lipsă de 
cooperare din partea personalului grădiniței și a două 
asistente care au spus că nu există spațiu adecvat pen-
tru screening în grădinițe.

Unii părinți nu și-au dat consimțământul. Nu 
se știe exact câți, pentru că acest lucru nu a fost în-
registrat. Asistentele (atât individual, cât și în focus 
grupuri) și educatoarele au dat declarații diferite: 
majoritatea au spus că toți părinții au consimțit fără 
probleme sau doar câțiva au refuzat, în timp ce unele 
au raportat că mai mulți părinți au refuzat. Au existat 
diferențe notabile între locații, deși nu părea să existe 
o divizare urban-rural când a fost vorba de consim-
țământ. Asistentele și educatoarele au menționat mai 
multe motive pentru care părinții au refuzat: nu au 
dorit să completeze codul numeric personal al copi-
lului pe formularul de consimțământ, le era frică să 
semneze documente, copilul fusese deja diagnosticat 
cu o afecțiune oculară și nu au considerat screeningul 

important. O asistentă a menționat că a fost difi cil să-i 
convingă pe părinți să-și dea consimțământul: pur și 
simplu părea să nu fi e o prioritate pentru ei și nu s-au 
străduit să completeze formularul de consimțământ, 
nu l-au returnat sau l-au uitat.

Asistenta călătoare

Angajarea unei asistente călătoare în martie 
2019 a crescut considerabil acoperirea rurală a pro-
iectului de screening. La fi nalul anului 2018 au fost 
examinați copii din doar 24 din cele 75 de comune ale 
județului. La fi nalul anului 2019 acest număr a crescut 
la 72. În 32 dintre comune copiii au fost examinați 
doar de asistenta călătoare. Ea a examinat 805 copii 
în perioada martie – octombrie 2019, în comparație 
cu 1346 copii examinați într-un an de 25 de asistente 
medicale din cabinetele medicilor de familie.

În comunele în care copiii au fost examinați 
doar de către asistenta călătoare, au fost examinați în 
medie 22 de copii per comună. În comunele în care 
copiii au fost examinați doar de către asistentele me-
dicilor de familie au fi st examinați în medie 38 de co-
pii. Acest fapt ilustrează faptul că asistenta călătoare a 
examinat copiii din comunele mai puțin populate ale 
județului. 

Asistenta călătoare a avut nevoie de mult timp 
de deplasare pentru a examina copiii, nu numai pentru 

Rural areas                    Ci  es
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că mai întâi a trebuit să înmâneze formulare de con-
simțământ și multe sate erau departe de Cluj-Napoca, 
ci și pentru că în multe grădinițe din mediul rural nu-
mărul copiilor eligibili era mic. Mai mult decât atât, 
copiii așteptați a fi  găsiți în grădinițe adesea nu erau 
de găsit. Potrivit educatoarelor din grădinițe, acest lu-
cru se întâmpla pentru că mulți părinți care lucrează 
în orașele din apropiere își duc copiii la grădinițele de 
acolo și pentru că mulți părinți care pleacă la muncă 
în străinătate își iau copiii cu ei.

Potrivit asistentei călătoare însăși, munca ei a 
necesitat mult efort pentru fi ecare copil examinat. A 
trebuit să viziteze fi ecare grădiniță de cel puțin două 
ori, deoarece pentru studiu erau necesare formulare 
de consimțământ informat (de reținut faptul că formu-
larele de consimțământ nu vor fi  necesare în timpul 
screeningului implementat la nivel național în viitor). 
În unele cazuri, a fost nevoită să viziteze a treia oară o 
grădiniță, deoarece la prima vizită au lipsit mulți co-
pii. Pentru a strânge rapoartele examinărilor oftalmo-
logice, în principiu a trebuit să viziteze grădinițele a 
treia sau a patra oară.

În cele din urmă, ea a menționat incertitudinea 
cu privire la numărul de copii pe care i-ar putea exa-
mina, ceea ce însemna că nu avea venituri stabile. A 
trebuit să folosească propria mașină. Cheltuielile ei de 
călătorie, altele decât combustibilul, nu au fost ram-
bursate, precum daunele mașinii cauzate de condițiile 
proaste ale drumurilor.

Trimiterea la medicul de familie și la 
medicul oftalmolog

Un total de 1.505 copii au primit recomanda-
rea pentru o examinare de specialitate la medicul of-
talmolog (11,7%). Au existat diferențe mari între cei 
care efectuează screeningul, cu rate de recomandare 
variind de la 0% la 57,1%. Ratele de recomandare au 
scăzut pe măsură ce examinatorii au câștigat experi-
ență, de la 15,8% în primul trimestru din 2018 la 7,9% 
în ultimul trimestru din 2019.

Din 103 de examinatori, 30 au avut o rată de 
recomandare mai mare de 15% și 34 au avut o rată de 
recomandare sub 5%.

Treisprezece dintre aceștia din urmă, care 
au examinat împreună 692 de copii (5,4%), nu au 

recomandat o examinare de specialitate niciunui co-
pil. Două dintre acestea au examinat peste 92 de copii. 
Acest lucru este extrem de neplauzibil: presupunând o 
prevalență a ambliopiei de 3,2%, șansa de a nu trimite 
niciun copil la consult oftalmologic este mai mică de 
5% de îndată ce numărul de copii examinați depășește 
92, conform formulei (HP Prime) BINOMIAL_CDF 
(93, 0.032, 0) = 0,0486, care este puțin mai mic decât 
alfa = 0,05. O altă asistentă a examinat 86 de copii 
în 2018 și a înregistrat exact aceeași acuitate vizuală 
pentru toți copiii la ambii ochi, potrivit bazei de date.

S-a decis ca acei copii examinați de asistentele 
medicale care au examinat mai mult de 92 de copii 
și care nu au făcut nicio recomandare pentru o exa-
minare de specialitate la medicul oftalmolog, să fi e 
examinați din nou de oftalmologii care au participat la 
studiu. În primele două luni ale anului 2020, 91 dintre 
acești 799 de copii au fost examinați din nou, dintre 
care pentru opt (8,8%) s-au măsurat valori diferite ale 
acuității vizuale față de măsurarea inițială de către 
asistentele medicale. Cu toate acestea, reexaminări 
suplimentare nu au fost posibile din cauza pandemiei 
de Covid-19.

La echipa de proiect au ajuns 419 (27,8%) 
rezultate de la medicii oftalmologi, predate în mare 
parte de către părinți înapoi asistentei medicale care 
a făcut screeningul: pentru aproximativ 30,7% dintre 
copiii trimiși la medicul oftalmolog și examinați în 
orașe, pentru aproximativ 22,6% dintre copiii exami-
nați de asistentele medicilor de familie în mediul rural 
și trimiși la oftalmolog, și pentru aproximativ 5,6% 
dintre copiii examinați de asistenta medicală călătoare 
și trimiși la oftalmolog. Acest din urmă procent scăzut 
a fost cauzat de faptul că asistentei călătoare i-a fost 
foarte greu să se întoarcă în toate grădinițele în care 
a verifi cat copiii, din 35 de comune diferite din județ, 
pentru a colecta rapoartele de examinare.

O diagramă a procesului de screening și trimi-
teri la oftalmolog este prezentată în fi gura 2. Din cei 
419 copii pentru care a fost introdus un raport oftal-
mologic în baza de date, 34,1% au primit prescripție 
pentru ochelari, 7,2% au primit și prescripție pentru 
ochelari și terapie cu ocluzoare și 0,7% au primit 
terapie cu ocluzoare. Restul de 58,0% nu au primit 
tratament.
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Asistentele medicale care au recomandat co-
piilor examinare oftalmologică și pentru care nu s-a 
primit niciun rezultat oftalmologic au fost rugate prin 
email dacă ar putea contacta părinții acelor copii și să 
îi întrebe dacă au fost sau nu la medicul oftalmolog.

Din 1086 (72,2%) copiii cu recomandare de 
examinare oftalmologică și fără niciun rezultat în 
baza de date, în cazul a 231 dintre ei (15,3%) asisten-
tele au spus că părinții au dus copilul la medicul of-
talmolog însă niciun rezultat nu a ajuns la ele. Potrivit 
unor asistente, unii medici oftalmologi au refuzat să 
completeze formularul din cadrul proiectului întru-
cât l-au considerat prea detaliat. Potrivit mai multor 
asistente (atât individual, cât și în focus grupuri) și 
educatori din grădinițe, s-a întâmplat și ca medicul of-
talmolog să completeze formularul, dar părinții să nu 
îl returneze niciodată, mai ales dacă nu era nimic în 
neregulă cu copilul.

În 322 de cazuri (21,4%) copilul a fost, din 
câte au putut spune asistentele, neexaminat deși a 

fost îndrumat spre medicul oftalmolog. Motivele pre-
zentate au fost similare cu cele din interviuri, cum 
ar fi  lipsa de interes a părinților sau lipsa de înțele-
gere a importanței sau că părinții nu au mai putut fi  
contactați.

În 533 de cazuri (35,4%) asistentele nu au putut 
spune dacă copilul a fost examinat sau nu de medicul 
oftalmolog, deoarece nu au putut contacta părinții. În 
focus grupuri s-a menționat că unii copii au părăsit 
grădinița la scurt timp după ce au fost supuși scree-
ningului, astfel că personalul didactic nu a mai fost în 
contact cu părinții și nu a primit niciodată formularul 
cu rezultatul examinării oftalmologice.

Conform informațiilor furnizate de asistente, 
au fost examinați de către medicii oftalmologi cel pu-
țin 43,2% dintre copiii care au primit o recomandare 
în acest sens (fi gura 3). Presupunând că din cazurile 
despre care nu se știe nimic ar fi  fost examinați tot 
43,2%, în total ar fi  fost examinați 58,0% din toți co-
piii referiți.

Figura 2: Copii eligibili în 2018 și 2019

Notă: Copiii eligibili au fost copiii născuți în 2013, 2014 și 2015. „Refer“ denotă trimiterea la un medic 
oftalmolog, „report“ denotă faptul că un raport al examinării oftalmologice a fost returnat către examinator.
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Opiniile asistentelor și ale educatorilor au fost 
diferite în ceea ce privește dacă părinții își vor duce 
copiii la oftalmolog. Unii au spus că majoritatea sau 
toți părinții ar face acest lucru, dar alții au spus că 
majoritatea sau toți părinții nu ar face acest lucru, 
sau aproximativ jumătate dintre părinți ar face acest 
lucru. S-a menționat de mai multe ori că acest lucru 
ar depinde de bunăstarea părinților, deoarece părinții 
săraci nu și-ar permite. Nu există medici oftalmologi 
în mediul rural, așa că deplasarea într-un oraș era ne-
cesară: fi e într-un oraș mic din apropiere, fi e, dacă 
acolo nu erau medici oftalmologi cu experiență în 
examinarea copiilor, în municipiul reședință de județ 
Cluj-Napoca. Costurile tratamentului au fost raportate 
a fi  o problemă pentru părinții săraci. S-a menționat de 
către mai multe asistente și de personalul grădiniței că 
doar oferirea unui program de screening nu este sufi -
cientă, iar ochelarii și plasturii de ocluzie pentru trata-
mentul ambliopiei ar trebui de asemenea rambursate.

Mai multe alte bariere au fost menționate de 
asistente și educatori, cum ar fi  faptul că părinții tre-
buiau să meargă la medicul de familie pentru a obține 
un bilet de trimtiere către oftalmologie. Unii părinți 
nu conștientizau problema de sănătate a copilului, în 
special în zonele rurale, și nu au realizat importanța 
continuării investigațiilor în urma unui test de scree-
ning picat. Despre unii părinți s-a raportat că au alte 
priorități și/sau o lipsă de timp pentru alte activități. 
S-a spus că unii părinți refuză să accepte despre co-
pilul lor că ar avea o problemă de sănătate, pentru că 

din câte și-au dat ei seama, copilul poate vedea și nu 
au putut observa că ceva nu ar fi  în regulă.

Tehnica examinatorilor

Un total de 16 examinări au fost observate în 
Cluj-Napoca (5), orașele mici (8) și zonele rurale (3) 
de către unul dintre autori (MN) în octombrie 2019. 
Observațiile au indicat că tehnica majorității asisten-
ților medicali a fost satisfăcătoare și s-a îmbunătățit 
în comparație cu observațiile anterioare [4]. Timpul 
mediu al unui test de screening a fost de aproximativ 
cinci minute, comparativ cu opt minute și douăzeci de 
secunde când screening-ul tocmai începuse.

Asistentele i-au instruit bine pe copii și au pă-
rut confortabile în efectuarea screeningului. Nu toate 
asistentele au fost pe deplin conștiente de criteriile de 
trimitere la oftalmolog (copilul trebuie trimis când 
există o diferență de două sau mai multe linii logMAR 
între acuitățile vizuale ale celor doi ochi sau când acu-
itatea vizuală este mai slabă de 0,2 logMAR pentru 
un copil de patru ani sau de 0,1 logMAR pentru un 
copil de cinci ani), dar asistentele știau că măsurarea 
acuității vizuale trebuia să continue și după ce pragul 
monocular de trimitere a fost atins.

S-a observat că screeningul în mediul rural, 
efectuat în cabinetul medicului de către asistentă, 
a necesitat mult timp și efort. Deoarece copilul nu 
era obișnuit cu asistenta și într-un mediu necunos-
cut, screening-ul a fost difi cil, chiar dacă un părinte 
era prezent. În afară de aceasta, nu au fost observate 

Figura 3: Copiii trimiși și examinați de o  almolog și rezultatele examinărilor o  almologice primite
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diferențe notabile între screeningurile din zonele ru-
rale și urbane.

Evaluarea implementării

În ianuarie 2019, au fost intervievate 34 de 
persoane: treisprezece medici de familie, paisprezece 
asistente medicale și șapte angajați ai grădinițelor. În 
octombrie 2019, un total de 62 de persoane au fost 
intervievate. Au fost două focus grupuri cu asistente: 
unul cu șase asistente din Cluj-Napoca și unul cu 
doisprezece asistente din tot județul. Celelalte 44 de 
persoane au fost intervievate individual sau în perechi 
(de exemplu doi membri ai personalului la aceeași 
grădiniță). Este vorba despre treisprezece persoane 
care lucrează în grădinițe, unsprezece asistente din 
grădinițe, șase persoane angajate ca personal auxiliar 
(consilieri juridici și fi nanciari, secretari de proiect), 
cinci asistente medicale ale medicilor de familie, trei 
medici de familie, trei funcționari publici, doi oftal-
mologi și asistenta medicală călătoare.

La chestionarul pentru examinatori au răspuns 
în total 49 de persoane, iar la chestionarul pentru me-
dicii de familie din mediul rural au răspuns 23 dintre 
aceștia.

Am evaluat acceptabilitatea, fezabilitatea, ca-
racterul adecvat, adoptarea, fi delitatea, acoperirea și 
sustenabilitatea programului de screening implemen-
tat. O prezentare schematică a tuturor rezultatelor im-
plementării evaluate, în raport cu metodele de măsu-
rare utilizate, este prezentată în tabelele 1a-1g. .

Screeningul vizual a fost considerat acceptabil 
(tabelul 1a): toate părțile interesate au considerat că 
este important și și-au exprimat o atitudine pozitivă 
față de acesta. „Screeningul vizual trebuie asigurat 
pentru toate persoanele din România“ a fost o afi rma-
ție cu care 97,9% dintre persoanele implicate în scre-
ening au fost (total) de acord și 95,9% au fost (foarte) 
de acord cu afi rmația că acesta ar trebui să fi e gratuit.

Screeningul vizual a fost considerat în mare 
parte adecvat (tabelul 1b), deși mai mult în zonele 
urbane decât în mediul rural. În zonele rurale, mulți 
medici de familie și asistentele lor nu au avut timp 
să participe la screening, și mai mulți părinți nu au 

cooperat din cauza lipsei de conștientizare a benefi -
ciilor. În chestionar, 85,0% dintre cei care efectuează 
screeningul au fost (cu tărie) de acord cu afi rmația 
„materialele educaționale pot îmbunătăți acceptul 
părinților“.

Screening-ul a fost considerat fezabil (tabelul 
1c) în orașe, deoarece grădinițele sunt mari și au an-
gajate asistente medicale permanente. În mediul ru-
ral grădinițele sunt mici și nu au asistente medicale 
angajate, iar alternativele nu erau la fel de practice, 
scăzând fezabilitatea.

Adoptarea (tabelul 1d) a fost bună în orașe, dar 
nu în toate zonele rurale. Dintre toți asistenții medi-
cali ai medicilor de familie din mediul rural, mai puțin 
de jumătate au urmat cursul de pregătire, dintre care 
doar 58,8% au examinat copii în cadrul proiectului de 
screening, comparativ cu 70,9% dintre asistenții ur-
bani care au urmat cursul.

Fidelitatea (tabelul 1e) a fost în general consi-
derată bună. Examinatorii s-au simțit încrezători să 
efectueze screeningul în mod adecvat, iar examină-
rile observate au fost în mare parte efectuate conform 
protocolului. Cu toate acestea, două asistente, care 
au examinat peste 92 de copii, nu au recomandat ni-
ciunui copil examinare de specialitate la medicul of-
talmolog. Acest lucru este foarte improbabil. O altă 
asistentă, care a examinat 86 de copii în 2018, a înre-
gistrat exact aceeași acuitate vizuală pentru toți copiii 
la ambii ochi.

Acoperirea (tabelul 1f) a fost bună în mediul 
urban, dar mai puțin bună în zonele rurale: în orașe 
2,24x rata medie a natalității a fost examinată și în 
mediul rural doar 1,41x.

Deși toate părțile interesate și-au exprimat opi-
nia că screeningul vizual ar trebui continuat, sustena-
bilitatea acestuia (tabelul 1g) a fost considerată nesi-
gură din cauza lipsei de fi nanțare pentru sănătate și a 
prioritizării scăzute a asistenței medicale preventive. 
Cu toate acestea, unele asistente care au fost intervi-
evate au spus că vor continua screeningul chiar dacă 
nu vor mai primi o rambursare suplimentară pentru 
screening, deoarece screeningul le sporește statutul în 
ochii părinților și a comunității.
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Tabelele 1a-1g: Pentru a evalua barierele și facilitatorii implementării, au fost evaluate rezultatele imple-
mentării folosind un cadru bazat pe lucrările lui Peters et al [17] și Proctor et al [18]. Au fost evaluate rezul-

tatele măsurilor de acceptabilitate, fezabilitate, oportunitate, fi delitate, acoperire și durabilitate și sunt prezen-
tate aici în relație cu metodele de măsurare utilizate.

Tabelul 1a: acceptabilitate

Interviuri la fața locului și 
focus grupuri cu asistente 
medicale, interviu cu asis-
tentă medicală călătoare, in-
terviuri cu medici de familie 
și personalul grădiniței 

Urban & rural Screeningul vizual a fost considerat important de majoritatea asisten-
telor medicale, medicilor de familie și personalului grădiniței.

Interviuri la fața locului cu 
alte părți interesate

Urban & rural Toate părțile interesate au considerat că screeningul este important.

Chestionare pentru examina-
tori

Urban & rural Majoritatea asistentelor și-au exprimat o atitudine pozitivă față de 
screening și consideră că screeningul este important și ar trebui să fi e 
oferit tuturor copiilor.

Chestionare pentru medicii 
de familie

Rural Toți medicii de familie din mediul rural consideră screeningul vizual a 
fi  important. 

Tabelul 1b: caracterul adecvat

Interviuri la fața locului și 
focus grupuri cu asistente

Urban
Rural

Majoritatea părinților au reacționat bine la ideea screeningului vizual, 
dar unii nu au fost deloc interesați de acesta. Rapoartele despre câți 
părinți au refuzat au variat.
Câteva asistente au considerat copiii în vârstă de patru ani prea mici 
pentru a putea fi  examinați corect. 

Interviuri la fața locului cu 
medicii de familie

Rural Majoritatea medicilor de familie au considerat că ei și asistentele lor 
au deja prea multe alte priorități de îngrijire preventivă a sănătății 
pentru a putea participa în acest proiect de screening și că părinții nu 
sunt conștienți de benefi ciile asistenței medicale preventive.

Interviu la fața locului cu 
asistenta medicală călătoare

Rural Asistenta călătoare a avut un contact redus cu părinții și a întâlnit 
grade diferite de cooperare din partea personalului grădiniței.

Interviuri la fața locului cu 
personalul grădiniței

Urban Screeningul de către asistentele din grădinițe a fost considerat adec-
vat în mediul urban. Majoritatea părinților au reacționat bine la ideea 
screeningului vizual.

Rural Părerile în rândul personalului grădiniței au fost împărțite. Unii au 
spus că părinții au fost pozitivi în ceea ce privește screeningul vizual, 
în timp ce alții au spus că părinții au fost negativi.

Chestionare pentru examina-
tori

Urban & rural Majoritatea respondenților au spus că părinții cred că screeningul 
vizual este important și sunt de acord să le fi e examinați copiii.

Chestionare pentru medicii 
de familie

Rural Unii medici de familie au spus că părinții ar fi  de acord cu screenin-
gul vizual, alții au spus că nu ar fi  de acord. 
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Tabelul 1c: fezabilitate

Interviuri la fața loc-
ului și focus grupuri 
cu asistente

Urban Grădinițele au fost o locație practică, pentru că asistentele văd zilnic mulți copii și îi 
cunosc bine pe copii și pe părinții lor. Grădinițele au și cabinete medicale care sunt 
potrivite ca spațiu de screening.

Rural Cabinetele medicilor de familie nu erau un cadru practic, deoarece părinții nu își 
aduceau copiii. Unele asistente nu au avut timp să examineze copiii. Screeningul în 
grădinițele din mediul rural a fost îngreunat de absenteismul copiilor și de distanțele 
de parcurs. În câteva grădinițe nu a existat un spațiu potrivit pentru măsurarea 
acuității vizuale sau personalul nu a cooperat.

Interviu la fața locu-
lui cu asistenta med-
icală călătoare

Rural Screeningul a fost îngreunat de distanțele de parcurs, condițiile proaste ale dru-
murilor, absenteismul copiilor și, în unele cazuri, problemele de cooperare și 
comunicare cu personalul grădiniței. Lipsa contactului cu părinții a făcut difi cil fol-
low-up-ul după trimiterea copilului la oftalmolog. 

Interviuri la fața lo-
cului cu medicii de 
familie

Rural Majoritatea medicilor de familie au indicat că asistentele lor nu au timp pentru efec-
tuarea screeningului și pentru completarea formularelor din proiect.

Interviuri la fața lo-
cului cu personalul 
grădiniței

Urban Asistentele din grădinițe pot examina un număr mare de copii.

Rural Grădinițele au fost considerate mai puțin practice din cauza lipsei asistentelor an-
gajate în grădiniță și a numărului redus de copii care frecventează grădinițele. Unii 
angajați ai grădinițelor au apreciat totuși screeningul efectuat în grădiniță de către 
asistenta medicului de familie.

Chestionare pentru 
medicii de familie

Rural Lipsa fondurilor, prea mulți pacienți, costurile cu personalul, timpul de deplasare la 
pacienții din zonele îndepărtate ar îngreuna screeningul.

Observarea la fața 
locului a screenin-
gului

Urban Asistentele au putut în mare parte să efectueze screeningul conform protocolului în 
grădinițe.

Rural Asistentele au putut în mare parte să efectueze screeningul conform protocolului în 
cabinetele medicilor de familie și în grădinițe.

Tabelul 1d: adoptare

Interviuri la fața loc-
ului și focus grupuri 
cu asistente medi-
cale și interviu cu 
asistenta călătoare

Urban Introducerea screeningului vizual a fost considerată o idee bună, iar asistentele au 
fost entuziasmate să participe.

Rural Unele asistente au fost entuziasmate să participe la screening, dar altele au spus că 
nu au timp pentru a face acest lucru, deși au simțit că este important.

Interviuri la fața lo-
cului cu medicii de 
familie

Rural Majoritatea medicilor de familie au indicat că asistentele lor nu au timp pentru efec-
tuarea screeningului și pentru completarea formularelor din proiect.

Interviuri la fața lo-
cului cu personalul 
grădinițelor

Urban &
rural

Screeningul vizual a fost considerat o idee bună, iar personalul a fost înclinat să 
coopereze.

Chestionare pentru 
examinatori

Urban &
rural

Majoritatea asistentelor au considerat screeningul vizual o parte fi rească a muncii 
lor.

Analiza datelor re-
zultatelor screenin-
gului

Urban 70,9% din asistentele care au urmat cursul de pregătire au examinat copii în cadrul 
proiectului de screening. 

Rural 58,8% din asistentele care au urmat cursul de pregătire au examinat copii în cadrul 
proiectului de screening. 
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Tabelul 1e: fi delitate

Interviuri la fața loc-
ului și focus grupuri 
cu asistente

Urban &
rural

Asistentele au spus că au reușit să efectueze screeningul în mod adecvat, deși unele 
au menționat că a fost puțin difi cil la început.

Interviuri la fața 
locului cu asistenta 
călătoare

Rural Asistenta călătoare a examinat mulți copii și s-a simțit capabilă să efectueze 
screeningul în mod adecvat.

Chestionare pentru 
examinatori

Urban &
rural

Asistentele s-au simțit încrezătoare că sunt capabile să examineze în mod adecvat 
copiii.

Observarea la fața 
locului a screenin-
gului

Urban &
rural

Asistentele au efectuat screeningul în mare parte conform protocolului, cu puține 
excepții. Tehnica asistentelor medicale s-a îmbunătățit în 2019 față de 2018. 

Analiza datelor re-
zultatelor screenin-
gului

Urban &
rural

Au existat multe valori excentrice în rândul asistentelor medicale când a fost vorba 
de ratele de trimitere la oftalmolog – atât rate de trimitere foarte scăzute, cât și 
foarte mari – și, de asemenea, alte indicii că protocolul nu a fost întotdeauna respec-
tat corect.

Tabelul 1f: acoperire

Interviuri la fața loc-
ului și focus grupuri 
cu asistente

Urban Majoritatea părinților au fost de acord să le fi e examinat copilul.
Rural Majoritatea părinților nu și-au adus copiii la cabinetul medicului pentru screening. 

Majoritatea asistentelor medicilor de familie care au trecut la efectuarea screeningu-
lui în grădinițe au spus că au găsit acolo doar un număr mic de copii.

Interviuri la fața 
locului cu asistenta 
călătoare

Rural Acoperirea a fost îngreunată de absenteismul copiilor în grădinițele din mediul ru-
ral.

Chestionare pentru 
examinatori

Urban & 
rural

Părerile au fost împărțite cu privire la disponibilitatea părinților de a accepta 
screeningul vizual și de a respecta recomandările.

Analiza datelor re-
zultatelor screenin-
gului

Urban 74,8% din toți copiii eligibili au fost examinați.

Rural 47,1% din toți copiii eligibili au fost examinați.

Tabelul 1g: sustenabilitate

Interviuri la fața loc-
ului și focus grupuri 
cu asistente

Urban &
rural

Multe asistente și-au exprimat intenția de a continua screeningul în viitor, chiar 
dacă nu vor primi o remunerație suplimentară pentru acest lucru.

Interviuri la fața 
locului cu asistenta 
călătoare

Rural Principala problemă a asistentei călătoare a fost că a găsit puțini copii în grădinițele 
din mediul rural și că nu a știut dinainte câți copii va examina și, prin urmare, nu 
putea conta pe un venit fi x, acest lucru făcând meseria neatractivă.

Interviuri la fața lo-
cului cu medicii de 
familie

Rural Medicii de familie au considerat că screeningul ar trebui continuat, dar au consid-
erat că fi nanțarea screeningului ar fi  o problemă. Screeningul vizual face parte din 
examinările din examenul de bilanț anual al copiilor, dar acesta nu se efectuează 
întotdeauna, deoarece nu este rambursat din fonduri separate față de serviciile med-
icale curative.

Interviuri la fața 
locului cu alte părți 
interesate

Urban &
rural

Toate părțile interesate au considerat că fi nanțarea guvernamentală pentru screening 
este puțin probabil să aibă loc, deoarece bugetul pentru sănătate este scăzut și există 
multe alte priorități. Prevenția nu este de obicei o prioritate și mai multe programe 
de screening au fost întrerupte după ce proiectele pilot au fost considerate nereușite. 
Și chiar dacă screeningul ar fi  fi nanțat, fi nanțarea tratamentului ar fi  o problemă.

Chestionare pentru 
examinatori

Urban & 
rural

Marea majoritate a respondenților au considerat că screeningul vizual ar trebui 
oferit tuturor copiilor din România, gratuit.
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DISCUȚII

În orașe, trei sferturi dintre copiii eligibili în 
vârstă de patru sau cinci ani au fost examinați în 2018 
și 2019. Cheia pentru o acoperire substanțială a fost 
ca cei care efectuează screeningul să aibă acces la un 
număr mare de copii în același loc și în același timp. 
Asistentele angajate din grădinițele mari din orașe 
aveau acest acces și, în plus, copiii deja le cunoșteau 
și aveau încredere în ele și aveau deja o relație și cu 
părinții. Faptul că au primit rambursare pentru fi ecare 
copil examinat, pe lângă salariul lor, ceea ce nu ar fi  
cazul într-un program obișnuit de screening, ar fi  pu-
tut fi  un factor motivant suplimentar pentru asistente.

În zonele rurale acoperirea a fost inițial scă-
zută. Puțini asistenți medicali ai medicilor de familie 
au încercat să examineze copiii, mulți invocând drept 
motive lipsa timpului și prea multe alte priorități în 
asistența medicală. În mediul urban există un medic 
de familie la 1.559 de locuitori, comparativ cu unul 
la 2.372 în mediul rural. În două comune rurale din 
județul Cluj nu există deloc medic de familie [5]. În 
toată România, 5% din comunitățile rurale nu au me-
dic și mai puțin de 20% dintre medicii din România 
lucrează în mediul rural [21].

Majoritatea asistentelor medicale ale medi-
cilor de familie care au examinat copiii, au raportat 
că deseori părinții nu și-au adus copiii la cabinetul 
medicului atunci când au fost chemați special pen-
tru screening. Deși se poate considera că acest lucru 
s-a datorat lipsei de conștientizare a problemelor de 
sănătate, trebuie remarcat, de asemenea, că pentru o 
treime din populația rurală, o vizită la cabinetul unui 
medic necesită între 30 și 60 de minute de călătorie 
într-un singur sens sau chiar mai mult. [22].

Asistentele medicilor de familie care au efec-
tuat screeningul în grădinițe, au raportat că au găsit 
mai puțini copii decât se așteptau. Acest absenteism 
al copiilor în grădinițe a fost explicat de faptul că sunt 
părinți care își duc copiii la grădinițele din orașe când 
lucrează acolo și de faptul că sunt mulți părinți plecați 
la muncă în străinătate.

Angajarea unei asistente de screening călătoare 
în 2019, care a examinat copiii în grădinițele rurale 
din comunele în care copiii nu au fost examinați de 
asistenta unui medic de familie, a crescut substanțial 
acoperirea în zonele rurale. Asistenta călătoare a făcut 
ca numărul comunelor în care copiii au fost testați să 
crească de la 32% după un an la 96% după doi ani.

Asistenta călătoare a oferit o soluție pentru zo-
nele în care altfel nu ar avea loc nici un screening. 
La sfârșitul implementării, acoperirea în zonele ru-
rale a fost încă considerabil mai mică decât în zonele 
urbane, dar este probabil că acoperirea ar fi  fost mai 
mare dacă ar fi  fost angajată o asistentă călătoare la în-
ceputul implementării. Având în vedere că screenin-
gul de către medicii de familie sau asistentele lor nu 
este în prezent fezabil în multe comune rurale, anga-
jarea unei asistente călătoare ca un examinator dedicat 
este necesară pentru a asigura acoperirea rurală atunci 
când screeningul vizual prin măsurarea acuității vizu-
ale la vârsta de patru sau cinci ani devine universal în 
toată România. Trebuie remarcat, totuși, că ar trebui 
abordate dezavantajele jobului observate de asistenta 
călătoare, cum ar fi  lipsa unui venit stabil și nevoia de 
a folosi mașina personală.

În plus, față de examinarea copiilor in progra-
mul de screening, asistenta călătoare ar putea oferi 
îndrumare asupra screeningului vizual medicilor de 
familie și asistentelor lor. Pentru implementarea la ni-
vel național a screeningului vizual, este recomandabil 
să existe câte o assitentă călătoare în fi ecare județ, în 
unele județe poate mai multe.

Măsurarea acuității vizuale conform noului 
protocol durează ceva timp, dar trebuie făcută doar 
la vârsta de patru sau cinci ani. În prezent, medicii de 
familie din România pot face screening pentru depis-
tarea tulburărilor de vedere de la vârsta de doi până la 
șaptesprezece ani [3].

Noul protocol pentru măsurarea acuității vizu-
ale s-a dovedit efi cient și screeningul a fost efectuat 
în mare parte conform protocolului. Unele asistente, 
totuși, nu au recomandat copiilor examinare de spe-
cialitate la ofl talmolog chiar și atunci când au exa-
minat un număr mare de copii, ceea ce nu poate fi  
explicat având în vedere prevalența ambliopiei de 
3,4%. Pentru a asigura calitatea, sunt necesare supra-
vegheri, monitorizări, audit și reinstruiri adecvate ale 
examinatorilor.

Din cei 1.505 de copii cărora le-a fost recoman-
dat o examinare la medicul oftalmolog, aproximativ 
două cincimi au fost examinați de către oftalmologi, 
dar aproximativ o cincime cu siguranță nu, iar pentru 
restul de două cincimi acest lucru nu este cunoscut. 
În zonele rurale, lipsa oftalmologilor locali și cos-
turile de călătorie la orașe au fost bariere semnifi ca-
tive în calea urmării recomandărilor primite. Părinții 
din mediul rural au mai puține resurse decât părinții 
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din mediul urban: venitul total mediu pe persoană în 
România în 2018 în mediul rural a fost de 62,2% din 
venitul mediu în mediul urban [5]. Asigurarea de să-
nătate acoperă costurile examinării la medicul oftal-
molog și a tratamentului ambliopiei, dar nu și costu-
rile ochelarilor sau a plasturilor pentru ochi la copiii 
cu ambliopie [23].

Conștientizarea și atitudinile părinților față de 
vedere și îngrijirea ochilor, cum ar fi  prioritizarea 
scăzută și neîncrederea în faptul că pentru copilul lor 
este nevoie de ochelari, joacă, de asemenea, un rol 
important în acceptarea screeningului vizual și a re-
comandărilor [24]. Acest lucru este valabil mai ales în 
zonele rurale unde alfabetizarea în domeniul sănătății 
este scăzută [25]. Acest lucru ar trebui abordat cu in-
formații educaționale mai bune pentru părinți.

Majorității copiilor examinați de oftalmologi 
li s-au prescris ochelari. Terapia cu ocluzoare a fost 
prescrisă doar într-o minoritate din cazuri. Terapia 
cu ocluzoare este consumatoare de timp deoarece 
necesită controale frecvente, la fi ecare 6-12 săptă-
mâni [26]. Spre deosebire de majoritatea celorlalte 
țări europene, în România nu există încă ortoptiști. 
Screeningul vizual universal la vârsta de patru sau 
cinci ani în România va avea ca rezultat ca mulți co-
pii cu ambliopie să aibă nevoie de tratament cu oche-
lari și plasturi pentru ochi. În afară de rambursarea 
ochelarilor și a plasturilor pentru ochi la copiii cu 
ambliopie, ar fi  recomandabil un program de instruire 
pentru ortoptiști. Ortoptiștii ar putea oferi diagnostic 
si tratament de specialitate al ambliopiei, asistând 
medicii oftalmologi din toate orașele din România. 
Tratamentul ar putea fi  oferit tuturor copiilor depistați 
prin screeningul vizual din apropiere, atât în zonele 
urbane, cât și în cele rurale.

CONCLUZII

În orașele din județul Cluj, screeningul vizual 
prin măsurarea acuității vizuale la vârsta de patru sau 
cinci ani, efectuat de asistentele din grădiniță, s-a do-
vedit foarte efi cient. Asistentele au avut acces la mulți 
copii care le cunoșteau și aveau încredere în ele. 

În zonele rurale asistentele medicale ale me-
dicilor de familie nu puteau depista decât un număr 
mic de copii și, inițial, în multe comune nu s-a început 
screeningul. A fost angajată o asistentă medicală că-
lătoare pentru screening, care a examinat mulți copii 
din aceste comune fără screening, iar până la fi nalul 

studiului screeningul a fost oferit copiilor din aproape 
toate comunele rurale.

Noul protocol pentru măsurarea acuității vizu-
ale la vârsta de patru și cinci ani s-a dovedit efi cient, 
iar screeningul a fost efectuat în mare parte conform 
protocolului. Instruirea examinatorilor, supraveghe-
rea și monitorizarea s-au dovedit a fi  importante pen-
tru asigurarea calității.

Screeningul vizual universal la vârsta de patru 
sau cinci ani în România va avea ca rezultat ca mulți 
copii cu ambliopie să aibă nevoie de tratament cu oche-
lari și plasturi pentru ochi. Ar putea fi  luată în conside-
rare rambursarea acestora de către asigurările de sănă-
tate precum și un program de formare pentru ortoptiști.
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Anexa 1: județul Cluj și sistemul de sănătate 
din România

Județul Cluj

Județul Cluj, situat în nord-vestul României, 
avea în 2018 o populație de 730,216 locuitori [1]. 
Orașul Cluj-Napoca este reședința de județ, cu o 

populație de 324,276 locuitori. În județ mai sunt cinci 
orașe: Turda (55,907 locuitori), Dej (38,250), Câmpia 
Turzii (27,745), Gherla (23,002) și Huedin (9,564). În 
zonele rurale ale județului locuiesc 251,481 persoane 
(aproximativ 34% din populația județului) în 75 de 
comune. În România 46% din populație locuiește on 
mediul rural (Imagine suplimentară 1).

Există multe diferențe între comunele rurale: 
unele comune sunt rurale ca nume, dar sunt, în rea-
litate, mai mult suburbii. Florești, de exemplu, afl ată 
imediat lângă Cluj-Napoca, are mai mulți locuitori 
decât majoritatea orașelor mici. Alte comune sunt în-
tr-adevăr situate la distanță și locuite de populații mici 
răspândite pe o suprafață relativ mare.

Densitatea populației în comune variază de la 6 
locuitori pe kilometru pătrat (Beliș, Valea Ierii) până 
la 599 (Florești). Densitatea medie a populației în cele 
75 de comune este de 49 locuitori pe kilometru pătrat.

Sistemul de sănătate din România

Până în 1989 România a avut un sistem de sănă-
tate bazat pe modelul Semashko introdus în Uniunea 
Sovietică în 1930 și adoptat ulterior de alte state co-
muniste, caracterizat prin monopol de stat, planifi care 
centralizată, management rigid, acoperire universală 
și servicii gratuite. Cu toate acestea, pentru că asis-
tența medicală a fost considerată neproductivă (având 

costuri ridicate și negenerând venituri), a fost subfi -
nanțată cronic în timpul regimului Ceaușescu, cheltu-
ielile cu sănătatea fi ind chiar mult mai mici decât în 
alte țări din blocul estic [2]. Asistența medicală a fost 
inefi cientă și nu a răspuns nevoilor pacienților [3].

Până în 1998 sistemul a fost transformat în-
tr-un sistem de asigurări sociale de sănătate, fi nanțat 
de angajatori și angajați [4]. În 2006, legislația națio-
nală a fost adusă în conformitate cu legislația UE în 

Imagine suplimentară 1: harta României indicând procentul populației care locuiește
în mediul rural în fi ecare județ
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așteptarea aderării la UE în 2007 [5]. Această lege de 
reformă a sănătății, legea nr. 95/2006, este încă în vi-
goare, deși a fost modifi cată de multe ori, în principal 
prin legislație secundară, limitând efi cacitatea refor-
melor în domeniul sănătății [6]. Cheltuielile cu sănă-
tatea din România sunt cele mai scăzute din UE, atât 
pe cap de locuitor (1.029 EUR față de media UE de 
2.884 EUR în 2017), cât și ca proporție din PIB (5,2% 
față de media UE de 9,8% în 2017). ) [7].

Există, de asemenea, diferențe în ceea ce pri-
vește sănătatea și asistența medicală între zonele ur-
bane și cele rurale. În județul Cluj, rata mortalității 
în 2018 a fost de 10,4 în mediul urban față de 13,9 
în mediul rural iar speranța de viață de 78,5 ani față 
de 75,6 ani [1]. În România, acoperirea asigurărilor 
de sănătate în 2014 a fost de 94,9% în mediul urban, 
comparativ cu 75,8% în mediul rural [8]. În 2018 era 
un medic de familie la 1.559 de locuitori din mediul 
urban față de unul la 2.372 de locuitori din mediul 
rural în județul Cluj, un pat de spital la 74 de locuitori 
din mediul urban față de unul la 568 de locuitori din 
mediul rural, o farmacie la 1.995 de locuitori din me-
diul urban față de una la 2.620 de locuitori din mediul 
rural și un stomatolog la 563 de locuitori urbani față 
de unul la 2.395 de locuitori din mediul rural [1].

Bibliografi e

1. Romanian National Institute for Statistics. http://sta-
tistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table. 
Accessed 2 April 2019 and 22 March 2021.

2. Bara AC, Heuvel WJA van den, Maarse JAM. 
Reforms of Health Care System in Romania. Croat Med J. 
2002;43(4):446-452.

3. Spiru L, Traşcu RI, Turcu I, Mărzan M. Perpetual tran-
sitions in Romanian healthcare. EPMA J. 2011;2(4):341-350.

4. Vladescu C, Scîntee G, Olsavszky V, Allin S, 
Mladovsky P. Romania: Health system review. Health Systems in 
Transition 2008;10(3):1-172.

5. Vladescu C, Galan A, Olsavszky V, Scîntee SG. 
Romanian health system strategic directions for the next decade. 
Ital J Public Health 2009;7(6).

6. Popescu LG. Analysis of National Health Strategy 
2014-2020. Theoretical and Applied Economics Volume XXII 
2015;4(605):177-188.

7. OECD/European Observatory on Health Systems and 
Policies. Romania: Country Health Profi le 2019, State of Health 
in the EU. OECD Publishing, European Observatory on Health 
Systems and Policies: Paris, Brussels; 2019.

8. Vlãdescu C, Scîntee SG, Olsavszky V, Hernández-
Quevedo C, Sagan A. Romania: Health system review. Health 
Systems in Transition 2016;18(4):1–170.

Anexa 2: Protocol pentru măsurarea 
acuității vizuale, protocol pentru screening 

și baza de date 

A fost elaborat un protocol pe baza literaturii 
de specialitate și a opiniilor experților. Pe baza stan-
dardului european de măsurare a acuității vizuale ISO 
8596:2017 și a avizului experților s-a decis utilizarea 
unei planșe optotip cu proporție logaritmică și o scală 
logMAR, cu poziționarea optotipurilor ca în diagrama 
ETDRS. Simbolurile Tumbling E și Lea au fost alese 
ca optotipuri. Utilizarea fotoscreening-ului nu a fost 
luată în considerare deoarece nu există dovezi sufi ci-
ente că fotoscreening-ul este rentabil, din cauza tes-
tabilității slabe, a valorii predictive pozitive scăzute 
și a ratelor ridicate de rezultate care necesită control 
oftalmologic [1].

Aproximativ 200 de planșe cu optotipuri pentru 
măsurarea acuități vizuale (AV) au fost donate de că-
tre Good-Lite (Elgin, IL, SUA), concepute pentru uti-
lizare de la o distanță de trei metri, cu Tumbling E pe o 
parte și simboluri Lea pe cealaltă parte. Măsurarea AV 
de la trei metri a fost considerată o distanță adecvată 
pentru copiii mici. AV a fost măsurată în conformi-
tate cu standardul menționat mai sus: o linie pe planșă 
(spațiere 0,1 log) este considerată citită/trecută atunci 
când un copil indică corect trei simboluri din cinci.

Măsurarea AV a fost realizată prin potrivirea 
simbolurilor. După ce testul i-a fost explicat copilu-
lui, examinatorul a pus copilului ochelari cu o lentilă 
acoperită pentru a măsura AV celuilalt ochi, începând 
mereu cu AV a ochiului drept. Examinatorii au început 
testarea folosind partea planșei ce conține simbolurile 
Tumbling E-uri și, dacă copilul nu a înțeles testul, au 
întors planșa pentru a măsura AV cu simbolurile Lea.

Valoarea prag a fost defi nită după cum ur-
mează: copiii în vârstă de patru ani au trecut testul 
când AV la ambii ochi separat a fost de 0,2 logMAR 
(zecimal: 0,63) sau mai puțin, cu o linie (0,1 log) sau 
mai puțin diferență între ochi. Copiii în vârstă de cinci 
ani au trecut testul atunci când VA la ambii ochi sepa-
rat a fost de 0,1 logMAR (zecimal: 0,8) sau mai bine, 
cu o linie (0,1 log) sau mai puțin diferență între ochi.

Copiii care nu au trecut testul urmau să fi e tri-
miși la medicul oftalmolog pentru o examinare de spe-
cialitate sau să fi e testați din nou după o lună, aceasta 
din urmă atunci când, de exemplu, se bănuia că nu au 
trecut testul pentru că nu au fost atenți și nu din ca-
uza unei AV efectiv scăzute. Când nu au trecut de cel 
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de-al doilea test, examinatorii au instruit părinții să 
meargă la medicul de familie pentru a obține bilet de 
trimitere la oftalmologie și le-au dat părinților o listă 
cu medicii oftalmologi care se declaraseră dispuși să 
examineze copiii.

Examinatorii au primit pachete care conțineau 
următoarele:

 un fi lm cu instrucțiuni care explică cum se 
măsoară AV

 un fi lm animat cu instrucțiuni pentru copii, pe 
care examinatorii l-ar putea prezenta copiilor 
înainte de screeningul propriu-zis

 formulare de consimțământ informat pe care 
părinții să le semneze

o planșă cu optotipuri pentru măsurarea AV
 formulare pentru înregistrarea rezultatelor 

examinării
 două perechi de ochelari de examinare pe care 

copiii să îi poarte în timpul screening-ului: o 
pereche cu lentila dreaptă acoperită și alta cu 
lentila stângă acoperită

 autocolante recompensă pe care copiii le vor 
primi după examinare

o listă a medicilor oftalmologi
 formulare de trimitere care trebuie comple-

tate de către examinator și pe care părinții tre-
buiau să le ducă la medicul de familie pentru 
a obține bilete de trimitere la oftalmologie

Pentru a monitoriza toate rezultatele screenin-
gului și activitatea de urmărire a copiilor care au fost 
testați, a fost dezvoltată o bază de date electronică. 
Urmau să fi e înregistrate toate etapele procesului, pre-
cum și rezultatele examenului de specialitate oftalmo-
logic, dacă copilul a primit asemenea recomandare. În 
plus, au fost înregistrate informații precum greutatea 
la naștere, durata sarcinii, scorurile Apgar și istoricul 
familial relevant, dacă părinții au putut furniza acest 
lucru.

Asistentele medicale au completat formularele 
pe suport fi zic, de hârtie, deoarece nu toate erau fa-
miliarizate cu computerele și uneori accesul local la 
internet era limitat. Formularele au fost introduse în 
baza de date de către UMF-Cluj și DASM. Odată ce 
datele au fost introduse în baza de date, acestea nu au 
mai putut fi  modifi cate. În schimb, a trebuit creată o 
înregistrare suplimentară.

Toate datele au fost prelucrate în conformitate 
cu regulamentul UE 2016/679: fi ecărui copil i s-a atri-
buit un cod anonim și au fost omise toate informațiile 

de identifi care personală (inclusiv locul de reședință). 
Examinatorii au ținut liste separate, neaccesibile ni-
mănui, pentru a putea identifi ca ușor copiii în cazul 
în care rezultatele unui screening repetat sau a unei 
evaluări diagnostice trebuiau adăugate la înregistrarea 
copilului în baza de date. Aceste liste ar putea fi  fo-
losite și pentru a verifi ca în cele din urmă de ce nu au 
fost returnate rezultatele examinărilor oftalmologice 
ale copiilor ce au primit această recomandare. 

Toate datele legate de screening și examinări 
colectate în 2018 și 2019 au fost exportate din baza de 
date electronică la 17 octombrie 2020 pentru analiză. 
Majoritatea datelor au fost introduse corect în baza de 
date, cu excepția unor erori. De câteva ori, secretarii 
care au introdus date în baza de date au raportat că au 
făcut o eroare la introducerea datelor, aceasta însă nu 
a putut fi  corectată deoarece baza de date nu permitea 
modifi carea datelor înregistrate. Pe lângă aceste gre-
șeli auto-raportate, au existat erori minore, cum ar fi  
greșeli de scriere și erori care erau evidente din cauza 
inconsecvenței lor interne, cum ar fi  înregistrările în 
care copilul, conform bazei de date, nu a fost trimis 
la medicul oftalmolog, însă pentru acel copil exista 
în baza de date un raport oftalmologic, sau cazurile în 
care prima examinare a fost înregistrată ca fi ind în pa-
rametri normali (test trecut), dar totuși a fost introdusă 
în baza de date o a doua examinare.

Deși nu este posibil să spunem exact câte erori 
au fost făcute, pe baza informațiilor disponibile se es-
timează că mai puțin de 1% din înregistrările bazei de 
date au fost afectate de erori.

Faptul că formularele din proiect au fost com-
pletate de către asistente iar ulterior au fost introduse 
în baza de date de către secretare, a sporit posibilitatea 
apariției unor erori. Mai multe asistente intervievate 
au spus că ar prefera să introducă datele ele însele, 
de preferință folosind o aplicație pentru smartphone, 
dar majoritatea asistentelor care au urmat cursurile de 
pregătire au indicat la momentul respectiv că ar pre-
fera să nu acceseze ele însele baza de date.
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Anexa 3: Protocol de măsurare a acuității 
vizuale la copii de către medicii de familie și 

asistenții medicali

Introducere

Măsurarea corectă a acuității vizuale implică 
două elemente esențiale: personal bine pregătit pen-
tru măsurarea corectă a acuității vizuale și o planșă 
care oferă o evaluare precisă a performanței vizuale. 
Ambele elemente au fost clarificate în cadrul studiu-
lui de implementare din județul Cluj. A fost realizat 
un protocol pentru măsurarea acuității vizuale pentru 
a ajuta la depistarea precoce a tulburărilor de vedere 
la copii.

Vârsta optimă pentru examinarea copilului este 
între 4 și 6 ani. La această vârstă copilul este suficient 
de mare pentru a înțelege și indica simbolurile prezen-
tate, și este suficient de tânăr pentru ca tratamentul să 
fie eficient.

Testarea

Testul recomandat de Studiul EUSCREEN tre-
buie utilizat în cât mai multe cabinete. Acesta folo-
sește simbolurile „E“ și, pe partea cealaltă a planșei, 
simbolurile Lea pentru copiii care nu înțeleg simbo-
lurile „E“. Va fi folosită o planșă logaritmică, fiecare 
linie următoare având o dimensiune de 80% față de 
linia anterioară.

Liniile de pe diagramă măsoară acuitatea vizu-
ală 1.0, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0 log-
MAR (corespondente valorilor 0.1, 0.125, 0.16, 0.2, 
0.25, 0.32, 0.4, 0.5, 0.63, 0.8, 1.0 în sistemul zecimal). 
Acuitatea vizuală 0 logMAR (1.0 zecimal) este ceea 
ce au majoritatea adulților cu vedere bună. Aceste va-
lori se află la sfârșitul fiecărui rând al diagramei și ar 
trebui utilizate în toate comunicările.

Distanța de examinare

Distanța dintre copil și planșa cu optotipuri 
depinde de planșa utilizată. Distanța de 3 metri este 
cea mai potrivită pentru capacitatea de colaborare a 
copiilor de 4 și 5 ani. Planșa nu necesită iluminare 
suplimentară atâta timp cât încăperea în care se face 
examinarea este bine iluminată. Cabinetul medicului 
oftalmolog este prea întunecat și unele cabinete ale 

medicilor de familie pot avea, de asemenea, iluminare 
insuficientă.

Pregătirea examinării

Este indicat să puneți imagini cu Simbolurile 
Lea și cu simbolurile ‘E’ în plicul scrisorii prin care 
se invită părinții la screening, astfel încât aceștia să 
poată exersa cu copilul în prealabil acasă. Acest lu-
cru reduce numărul de măsurători nereușite. Dacă un 
copil poartă deja ochelari, păstrați ochelarii. Este im-
portant ca micul pacient să înțeleagă pe deplin ce i 
se cere. Prin urmare, explicați, cu răbdare și înțeles, 
pe un carton pe care este imprimat un singur simbol 
„E“, cum să indice orientarea acestuia. Înțelegerea 
explicației se va verifica cu ambii ochi deschiși la o 
distanță mai mică decât examinarea (de exemplu 40 
cm). Copilul poate sta pe scaun sau în poala părintelui 
însoțitor sau singur. Copilul nu trebuie să stea aplecat 
înainte în timpul examinării.

Măsurarea acuității vizuale

Examinarea se face cu unul dintre ochi acope-
rit. Pentru aceasta, fie folosiți două perechi de oche-
lari, fiecare cu o lentilă acoperită, fie acoperiți câte un 
ochi cu o bucată de hârtie sau plastic. Nu este indicat 
să acoperiți ochiul cu palma deoarece copilul poate 
trișa uitându-se printre degete. De obicei, examinarea 
se începe cu ochiul drept, dar în cazurile în care se 
suspectează un ochi mai slab, sau se reexaminează un 
ochi care nu a atins acuitatea vizuală normală, exami-
narea se începe cu ochiul problematic.

Examinarea începe cu simbolurile de pe linia 
de sus și se progresează treptat către liniile de mai jos, 
atâta timp cât copilul continuă să identifice corect cel 
puțin 3 din 5 simboluri de pe fiecare linie. Când co-
pilul nu poate identifica corect 3 din 5 simboluri pe o 
anumită linie, acuitatea vizuală este egală cu linia de 
deasupra acestei linii.

Simbolurile sunt indicate cu un creion sau alt 
instrument adecvat, care este plasat sub simbolul pre-
zentat. Simbolul poate fi înconjurat o dată, pentru a 
dirija mai bine atenția copilului fără a intersecta sim-
bolurile adiacente. Copilul ar trebui să răspundă în 10 
secunde.

Dacă copilul nu înțelege simbolurile „E“, tre-
buie folosite simbolurile Lea (pe partea cealaltă a 
planșei). Rezultatul testării este interpretat în funcție 
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de vârstă și de testul utilizat. Testul este „trecut“ dacă 
copilul de 4 ani vede cel puțin 0,2 logMAR, iar cel de 
5 ani cel puțin 0,1 logMAR. O diferență de acuitate 
vizuală între ochi egală sau mai mare de două linii 
este, de asemenea, tipică pentru un ochi leneș.

Dacă copilul nu trece testul, copilul trebuie 
reexaminat după patru până la șase săptămâni. Dacă 
copilul nu trece nici de cel de-al doilea test, copilul 

trebuie îndrumat la un oftalmolog pentru o examinare 
de specialitate. 

Înregistrare

Notați ce planșă este utilizată: simboluri „E“ 
sau simboluri Lea. Înregistrați acuitatea vizuală mă-
surată ca valoare logMAR pentru fiecare ochi.
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EFECTELE UNUI PROGRAM EDUCAȚIONAL 
PENTRU RECUNOAȘTEREA ABUZULUI 
ȘI NEGLIJĂRII COPIILOR, ÎN TURCIA

Nurten ARSLAN ISIK, 
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Rezumat

SCOP: Prezentul studiu urmărește comparația 
dintre cunoștințele pre– și post– formare, precum și 
abordările pe care le au studenții de la specializarea 
asistență medicală cu privire la tematica abuzului și 
neglijării copiilor.

DESIGN ȘI METODE: Studiul quasi-experi-
mental a cuprins 55 de studenți de la Departamentul 
de asistență medicală al unei Universități din Turcia.

REZULTATE: Rezultatele studiului arată că 
„formarea prin conștientizare“ a fost un program 

efi cient în creșterea nivelului de conștientizare a for-
melor de prevenție a abuzului și neglijării copiilor.

IMPLICAȚII PRACTICE: Rezultatele studiu-
lui arată că studenții de la specializarea asistență me-
dicală nu dețin cunoștințele potrivite și nici nu sunt 
conștienți de abuzul și neglijarea copiilor; în plus, ei 
au și atitudini și comportamente incorecte. Educația 
dezvoltă în mod semnifi cativ cunoștințele cu privire 
la neglijarea și abuzul copiilor în rândul asistenților 
medicali.

CUVINTE CHEIE: Abuzul și neglijarea copi-
lului, studenți, program educațional.

THE EFFECT OF AN EDUCATION PROGRAM 
ON RECOGNIZING CHILD ABUSE AND NEGLECT 

IN TURKEY

Abstract 

PURPOSE: This study was conducted to com-
pare the pre– and post-training knowledge and appro-
aches of the nursing students on child abuse and 
neglect. 

DESIGN AND METHODS: This quasi-expe-
rimental study was conducted with 55 students stu-
dying in the nursing department of a university. 

RESULTS AND DISCUSSIONS: The results 
of the study showed that „awareness training“ was an 

effective program for increasing awareness of child 
abuse and neglect prevention. CONCLUSIONS: The 
results of our study show that nursing students have 
inadequate knowledge and awareness of child abuse 
and neglect as well as wrong attitudes and behaviors. 
It is observed that education signifi cantly increases 
the level of knowledge of nurses about child neglect 
and abuse. 

KEYWORDS: child abuse and neglect, uni-
versity student, education.

*  Corresponding Author: NURTEN ARSLAN IŞIK, PHD, Department of Nursing, Faculty of Health, Erzincan 
University, Turkey, Email: nurtenarslanisik1@gmail.com
Article received: 24.10.2021, accepted: 07.12.2021, published: 15.12.2021
Cite: ARSLAN IŞIK N. The effect of an education program on recognizing child abuse and neglect in Turkey. The 
Journal of School and University Medicine 2021;VIII(4):26-35

Revista de Medicină Şcolară şi Universitară, Vol VIII, Nr. 4, octombrie – decembrie 2021



27

Articole științifice 

1. INTRODUCERE

Abuzul și neglijarea copiilor sunt probleme 
majore de sănătate publică și socială, care pot avea 
consecințe devastatoare [1, 2, 3]. Cu toate că raporta-
rea prevalenței maltratării copilului diferă mult între 
diferite țări și/sau studii, copiii sunt, în general, recu-
noscuți drept o categorie vulnerabilă a populației, care 
necesită protecție în fața abuzului sau a neglijării din 
partea părinților sau a altor adulți [4, 5].

La nivel mondial, se estimează că un miliard 
de copii sunt victimele violenței, anual [6]. Din ne-
fericire, se știe că aceste statistici reprezintă o su-
bestimare importantă a prevalenței maltratării copii-
lor, fi indcă majoritatea cazurilor de abuz și neglijare 
nu sunt raportate. Organizația Mondială a Sănătății 
(OMS) defi nește maltratarea copilului ca incluzând 
toate formele de abuz fi zic și emoțional, abuz sexual, 
neglijare și exploatare care au drept consecință afecta-
rea propriu-zisă sau potențială a sănătății copilului, a 
dezvoltării sau demnității acestuia. Neglijarea, abuzul 
fi zic, psihologic și sexual sunt cele patru tipuri prin-
cipale de abuz. Neglijarea este eșecul constant de a 
răspunde nevoilor copilului și este cea mai comună 
formă de abuz al copilului [7].

Neglijarea și abuzul sunt, desigur, stresante și 
dureroase pentru copil [8, 9, 10, 11, 12, 13]. Dar oare 
noi, asistenții medicali, știm precis ce sunt neglija-
rea și abuzul? Oare majoritatea dintre noi ar putea să 
distingă comportamentul parental care poate fi  lipsit 
de răbdare, insensibil sau prea relaxat de cel abuziv? 
Oare noi știm care este contextul în care are loc abu-
zul, sau problemele psihologice asociate acestuia care 
se manifestă la vârsta adultă?

Asistenții medicali au responsabilități etice, 
morale și legale importante cu privire la prevenția, di-
agnosticarea și tratamentul neglijării și abuzului asu-
pra copiilor, lucru care ar trebui să fi e discutat prin 
abordări multidisciplinare. Asistentul medical se afl ă 
în postura cheie de a fi  primul membru al profesiei 
care ia contact cu copilul și cu familia în context pro-
tectiv, terapeutic și de reabilitare [14, 15, 16, 17, 18].

Intervențiile de bază din partea asistenților me-
dicali pentru prevenirea neglijării și abuzului asupra 
copiilor garantează faptul că o comunitate conștien-
tizează abuzul și îl previne. Sunt necesare politici de 
susținere a părinților. În timpul vizitelor la domiciliu, 
asistenții pot evalua, inițial, riscul la care este supus o 
familie și pot să ofere sprijin în a identifi ca și rezolva 

problemele existente. Riscurile pot fi  identifi cate eva-
luând caracteristicile familiei, precum o sarcină nedo-
rită, nașteri în afara căsătoriei, părinți tineri, sănătatea 
mintală a părinților și dizabilitatea în perioada pre– și 
post-natală, iar vizite de sprijn pot fi  făcute familiilor 
supuse la un grad înalt de risc de abuz. În cadrul aces-
tor vizite, se pot identifi ca nevoile familiei și se pot 
elabora măsuri adecvate de prevenție. De exemplu, 
părinții tineri ar putea benefi cia de programe educa-
tive de creștere a copiilor [15, 19, 20, 21, 22].

Inițiativele de tip secundar constau în identifi -
carea precoce a existenței neglijării și abuzului, pen-
tru a se face evaluarea reacțiilor copilului și abordarea 
ulterioară a familiei. Aceste inițiative includ protecția 
copilului și a fraților acestuia împotriva eventualelor 
abuzuri [23].

Intervențiile de tip terțiar implică reducerea 
efectelor abuzului asupra copilului; acestea constau 
în evaluarea și monitorizarea răspunsurilor fi zice și 
emoționale ale copilului, recunoașterea precoce, ini-
țierea cooperării cu alți membri ai echipei, identifi ca-
rea factorilor psiho-sociali și includ intervenții pentru 
creșterea stimei de sine. Asigurarea unui mediu adec-
vat pentru discuții cu copilul și jocul terapeutic pot fi  
alte intervenții de asistență medicală [24, 25].

Asistenții medicali sunt, adesea, primii profesi-
oniști care recunosc riscul de abuz la care sunt expuși 
bebelușii și copiii mici [15, 26, 27, 28]. Inițiativele de 
asistență medicală pentru prevenirea neglijării și abu-
zului la copil sunt menite să crească nivelul de conști-
entizare a neglijării și abuzului și în rândul membrilor 
profesiei, identifi carea precoce a neglijării și abuzu-
lui, evaluarea și monitorizarea răspunsurilor copilului 
care a suferit un abuz, abordarea familiei după abuz, 
protecția copilului și a fraților acestuia de alte posibile 
abuzuri în viitor, inițierea colaborării cu alți membri 
ai echipei, identifi carea factorilor psiho-sociali și in-
tervenții pentru creșterea stimei de sine [15, 26, 27, 
28, 29]. Asigurarea unui mediu adecvat, în care copi-
lul să se simtă în siguranță, oferirea de sprijin pentru 
discuții și jocuri terapeutice sunt alte tipuri de inter-
venție de asistență medicală. Asistenții medicali sunt 
membri importanți ai echipei deoarece ei sunt mereu 
disponibili în caz de urgență. De cele mai multe ori, 
persoanele care sunt afectate de abuz și neglijare sunt 
primele care apelează la materialele folosite ca do-
vadă [15, 30, 31, 32, 33, 34].

Violența împotriva copiilor este o problemă 
care privește sănătatea publică la nivel global [2, 35]. 
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E nevoie de mai multe studii despre maltratarea co-
pilului pentru a crește conștientizarea în rândul asis-
tenților medicali, care sunt responsabili de sănătatea 
familiilor și a comunităților. 

Prezentul studiu a fost realizat pentru a deter-
mina nivelul de cunoștințe și recunoașterea riscului de 
către studenții la asistență medicală referitor la negli-
jarea și abuzul la copil. Astfel, studiul urmărește iden-
tifi carea nevoilor de formare a asistenților medicali 
cu privire la acest subiect și contribuie la elaborarea 
programelor de formare.

2.  DESIGN-UL STUDIULUI ȘI 
METODE

2.1. Participanți

Eșantionul folosit în cazul acestui studiu a inclus 
55 de studenți în anul al patrulea, la specializarea asis-
tență medicală, la o facultate de Științe Medicale din 
Turcia. Această cercetare este una cvasi-experimentală 
pentru a determina nivelul de conștientizare a studenți-
lor la asistență medicală cu privire la abuz și neglijare 
la copil și pentru a evalua eficiența educației despre 
acest subiect. Informațiile cuprinse în studiu au fost 
adunate în perioada februarie-martie 2020. Eșantionul 
cuprinde 55 studenți care au fost de acord să ia parte 
la studiu. Cei care au participat la cursuri mai puțin de 
8 săptămâni nu au fost incluși în studiu, fiindcă acest 
lucru le-ar fi afectat nivelul de succes în formare.

2.2. Instrumente de colectare a datelor

Datele au fost adunate folosind formularul de co-
lectare a informațiilor despre studenți, realizat de cer-
cetătorii studiului și folosind Scara de Conștientizare a 
Abuzului și Neglijării Copilului (CANA-S).

2.3. Formular informații studenți

Formularul a fost creat de cercetători conform 
literaturii de specialitate și a inclus 14 întrebări legate 
de caracteristicile demografice.

2.4.  Scara de Conștientizare a Abuzului 
și Neglijării Copilului (CANA-S)

O scară de 20 de itemi pentru Conștientizarea 
Abuzului și Neglijării Copilului (CANA-S), un in-
strument testat în prealabil și validat, elaborat de 

Altan et al. (2018) (36). Scara este de tip Likert de 
5 puncte (foarte potrivit = 5, potrivit = 4, nesigur = 
3, nepotrivit = 2, foarte nepotrivit = 1). Instrumentul 
CANA-S include 4 secțiuni; fiecare secțiune cuprinde 
o subscară dedicată unei categorii majore de neglijare 
și abuz: abuz fizic, abuz sexual, abuz emoțional și ne-
glijare. Valorile cele mai ridicate și cele mai scăzute 
posibile pentru toată scara sunt de 100 (indicând cel 
mai ridicat nivel de conștientizare) și 20 (indicând cel 
mai scăzut nivel de conștientizare). Fiecare subscară 
are 25 de puncte. Pe măsură ce valorile scării cresc, 
crește și nivelul conștientizării abuzului; pe măsură ce 
valorile scad, scade și nivelul conștientizării.

Valoarea alfa a lui Cronbach și coeficientul de 
corelație erau de 0.768 și r=0.204 (p=0.045). Această 
scară este un instrument de măsurare valid și de încre-
dere în evaluarea nivelului de conștientizare a abuzu-
lui la copil.

Subscales of CANA-S

Subscales of CANA-S Scale Items
Physical abuse 4, 9, 13, 15, 18
Sexual abuse 6, 7, 11, 17, 20
Emotional abuse 8, 10, 14, 16, 19
Neglect 1, 2, 3, 5, 12

2.5.  Curs de formare în domeniul 
abuzului și neglijării copilului

Cursul de formare constă în achiziția cunoștin-
țelor teoretice prin prezentări power point, prezenta-
rea corectă a contextului în timpul prelegerii și teh-
nica întrebări și răspunsuri. Cursul de formare a fost 
ținut de cercetător timp de 8 săptămâni și a inclus ur-
mătoarele teme: – definiția abuzului și neglijării copi-
lului, – epidemiologie, – clasificare, – factori de risc, 
caracteristici parentale predispuse la abuz și neglijare, 
caracteristici ale copiilor predispuși la abuz și negli-
jare, caracteristici familiale în abuzul și neglijarea co-
pilului, simptome, – prevenirea abuzului și neglijării 
copilului, – măsuri ce pot fi luate în cazul suspectării 
de abuz și neglijare a copilului, responsabilitățile ex-
perților în îngrijiri medicale.

2.6. Analizarea datelor statistice

Datele au fost analizate folosind Pachetul 
Statistic pentru Științe Sociale IBM (SPSS), versiunea 
25.0, s-au folosit metode descriptive (procentaj-vârstă, 
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mediane, deviație standard, minimum, maximum) și 
teste neparametrice (au fost folosite Testul Mann-
Whitney U, Testul Wilcoxon, Testul Kruskal-Wallis, 
Testul Chi-pătrat). S-a considerat că semnifi cația sta-
tistică este de <0.05. 

2.7. Considerații etice 

Înainte de începerea studiului a fost obținută 
permisiunea din partea cadrelor academice relevante 

din universitate. Comisia de Etică pentru Cercetări 
Clinice a Universității a aprobat studiul. Studenții au 
primit informații despre studiu din partea cercetătoru-
lui și au fost informați că participarea este voluntară, 
iar informația confi dențială și anonimă.

Permisiunea în scris a fost obținută de la parti-
cipanți prin completarea unui formular informativ în 
care se menționa scopul studiului.

Tabel 1. Caracteris  cile eșan  onului de studenți (55)

Variables N % 

Age (year) 23.12 ± 1.42 years (min:20; max:30)

Gender 
 Female
 Male

39
16

70.9
29.1

Did you take a lesson on CA&N during your undergraduate studies? Yes
No

-
55

-
100

Have you ever made a report (neglect and / or abuse) about a child? Yes
No

2
53

3.7
96.3

You are concerned that a child is being abused. Would you report it immediately? Yes
No

55
-

100
-

The person who abuses the child is often a stranger. Yes
No

2
53

3.7
96.3

The person who neglects / abuses the child is usually a man. Yes
No

40
15

72.7
27.3

The person who neglects / abuses the child is usually an adult. Yes
No

50
5

90.9
9.1

CA&N rates higher for children in families with low socioeconomic status. Yes
No

17
38

30.9
69.1

Where should CA&N be reported? 
Hospital police
Public prosecutor
The Ministry of Family and Social Policies
Other

46
5
2
2

83.6 9.1
3.7
3.7

What is the reason why CA&N is not always reported?
Diffi culties in the legal process.
Fear that life circumstances will change as a result of reporting.
Lack of evidence.
Worried that they will take the side of the abuser.

11
15
17
12

20
27.3
30.9
21.8

3. REZULTATE
Toate caracteristicile eșantionului sunt prezen-

tate în Tabelul 1. S-a făcut o evaluare care a cuprins 55 
de studenți ai universității, 70,9% femei și 94,5% ne-
căsătorite. Pe lângă aceasta, vârsta medie a studenților 

a fost cuprinsă între 23.12±1.42 ani (min:20; max:30). 
Toții studenții (100%) au răspuns negativ la întrebarea 
dacă s-a ținut o prelegere sau o sesiune de informare cu 
privire la abuz și neglijare la copil, în cadrul universi-
tății lor. 
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La întrebarea dacă au făcut vreun raport (de ne-
glijare și/sau abuz) cu privire la un copil, marea majo-
ritate (96.3%) a participanților au răspuns negativ. La 
întrebarea dacă ar elabora un raport cu privire la cazuri 
suspecte de abuz, dacă ar avea cunoștință despre el, cu 
toții (100%) au răspuns afi rmativ. 

Majoritatea studenților (96.3%) sunt de părere 
că ratele în cazul abuzurilor și neglijării copilului sunt 
mult mai ridicate în rândul copiilor din familii cu statut 
socio-economic inferior și că persoana care neglijează/
abuzează copilul este cel mai adesea un bărbat (72.7%), 
cel mai adesea adult (90.9%). Opiniile studenților cu 
privire la unde ar trebui să fi e raportate cazurile de 
neglijare/abuz al copilului: poliția spitalului (83.6%), 
procuratură (9.1%), ministerul familiei și al politicilor 
sociale (3.7%), altele (3.7%). Opiniile studenților cu 

privire la motivele pentru care cazurile de neglijare/
abuz nu sunt raportate: difi cultatea procesului judiciar 
(20%), teama că raportarea ar putea afecta persoana în 
cauză (27.3%), lipsa dovezilor (30.9%), teama că se va 
lua partea celui care a comis abuzul (21.8%).

Numărul celor care cred că sunt îndeajuns de 
pregătiți în domeniul CAN înainte de cursul de for-
mare crește după curs (n. 29). Numărul studenților 
care au răspuns afi rmativ la întrebarea „Cunoașteți 
prevederile legale și sancțiunile aplicabile în cazul 
CAN?“ a crescut după curs. Numărul studenților care 
au răspuns afi rmativ la declarația că acuzațiile de abuz 
sexual ar trebui să fi e privite cu suspiciune a scăzut 
după curs (n. 15) (Tabelul 2).

Tabel 2. Comparație între cunoș  nțele pre- și post- formare

Pre-training (N:55) Post- training (N:55)

How competent do you consider yourself in recog-
nizing CA&N?

Very suffi cient
Suffi cient
Partially suffi cient
Insuffi cient

-
(n:15)
(n:35)
(n:5)

Very suffi cient
Suffi cient
Partially suffi cient
Insuffi cient

(n:9)
(n:29)
(n:17)
-

Do you know the legal provisions and legal sanc-
tions for CA&N?

Yes
No

(n:9)
(n:46)

Yes
No

(n:43)
(n:12)

Young children especially cannot distinguish be-
tween fantasy and reality, so allegations of sexual 
abuse should be viewed with suspicion.

Yes
No

(n:23)
(n:32)

Yes
No

(n:15)
(n:40)

În timp ce media scorului total (CANA-S) îna-
inte de curs era de 49 (38-63), după cursul de formare, 
aceasta a crescut la 51 (38-63), iar creșterea valorii 
totale a scării conștientizării s-a dovedit a fi  seminifi -
cativă statistic (p = 0.026). În timp ce media scorului 
subscării în cazul neglijării înainte de curs era de 9 
(5-14), după curs, aceasta a fost de 7 (5-13), iar scăde-
rea nivelului subscării în cazul neglijării s-a dovedit a 
fi  semnifi cativă statistic (p = 0.00). În timp ce scorul 

subscării în cazul abuzului fi zic înainte de curs era de 
16 (8-22), după curs acesta a crescut la 18 (14-23), 
iar creșterea scorului subscării abuzului fi zic s-a do-
vedit a fi  semnifi cativă statistic (p = 0.00). În timp ce 
scorul mediu pentru subscara abuzului sexual a fost 
de 12 (8-20), după curs aceasta a fost de 13 (8-18), 
iar creșterea aceasta a fost semnifi cativă statistic (p 
0.003) (Tabelul 3).

Tabel 3. Subscale de conș  en  zare și scoruri totale, pre- și post- formare

Pre-training (N:55) (min-maks) Post-training (N:55) (min-maks) P*
 Neglect 9 (5-14) 7 (5-13) ,000
Physical abuse 16 (8-22) 18 (14-23) ,000
Sexual abuse 12 (8-20) 13 (8-18) ,003
Emotional abuse 11 (6-16) 12 (7-16) ,022
Total 49 (38-63) 51 (38-63) ,026

* Semnifi cație statistică p≤0.05
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4. DISCUȚII
Asistenții medicali joacă un rol important în 

identifi carea și tratarea efectelor neglijării și abuzului, 
unul dintre aspectele care trebuie discutate printr-o 
abordare multilaterală, deoarece ei sunt primii experți 
în acordarea de prim ajutor care intră în contact cu 
copiii și familiile lor în manieră protectoare [14, 15, 
16, 17, 18]. 

Pentru a preveni și diagnostica la vârstă timpurie 
abuzul și neglijarea la copil, studenții la specializarea 
asistență medicală care vor practica această profesie în 
viitor ar trebui să fi e informați în timpul formării pro-
fesionale cu privire la această problemă. Trebuie afl at 
nivelul de conștientizare al acestor studenți pentru a se 
putea elabora programe educaționale [37].

În prezentul studiu, obiectivul este acela de a 
investiga efectul formării în domeniul CAN aplicată 
studenților la asistență medicală asupra nivelului 
acestora de cunoaștere și conștientizare. Studenții la 
asistență medicală sunt expuși cazurilor de CAN atât 
în timpul formării lor, cât și de-a lungul vieții. Este ex-
trem de important ca acești studenți să achiziționeze 
cunoștințe despre acest subiect pentru a putea recu-
noaște și raporta cazuri de copii neglijați sau abuzați. 
În urma studiului, s-a descoperit că nu toți studenții 
la asistență medicală au urmat un curs comprehensiv 
despre CAN în timpul specializării lor, date concor-
dante cu literatura de specialitate. Astfel, într-un stu-
diu se relevă faptul că 59% dintre studenți au raportat 
cazuri de CAN pe durata formării lor [38]. În studiul 
lui Uysal, 77% dintre asistenții medicali nu au partici-
pat la cursuri de formare în CAN, 90% nu au partici-
pat la conferințe sau seminarii și 80% dintre cei care 
au primit informații cu privire la CAN au fost incluși 
în cursul de sănătatea copilului [39,40]. Într-un stu-
diu realizat cu asistenți medicali din clinici pediatrice 
și unități de primire a urgențelor din spitale, 52.5% 
dintre aceștia au raportat că au urmat un training des-
pre abuzul și neglijarea copilului pe durata formării 
lor [41]. În alt studiu, 18.3% dintre participanți au 
urmat un curs despre CAN înainte de absolvire [42]. 
Asistenții medicali ar trebui să primească training-uri 
mai comprehensive pe durata studiilor, iar programa 
lor ar trebui să includă teme precum îmbunătățirea și 
protecția sănătății copilului, prevenirea cazurilor de 
CAN, detecție timpurie și intervenție timpurie.

În ciuda frecvenței crescânde de raportări a ca-
zurilor de abuz asupra copilului în Turcia, acest studiu 
arată că aproape toți studenții la asistență medicală nu 

au întâlnit cazuri de CAN (Tabelul 1). Acest lucru su-
gerează faptul că studenții aceștia au urgentă nevoie 
de formare cu privire la evaluarea și recunoașterea 
cazurilor de abuz a copilului. Schimbările aduse pro-
gramei academice pot ajuta studenții de la specializa-
rea asistență medicală din Turcia să recunoască și să 
evalueze corect cazuri de abuz și neglijare a copilului.

În studiul de față, toți studenții au indicat faptul 
că ar raporta imediat cazurile CAN dacă le-ar întâlni. 
În Lee et al. (2018), doar 62% dintre participanți au 
declarat că ar raporta cazurile de abuz asupra copilu-
lui dacă s-ar afl a în fața unei asemenea situații [23]. 
Indiferent de cât de multe știu studenții despre CAN, 
aceștia nu pot proteja copii abuzați sau vulnerabili dacă 
nu raporteaza faptele suspectate. Așadar, programele 
de formare ar trebui planifi cate și implementate astfel 
încât să crească nivelul de conștientizare a asistenților 
medicali cu privire la raportarea în mod regulat a cazu-
rilor de abuz și neglijare. Asistenții medicali ar trebui 
nu doar să identifi ce copilul care suferă de un abuz, dar 
și să se considere responsabili pentru sprijinul psiholo-
gic oferit copilului și familiei, în evoluția lor.

Aproape toți studenții care au participat la stu-
diu cred că copiii nu au fost neglijați/abuzați de un 
străin, ci de oameni cunoscuți copiilor și că această 
persoană este un adult. De fapt, cu greu se obțin date 
clare despre cazuri de neglijare/abuz, mai ale abuz 
sexual, fi indcă majoritatea cazurilor fi e nu sunt ra-
portate, fi e nu sunt detectate [43]. Cu toate acestea, 
studiile arată că, exceptând cazurile de abuz sexual 
la copii, aceștia sunt abuzați sau neglijați de părinți 
și/sau de persoanele care le au în îngrijire [44,45]. 
Aprox. 60% dintre făptași sunt cunoștințe fără grad 
de rudenie, precum prieteni de familie, bone sau ve-
cini. În 2018, 76% din cei care au abuzat de copii, în 
Statele Unite, erau părinții propriilor victime [46]. În 
studiul lui Pisi, cu 70 de copii, aprox. 84% dintre cei 
care au suferit de abuz emoțional, fi zic și economic 
au fost abuzați de părinții lor. Doar 20.7% dintre co-
piii expuși la abuz sexual au spus că au fost abuzați 
de necunoscuți. Rezultatele studiului sunt similare cu 
cercetarea realizată [47].

Mai mult de jumătate dintre studenții partici-
panți la studiu cred că neglijarea/abuzul de copii au 
loc, în general, în familiile cu un nivel de educație 
scăzut. Frecvența cazurilor de abuz și neglijare a co-
pilului în familiile cu un statut socio-economic scăzut 
este de 5 ori mai ridicată decât în familiile cu un sta-
tut socio-economic ridicat [48]. Greutățile economice 
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și sănătatea mintală a părinților pot infl uența negativ 
comportamentele acestora [49], determinând ca sta-
tutul socio-economic inferior să fi e un factor de risc 
semnifi cativ în maltratarea copilului [50]. Aceste des-
coperiri vin în sprijinul concluziilor altor cercetări.

Atunci când studiul analizează opiniile studen-
ților la specializarea asistență medicală cu privire la 
informații despre unde ar raporta cazuri de neglijare/
abuz al copilului, răspunsul este aproape de fiecare 
dată la poliția spitalului. Gölge et. al. (2012) au des-
coperit că aproape jumătate dintre experții în sănătate 
au întâlnit cazuri de neglijare/maltratare a copilului în 
timpul vieții lor profesionale, dar majoritatea nu au 
știut care e procedura de urmat și unde să raporteze 
acest fenomen [51]. Putem deduce că training-ul ofe-
rit personalului medical calificat cu privire la această 
problemă nu ar trebui limitat doar la procesele de în-
vățare și că training-ul oferit până acum este nepo-
trivit. Ar trebui dezvoltat cursul de formare continuă 
dedicat personalul medical calificat.

Studiul a identificat opiniile asistenților medi-
cali cu privire la motivele pentru care nu au raportat 
cazuri de CAN, astfel: lipsa evidențelor, teama că cir-
cumstanțele de trai se vor schimba în urma raportării, 
grija că făptașul va primi sprijin și dificultatea procesu-
lui judiciar. În studiul lui Sathiadas et al. (2018), intitu-
lat Knowledge, attitudes and behaviors of healthcare 
professionals in child abuse and neglect [Cunoaștere, 
atitudini și comportamente legate de abuzul și negli-
jarea copilului ale personalului medical calificat], s-a 
observat să motivul neraportării cazurilor de abuz era 
lipsa încrederii că acela era diagnosticul corect [52]. În 
Gölge et. al. (2012), motivele pentru care cadrele me-
dicale calificate nu raportează cazurile de abuz atunci 
când le întâlnesc sunt următoarele: nu au informații cu 
privire la procesul legal, le este teamă să nu li se în-
tâmple ceva rău, le este teamă că autoritățile nu vor 
rezolva problema și că vor plasa copilul într-o situația 
și mai proastă decât cea curentă (51). Conform cerce-
tării lui Lee, aproape jumătate din asistenții medicali 
au spus că nu știu cum să raporteze și unii dintre aceș-
tia nu au făcut raportări de teama amenințărilor [23]. În 
studiul lui Yılmaz (2015), 70.6% dintre participanți nu 
aveau îndeajuns de multe informații despre problemă, 
11.8% au crezut că acel copil ar putea fi maltratat ul-
terior, 5.9% au crezut că acel copil ar putea părăsi fa-
milia, 5.9% nu au raportat deoarece nu au știut unde 
să raporteze [53]. Dacă problemele de abuz, foarte se-
rioase privind sănătatea copilului, sunt diagnosticate 

timpuriu, se pot preveni afecțiuni mai grave. În calitate 
de cadre medicale calificate, asistenții medicali au un 
rol foarte important în acest caz. Aceștia ar trebui să 
îndeplinească sarcini importante precum diagnostica-
rea timpurie și tratarea efectelor neglijării și abuzului, 
recunoscând semele și simptomele, identificând gru-
purile supuse acestui risc și sensibilizarea în rândul 
familiilor și comunităților [14,15,16,17,18,37]. Astfel, 
asistenții medicali trebui să aibă cunoștințe vaste în re-
cunoașterea cazurilor de abuz.

Este remarcabil faptul că, după cursul de for-
mare, numărul studenților care se considerau compe-
tenți în probleme de neglijare a copilului a crescut față 
de cel anterior cursului. A existat o creștere a număru-
lui de studenți care au răspuns afirmativ la întrebarea 
„Cunoașteți care sunt prevederile legale și sacțiunile 
conforme legii în cazurile CAN?“. Aceste date arată 
că training-ul de 8 săptămâni este eficient. Numărul 
studenților care au răspuns afirmativ la declarația că 
mai ales copiii mici nu pot face distincția între fante-
zie și realitate, astfel că acuzațiile de abuz sexual ar 
trebui tratate cu suspiciune, a scăzut după curs. Un 
studiu a descoperit că doar 8% din 576 de copii au 
depus false raportări. Frecvența raportărilor false este 
de 2% pentru copiii sub 6 ani, dar adolescenții sunt 
mai predispuși să depună acuzații false [54]. Într-un 
alt studiu realizat în mod similar, frecvența acuza-
țiilor false era de 2.3% în rândul copiilor sub 5 ani, 
de 4.3% pentru copiii din clasele primare și de 8% în 
rândul adolescenților. Declarațiile false la copii sunt 
rare, în general [55]. Se știe că numărul de declarații 
false este mai mare din partea părinților care se află în 
curs de divorț și proces pentru custodia copiilor [56]. 
Din acest motiv, asistenții medicali trebuie să fie mai 
bine formați pentru a face distincția dintre acuzațiile 
adevărate și cele false, pentru a recunoaște și raporta 
motivele care stau la baza acuzațiilor false și pentru a 
spori interacțiunea cu experții.

5. CONCLUZII

Cazurile de abuz pot duce la vătămări grave, 
handicap sau chiar deces. Problemele sunt foarte im-
portante atât din punct de vedere medical și legal, 
cât și al dezvoltării și incluziunii psiho-sociale. Din 
aceste motive, devine foarte importantă și conștien-
tizarea fenomenului, cu accent pe activitățile preven-
tive, în special ale lucrătorilor din domeniul sănătății.
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În timp ce informația cu privire la abuzul copi-
lului și îngrijirea acordată sunt asigurate de personalul 
medical în mod satisfăcător, alte aspecte ar trebui îm-
bunătățite. Este nevoie de o mai bună educație pen-
tru a clarifi ca diagnosticul, pentru a sprijini procesul 
de raportare a cazurilor, pentru a facilita interacțiu-
nea cu profesioniștii și pentru a reduce teama de a se 
ocupa de o persoană supusă unui abuz în copilărie. 
Deși obligatorie prin lege, încă mai sunt bariere în ra-
portarea cazurilor; astfel, efi ciența și sprijinul acordat 
de serviciile de protecția copilului ar trebui evaluate. 
Diferența dintre înțelegere și raportarea cazului de 
abuz poate fi  depășită prin acumularea de cunoștințe. 
Pentru a spori nivelul de conștientizare al cazurilor 
de abuz, importanța acestui subiect ar trebui sublini-
ată, iar lipsa informației ar trebui abordată prin creș-
terea numărului de ore de educație, prin susținerea de 
conferințe și organizarea activităților de training, pre-
cum seminarii și training de formare continuă după 
absolvire.

Implicații pentru practică

Asistenții medicali au un rol important în pre-
venția, identificarea și intervenția, educarea și acor-
darea sprijinului în cazurile de abuz și neglijare a 
copilului. Cu toate acestea, studiul prezent arată că 
asistenții medicali nu au primit suficiente informații 
în domeniului neglijării și maltratării copilului înainte 
de absolvire. Astfel, asistenții medicali nu au compe-
tențele necesare pentru recunoașterea și raportarea ca-
zurilor suspecte de abuz și/sau neglijare a copilului, în 
timpul serviciului. În consecință, se poate recomanda 
includerea domeniului mai amplu al abuzului la copil, 
în programa de studiu a asistenților medicali, precum 
și în programele de educație medicală continuă pentru 
asistenții medicali.
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CÂTEVA DATE RECENTE PRIVIND CONSUMUL 
DE DROGURI ÎN EUROPA ȘI ROMÂNIA ÎN RÂNDUL 

ADULȚILOR TINERI ȘI ELEVILOR, PRIVIND 
ADMITERILE LA TRATAMENT ȘI URGENȚELE 

ASOCIATE CONSUMULUI DE DROGURI. 
CÂTEVA TENDINȚE ȘI CORELAȚII

Corina Demian, 
CPECA Cluj

Rezumat

În Europa, Centrul European de Monitorizare 
a Drogurilor și Dependenței de Droguri (EMCDDA) 
colectează datele din acest domeniu cu scopul de a 
oferi o perspectivă de ansamblu privind această pro-
blematică. Astfel, sunt furnizate informații obiective 
și comparabile cu privire la droguri, dependențe și 
consecințele acestora și pot fi  realizate analize știin-
țifi ce independente, care să sprijine deciziile la nivel 
european și național. Pentru aceasta, EMCDDA se 
bazează pe o rețea de centre naționale. Ulterior da-
tele se regăsesc în Raportul european privind drogu-
rile și în alte documente. Date privind consumul de 
tutun, alcool și alte droguri la tineri sunt colectate și 
în cadrul proiectului ESPAD sau al altor studii. Din 
multitudinea de date existente, în articol sunt selectate 
câteva date privind prevalența consumului de droguri 

în Europa și România (prevalența consumului de-a 
lungul vieții, din ultimul an și din ultima lună). Sunt 
prezentate câteva date recente despre consumul de ca-
nabis (cel mai consumat drog în Europa, cu conținut 
tot mai crescut de THC), de noi substanțe psihoac-
tive, de tutun & alcool, și alte activități cu potențial 
adictiv. Mai sunt prezentate date despre admiterile la 
tratament și urgențele asociate consumului din peri-
oada 2017-2019. În fi nal, sunt trecute în revistă câteva 
tendințe și corelații rezultate din studii: debutul pre-
coce al fumatului, existența prietenilor consumatori, 
percepția că majoritatea prietenilor consumă, anumite 
stiluri parentale și un statut socio-economic scăzut 
sunt câțiva predictori semnifi cativi pentru consumul 
de tutun, alcool sau alte droguri. 

Cuvinte-cheie: droguri, prevalență, trata-
ment, urgențe, corelații
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SOME RECENT DATA ON DRUG USE IN EUROPE 
AND ROMANIA AMONG YOUNG ADULTS AND 

STUDENTS, ON TREATMENT DEMAND AND 
EMERGENCIES ASSOCIATED WITH DRUG USE. 

SOME TRENDS AND CORRELATIONS

In Europe, the European Monitoring Center for 
Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) collects data 
in this fi eld of study in order to provide an overview 
of this phenomenon. In this way, objective and com-
parable information on drugs, addictions and their 
consequences is provided and independent scienti-
fi c studies can be carried out to support decisions at 
European and national level. For this, the EMCDDA 
relies on a network of national centers. Afterwards, 
the analyzed data can be found in the European Drug 
Report and in other documents. Data on tobacco, al-
cohol and other drug use among young people are also 
collected in the ESPAD project or other studies. From 
the multitude of existing data, the reader is introduced 
to some selected data on the prevalence of drug use 
in Europe and Romania (prevalence of lifelong use, 
the use in the past year and in the past month). There 
is also some recent data on cannabis use (the most 
consumed drug in Europe, with an increasing content 
of THC), new psychoactive substances, tobacco & al-
cohol use, and other potentially addictive activities. 
Data on treatment demand and emergencies associ-
ated with drug use in 2017-2019 is also presented. 
Finally, some trends and correlations derived from 
studies are reviewed: the early onset of smoking, the 
existence of drug users among friends, the perception 
that most friends engaged in substance use behavior, 
some parenting strategies and low socioeconomic sta-
tus are some signifi cant predictors of tobacco, alcohol 
or other drug use.

Introducere

Pentru a avea o perspectivă de ansamblu asu-
pra evoluției situației drogurilor, în Europa colecta-
rea datelor privind drogurile, dependențele de droguri 
și consecințele asociate se realizează în principal de 

către Centrul European de Monitorizare a Drogurilor 
și Dependenței de Droguri (EMCDDA). Utilizând 
o abordare multidisciplinară, EMCDDA furnizează 
informații obiective, de încredere și comparabile cu 
privire la droguri, dependența de droguri și conse-
cințele acestora ajutând la conștientizarea impactului 
pe care acestea îl au asupra oamenilor și societății. 
Scopul acestui centru este de a oferi dovezi și analize 
științifi ce independente, urmărind ca prin sprijinirea 
deciziilor la nivel european și național să contribuie 
la protejarea cetățenilor Europei de amenințările în 
continuă schimbare aduse de droguri la adresa vieților 
individuale și a societății. Pentru colectarea și analiza 
datelor în conformitate cu standardele și instrumen-
tele comune de colectare a datelor, EMCDDA coor-
donează și se bazează pe o rețea de aproximativ 30 
de centre naționale de monitorizare (rețeaua Reitox), 
colaborând însă și cu instituții/ organisme europene și 
internaționale și cu țări din afara Uniunii Europene. 
Rezultatele monitorizării datelor la nivel național sunt 
transmise Centrului pentru analiză și ulterior se regă-
sesc publicate în Raportul european privind drogurile, 
în Rapoartele naționale anuale, în Buletinul statistic și 
în alte documente & publicații [1]. Pe lângă datele co-
lectate de EMCDDA, date privind consumul de tutun, 
alcool și alte droguri în rândul tinerilor sunt colectate 
în cadrul unor proiecte desfășurate la nivel european. 
Unul dintre ele este proiectul ESPAD (European 
School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) 
– Studiul în școli privind consumul de tutun, alcool și 
droguri ilicite (în rândul elevilor de 16 ani), desfășurat 
la fi ecare 4 ani în 28 de țări [2]. Însă date privind adic-
țiile cu sau fără substanțe sunt colectate și analizate 
în cadrul a numeroase studii și cercetări, de specia-
liști din cele mai diverse domenii, adicțiile devenind o 
temă tot mai preocupantă, în contextul în care acestea 
pot afecta viețile oamenilor la multiple niveluri.
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Câteva date privind prevalența 
consumului de droguri 
(orice tip de drog ilicit)

Unul dintre indicatorii monitorizați, pe lângă 
prevalența de-a lungul vieții (consum cel puțin o dată 
în viață) și prevalența în ultimele 30 de zile, e și pre-
valența consumului de droguri în ultimele 12 luni. 
Acesta este un indicator al consumului recent de dro-
guri și este cel mai concentrat în rândul adulților tineri, 
conform celui mai recent raport anual al EMCDDA 
(Raportul european privind drogurile 2021: Tendințe 
si evoluții, cu date din 2019) estimarea fi ind de aprox. 
19,1 milioane de adulți tineri (15-34 de ani) care au 
consumat droguri în ultimul an (16 %). În rândul tine-
rilor care au consumat droguri în ultimul an, raportul 
dintre bărbați și femei este de doi la unu [3]. Cel mai 
consumat drog a fost canabisul, prevalența consu-
mului fi ind de aproximativ cinci ori mai mare decât 
cea a altor droguri, iar conținutul tot mai crescut de 
THC (tetrahidrocanabinol) provocând îngrijorări le-
gate de sănătate (rășina și planta de canabis vândută 
în Europa conține în medie, aproximativ de două ori 
mai mult THC decât în urmă cu un deceniu) [4]. În 
raportul anual 2019, ratele prevalențelor consumului 
în ultimul an în rândul adulților tineri varia între 3,5 
% în Ungaria și 21,8 % în Franța. Începând din anul 
2000, în mai multe țări s-au observat tendințe ascen-
dente în prevalența consumului de canabis din ultimul 
an în rândul adulților tineri. Printre acestea se numără 
Irlanda și Finlanda, unde cele mai recente date indică 
niveluri care se apropie de media UE de 14,4 %, pre-
cum și Bulgaria și România, deși cu niveluri mai scă-
zute [5]. Se observă aceeași tendință și la indicatorul 
„admitere la tratament“, în cele 24 de țări pentru care 
există date, numărul total al persoanelor admise la 
tratament pentru prima dată pentru probleme asociate 
consumului de canabis a crescut cu 45 % între 2009 
și 2019 [3]. În România la nivelul populaţiei generale 
se identifi că o prevalenţă de-a lungul vieţii a consu-
mului oricărui tip de drog ilicit de 11,9% (10,7% dacă 
se exclud consumul de medicamente fără prescripție 
medicală). Prevalenţa în ultimul an a acestui tip de 
consum este de 6,7%, în timp ce, pentru consumul din 
ultima lună se observă o prevalenţă de 4,2% (6%, re-
spectiv 3,9% fără medicamente) [4]. Ținând cont de 
grupele de vârstă, cele mai mari prevalenţe privind 
consumul de droguri în general (orice tip de drog ili-
cit), se înregistrează la adulții tineri (15-34 ani) 16,9% 
din cei din acest interval de vârstă consum cel puțin o 
dată în viață (considerat consum experimental), 10% 

– consum de droguri în ultimele 12 luni (consum re-
cent), respectiv 6,6% consum în ultimele 30 de zile 
(consum actual) [6,7].

Câteva date privind prevalența 
consumului de canabis

Conform Studiului ESPAD, în populația ge-
nerală 2019, în privința consumului de canabis, la 
nivelul populaţiei generale (15-64 ani) din România 
se constată o prevalenţă de-a lungul vieţii de 6,1%, o 
prevalenţă în ultimul an a consumului de canabis de 
3,5%, și o prevalenţă de 1,8% pentru consumul din 
ultima lună. Dacă ne referim la consumul zilnic sau 
aproape zilnic, 0,31% din cei cuprinși în studiu au de-
clarat un asemenea consum, în timp ce la grupa de 
vârstă 15-34 ani (adulți tineri), o proporție de 0,59% 
au declarat consum zilnic sau aproape zilnic [8]. La 
nivel naţional, în ceea ce privește consumul de cana-
bis în populația şcolară, mai precis în rândul elevilor 
de 16 ani (conform celor mai recente date ale studiu-
lui ESPAD – 2019), 8,7% dintre adolescenții de 16 
ani au declarat consum experimental de canabis (16% 
media europeană), 7,2% au consumat în ultimul an 
(12.9% media europeană), iar 3,3% dintre ei au fumat 
marijuana sau hașiș în ultima lună (7,4% media euro-
peană) [9,10]. Se remarcă valori mai mari ale preva-
lenței consumului de canabis în rândul băieţilor [7]. 

Câteva date privind prevalența 
consumului de noi substanțe 
psihoactive (NSP)

O categorie de droguri care produc tot mai 
multă îngrijorare sunt noile substanțe psihoactive 
(NSP) sau așa-numitele „etnobotanice“ (în principal 
canabinoizi sintetici, catinone sintetice și opioide sin-
tetice) [7], deși anchetele în rândul populației gene-
rale (acolo unde sunt disponibile) sugerează un nivel 
scăzut al consumului de noi substanțe psihoactive în 
țările europene [11]. Cu toate acestea, canabinoizii 
sintetici și alte noi substanțe psihoactive și-au dove-
dit deja potențialul dăunător pentru sănătate, dovadă 
fi ind existența unor produse din canabis natural mo-
difi cate cu canabinoizi sintetici și de potență foarte 
mare, precum și decesele raportate în 2020 asociate 
consumului acestor substanțe [3]. În România, 6,3% 
din populaţia generală cu vârsta cuprinsă între 15 şi 
64 ani inclusă în eşantionul Studiului în populația ge-
neral (GPS) a experimentat consumul de NSP, 3,1% 
dintre persoanele intervievate au declarat consum de 
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NSP în ultimul an, iar 2,5% au menționat consum în 
ultima lună. Conform studiului ESPAD 2019, 3,2% 
dintre elevii de 16 ani incluşi în eşantion au declarat 
consum experimental de NSP și 2,2% au menționat 
consum recent [7]. 

Alte date

Studiul ESPAD a colectat și analizat date pri-
vind elevii de 16 ani din Europa inclusiv referitor la 
consumul de tutun & alcool, la utilizarea nemedicală 
a medicamentelor și participarea la jocuri de noroc, 
jocuri și rețele de socializare. Între 1995 și 2019, me-
dia pentru consumul experimental de tutun a scăzut 
de la 68% la 42%; pentru consumul în ultima lună de 
la 33% la 20% iar pentru consumul zilnic de la 20% 
la 10 %. Consumul de alcool rămâne ridicat în rândul 
adolescenților din Europa, cu o medie de peste trei 
sferturi (79%) dintre elevii care au consumat alcool 
cel puțin o dată în viața lor și aproape jumătate (47%) 
care au consumat în ultima lună („consum actual“). 
Datele privind tendințele arată totuși o scădere con-
stantă, de exemplu în 2003, 91% din cei cuprinși în 
studiu raportau consum de alcool cel puțin o dată în 
viață și respectiv 63% consum în ultima lună. 6,6% 
dintre cei chestionați au raportat că au folosit cel puțin 
o dată pe parcursul vieții tranchilizante sau sedative 
și 4% au folosit analgezice, „pentru a-și modifi ca sta-
rea“ [12]. Jocurile de noroc pentru bani au devenit o 
activitate populară în rândul elevilor din Europa, 22% 
dintre respondenți raportând jocuri de noroc – cel pu-
țin un joc – în ultimele 12 luni (mai ales loterie). Se 
estimează că 7,9% dintre elevi au pariat bani online 
în aceeași perioadă. 5% dintre elevii care au pariat în 
ultimele 12 luni au intrat în categoria jocului de noroc 
problematic [10]. Aproximativ 60% dintre respon-
denți au raportat că au jucat jocuri digitale în ultima 
lună într-o zi școlară tipică (69% într-o zi non-șco-
lară). Aproximativ 94% dintre respondenți au rapor-
tat utilizarea rețelelor sociale în ultima săptămână. În 
medie, utilizatorii au petrecut 2-3 ore pe rețelele de 
socializare într-o zi școlară obișnuită, durata crescând 
la 6 sau mai multe ore în zilele non-școlare [12].

Câteva date privind admiterile la 
tratament și prezentarea la serviciile 
de urgență

Dacă ne referim la tratamentele pentru consum 
de droguri, în Europa cele mai multe sunt furnizate în 
regim ambulatoriu, centrele specializate de tratament 

constituind cel mai mare furnizor de servicii de acest 
tip (ca număr de consumatori tratați). În 2017 aproape 
jumătate (54 %) dintre persoanele admise la tratament 
specializat pentru consum de droguri în Europa s-au 
adresat acestor servicii din proprie inițiativă (inclu-
siv recomandarea familiei sau prietenilor) [5]. Între 
2017-2019, au fost înregistrate în medie aproximativ 
440000 de admiteri la tratament în fi ecare an pen-
tru orice tip de drog consumat. În 2019 aproximativ 
111 000 de persoane din Europa au început tratament 
specializat pentru consum de droguri din cauza unor 
probleme asociate consumului de canabis (35% din 
totalul solicitărilor de admitere la tratament) [3]. În 
România, 3577 persoane consumatoare de droguri au 
fost admise la tratament în anul 2017, 4266 în anul 
2018 și 4283 în anul 2019. Cele mai multe cereri de 
tratament au fost adresate ca urmare a consumului de 
canabis, acest tip de solicitări menținându-se pe pri-
mul loc ca pondere din numărul total al benefi ciari-
lor. În privința sursei de referire, tot în 2019 peste trei 
sferturi din numărul total al persoanelor care au apelat 
la servicii de asistență pentru consum de droguri s-au 
adresat centrelor de tratament din proprie inițiativă, 
inclusiv la recomandarea familiei/ prietenilor (apro-
ximativ un sfert) sau au fost referiți de organele de 
cercetare (aproximativ jumătate). Pentru anul 2019, 
subpopulația de consumatori de noi substanțe psi-
hoactive (NSP) admisă la tratament era formată pre-
ponderent din persoane de sex masculin (88,7%), cu 
vârsta medie de 24,6 ani, aproape jumătate dintre ei 
având un nivel de instruire scăzut și aproape un sfert 
dintre ei fi ind elevi sau studenți (22,8%). În propor-
ție de 6,5%, benefi ciarii serviciilor de asistență pentru 
consumul de droguri au fost persoane cu vârsta sub 18 
ani. Dintre aceștia, peste jumătate au declarat canabi-
sul ca drog principal de consum (56,3%), în timp ce 
o treime au apelat la servicii de asistență ca urmare a 
problemelor cauzate de consumul de NSP [7].

În ceea ce privește prezentările la serviciile de 
urgență pentru intoxicație acută asociată consumu-
lui de droguri, acestea sunt monitorizate de Rețeaua 
europeană privind urgențele cauzate de consumul de 
droguri (Euro-DEN Plus) care cuprinde 27 de spitale 
(santinelă) din 19 țări europene. Chiar dacă aceste ca-
zuri nu refl ectă cuprinzător situația din țările respec-
tive, totuși ele oferă o perspectivă asupra tendințelor 
privind prezentarea la urgență din cauza consumului 
de droguri, observându-se în general o tendință de 
creștere a numărului de cazuri în aceste spitale, apro-
ximativ 3/4 dintre persoane fi ind bărbați. În Europa, în 
2017 cocaina a fost drogul cel mai frecvent implicat 
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în prezentările la urgențe, urmată de heroină și de can-
nabis, pe când în 2018 cel mai frecvent drog implicat 
în prezentările la urgență a fost canabisul, urmat de 
cocaină și heroină [3]. În România, între anii 2017-
2019 urgențele medicale datorate consumului exclusiv 
de droguri ilicite s-au situat la valori între 3000-3500 
(aproximativ). În 2019, din totalul cazurilor de urgențe, 
în aproape o treime (30,1%) a fost menționat consumul 
de noi substanțe psihoactive (singur sau în combinație), 
în 22,3% dintre cazuri a fost declarat consumul de ca-
nabis, iar în 11,9% din total, consum de opiacee. Între 
anii 2012-2019 se observă o tendință ascendentă pentru 
cazuistica de urgenţă datorată consumului de NSP și 
canabis și o tendință descendentă pentru cazurile dato-
rate consumului de medicamente [7].

Câteva tendințe și asocieri

Un studiu realizat pe baza datelor ESPAD pu-
blicat în 2018 și-a propus să investigheze tendințele 
între anii 1999 și 2015 privind consumul de țigări, al-
cool și canabis (consumul zilnic de țigări, consumul 
săptămânal de alcool, consumul lunar episodic intens 
de alcool și consumul lunar de canabis) la adolescenții 
din Europa în funcție de regiuni. Rezultatele studiului 
au arătat printre elevii de 16 ani o tendință importantă 
de reducere a consumului de țigări și tendințe mode-
rate de scădere a consumului de alcool, în ciuda dife-
rențelor regionale ale prevalenței. În ceea ce privește 
consumul de canabis, tendințele au fost de creștere mai 
ales în sudul Europei și în Balcani [13]. Numeroase 
studii, realizate inclusiv pe gemeni [14, 15, 16] au că-
utat să identifi ce corelațiile existente între consumul 
de droguri și diverși factori individuali, familiali sau 
socio-economici. Un studiu longitudinal realizat în 
Finlanda pe gemeni a găsit ca predictori semnifi cativi 
pentru consumul de canabis și alte droguri ilicite ur-
mătorii factori: debutul precoce al fumatului, băutul 
până la intoxicație, existența egalilor (colegi sau prie-
teni) cu experiență în fumat și consum de droguri, bă-
utul săptămânal de alcool până la intoxicație al tatălui 
și comportamentul agresiv al acestuia. Dintre aceștia, 
cel mai puternic predictor a fost debutul precoce al 
fumatului [15]. Și alte cercetări, focalizate pe consu-
mul de alcool în adolescență, au concluzionat că bău-
tul sau fumatul în rândul prietenilor este un predictor 
important [16]. Se pare că în timpul acestei etape de 
dezvoltare, deseori disponibilitatea și alegerea unor 
prieteni care consumă droguri poate contribui la utili-
zarea de droguri din ce în ce mai dăunătoare, o dată cu 
trecerea timpului [17]. Comparând fetele cu băieții, 

a avea prieteni care beau, fumează, consumă droguri 
sau se implică în comportamente delincvente este mai 
predictiv pentru băut pentru fete decât pentru băieți 
[16]. Corelații importante au fost găsite la adolescen-
ții de 16 ani între fumat și numărul mare de prieteni 
care fumează, dar și între fumat și ieșitul în oraș în 
majoritatea serilor. Consumul de canabis și droguri 
ilegale a fost strâns corelat cu existența unor prieteni 
sau frați mai mari care consumă aceste substanțe. O 
altă corelație semnifi cativă a fost între consumul de 
substanțe și absența normelor/ dezorganizarea socială 
[18]. O cercetare recentă publicată în 2021 a ajuns de 
asemenea la concluzia că cel mai important predictor 
pentru consumul riscant de substanțe psihoactive a 
fost percepția că majoritatea/toți prietenii lor s-au im-
plicat într-un asemenea comportament de consum de 
substanțe. În plus, lipsa sprijinului părinților, aderarea 
personală redusă la reguli și rezultate școlare de nivel 
scăzut au fost de asemenea predictori semnifi cativi 
pentru consum [19]. 

O trecere în revistă a studiilor care au luat în 
calcul stilul în care părinții își cresc copiii și consu-
mul de substanțe psihoactive al acestora a evidențiat 
rolul stilurilor parentale asupra comportamentului de 
consum de substanțe psihoactive [20]. Foarte utili-
zată este clasifi carea acestor stiluri în patru catego-
rii – în funcție de două dimensiuni, sprijin și control: 
stilul democratic-autoritar, caracterizat prin disponi-
bilitatea de a oferi afecțiune și a răspunde nevoilor 
și emoțiilor copilului (afecțiune, grijă, susținere), dar 
stabilind în același timp limite și reguli pentru acesta 
(fără blocarea autonomiei cu restricții nejustifi cate); 
stilul dictatorial, ce nu răspunde nevoilor și emoțiilor 
copilului, dar stabilește reguli și control excesiv; stilul 
permisiv, care asigură afecțiune și răspuns nevoilor 
copilului, dar nu asigură structură, reguli sau monito-
rizare pentru copil; stilul neimplicat, caracterizat prin 
neglijare, care nu asigură nici răspuns nevoilor copi-
lului nici monitorizare sau limite pentru acesta. Unele 
cercetări ajung la concluzia că stilul democratic-autori-
tar este corelat cel mai bine cu frecvența mai redusă a 
băutului la adolescenți iar cel de tip neglijare cu frec-
vența crescută [21]. Altele, luând în considerare inter-
vențiile asupra părinților, au urmărit efi ciența acestora 
asupra prevenirii sau reducerii consumului de substanțe 
la adolescenți, constatându-se că stabilirea de reguli, 
monitorizarea și comunicarea părinte-copil au rezul-
tate pozitive [22]. Altele au scos în evidență legătura 
între stilul parental permisiv și cel de tip neglijare pe 
de o parte, și abuzul de alcool în rândul adolescenților 
și adulților tineri, pe de altă parte [20]. Totuși, există și 
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studii care susțin faptul că și un stil parental permisiv ar 
da rezultate similare cu cel democratic-autoritar [23].

O altă cercetare realizată pe baza datelor din 
Studiul Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC) – Comportamente legate de sănătate la șco-
lari 2005/2006 al Organizației Mondiale a Sănătății, 
desfășurat în 35 de țări, a urmărit infl uența factorilor 
socio-economici asupra fumatului, ținând seama și de 
aspecte psiho-sociale cum ar fi  structura familiei, re-
lația cu părinții sau performanța școlară. Concluziile 
au fost că părinții cu statut socio-economic mai scă-
zut au la dispoziție mai puține resurse materiale și 
psihologice, ceea ce poate afecta negativ calitatea 
relației conjugale și a celei dintre părinte și copil. 
Adolescenții din familii monoparentale sau care au 
relații difi cile cu părinții pot considera fumatul ca o 
modalitate de a face față unui mediu familial neco-
respunzător [24]. Statutul socio-economic scăzut nu 
poate fi  neglijat, atunci când se ia în considerare riscul 
de consum de substanțe psihoactive la adolescenți și 
tineri. Din păcate, o diversitate tot mai mare de oa-
meni este afectată de droguri și dependențe, atât la 
nivel personal, familial, profesional, social dar și la 
nivel comunitar; pentru a reduce această afectare, ar 
fi  nevoie de aplicarea pe scară largă a strategiilor care 
s-au dovedit efi ciente.
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Rezumat

CONTEXT: Preșcolarii își îngrijesc sănătatea 
orală cu difi cultate. Studiile arată că sănătatea lor den-
tară și orală depinde de atitudinile și comportamentele 
părinților față de aceasta. Studiul nostru are ca obiec-
tiv identifi carea și analizarea modalităților de schim-
bare a comportamentelor în vederea menținerii sănă-
tății orale la preșcolari, folosind abordarea Modelului 
Încrederii în Sănătate și Teoria Comportamentului 
Planifi cat.

METODĂ: Studiul a fost realizat cu ajutorul 
metodei PRISMA (Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-analyses). S-au folosit 
ca bază de date studiile științifi ce de pe platformele 
ScienceDirect, Google Scholar, Proquest, Pubmed, și 
Wiley Online Library, publicate între 2015 și 2021.

REZULTATE: Toate studiile (n =10) au fost 
realizate pe sănătatea orală a preșcolarilor și s-au con-
centrat pe implicarea părinților. Cinci studii au folosit 
cadrul teoriei comportamentului planifi cat, iar cinci 
studii au folosit modelul încrederii în sănătate. Toate 
studiile au confi rmat că sănătatea orală a preșcolarilor 
se bazează îndeosebi pe cunoașterea, atitudinea, prac-
ticile și convingerile părinților.

CONCLUZII: Atât Modelul Încrederii în 
Sănătate, cât și Teoria Comportamentului Planifi cat 
pot ajuta la creșterea ratei de modifi care a compor-
tamentului de îngrijire a sănătății orale la preșcolari.

CUVINTE CHEIE: Modelul Încrederii în 
Sănătate, Teoria Comportamentului Planifi cat, 
Sănătate Orală, Preșcolar

ORAL HEALTH BEHAVIOR CHANGE FRAMEWORK 
IN PRESCHOOLERS. SYSTEMATIC REVIEW

Abstract 

BACKGROUND: Pre-school children have 
diffi  culty maintaining oral health. Studies show that 
preschoolers’ dental and oral health depends on the 
attitudes and behavior of their parents towards dental 
and oral health. This systematic review aims to iden-
tify and analyze the framework through the Health 
Belief Model (HBM) approach and the Theory of 

Planned Behavior (TPB) for behavioral changes to 
maintain oral health in pre-school children. 

METHOD: This systematic review was con-
ducted using the Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-analyses (PRISMA) 
statement. The literature search was carried out on the 
ScienceDirect, Google Scholar, Proquest, Pubmed, 
and Wiley Online Library databases, with a publica-
tion period between 2010 and 2021. 
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RESULTS: All studies (n = 10) were conduc-
ted on preschooler oral-health and focused on parents’ 
involvement. Five studies used theory of planned 
behavior framework, and fi  ve studies remaining used 
the health belief model. All studies confi  rmed a pro-
minent means in preschoolers oral-health rely on the 
knowledge, attitude, practice, and beliefs of parents. 

CONCLUSIONS: Both the Health Belief Model and 
the Theory of Planned Behavior can help improve 
behavior change in pre-school children in maintaining 
oral health. 

KEYWORDS: Health Belief Model, Theory 
of Planned Behavior, Oral Health, Pre-school

Introducere

Decizia Adunării Organizației Mondiale a 
Sănătății, din 2000, a fost în concordanță cu priorită-
țile Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) cu pri-
vire la Programul Global de Sănătate Orală, și implica 
tehnici, abordări de prevenire a afecțiunilor dentare și 
promovare a sănătății [1,2]. Există o nevoie urgentă 
de îmbunătățire a sănătății publice legate de boli ne-
transmisibile și de formulare a unor strategii de pre-
venție și control al bolilor prin abordări practice [3,4]. 
Încurajarea schimbării comportamentului are rezul-
tate mai bune decât simpla informare a persoanelor, a 
comunităților, a populațiilor. Persoanele sunt obligate 
să își asume o mai mare responsabilitate cu privire 
la sănătate și să adopte comportamente sănătoase [4].

În ceea ce privește aspectele comportamentului 
sănătos, în rândul grupei de vârstă de cinci ani com-
portamentele de sănătate orală și dentară au o pondere 
de doar 2.8% [5]. Comportamentele de sănătate orală 
și dentară infl uențează în mod dramatic prevalența bo-
lilor dentare, iar copiii de cinci ani sunt cei mai predis-
puși la boli dentare, 93% [6]. Așadar, îmbunătățirea 
sănătății orale și dentare este intens încurajată pentru 
prevenirea afecțiunilor orale și dentare la copii [7].

Sănătatea orală este defi nită drept sănătate fără 
dureri cronice orale sau faciale, în lipsa cancerului 
oral sau de gât, a candidozei orale, a dizabilităților 
congenitale precum despicături labiale și palatine, 
boli periodontale (de gingii), carii dentare, pier-
deri de dinți sau orice altă boală sau tulburare [8]. 
Sănătatea orală afectează cavitatea orală. Impactul să-
nătății orale asupra sănătății generale și a calității vie-
ții este semnifi cativ deoarece unele infecții comune 
sunt cauzate de efectul direct pe care îl au problemele 
de sănătate orală netratate [9]. Sănătatea orală defi -
citară are un impact semnifi cativ asupra multor as-
pecte legate de sănătatea generală. Ea este asociată 

cu factorii comportamentali sociali și de mediu care 
pot contribui la o nutriție precară, absenteism la locul 
de muncă și la școală, dureri și suferințe, costuri mari 
pentru îngrijirea sănătății [10].

Sănătatea orală precară poate duce la boli in-
fecțioase și la alte boli degenerative. Din acest motiv, 
e nevoie de o metodă efi cientă pentru îmbunătățirea 
sănătății orale și dentare [11]. În țările cu venit ridicat, 
bolile ce țin de sănătatea orală sunt o problemă seri-
oasă, iar în țările cu venit scăzut și mijlociu ele încep 
să devină o grijă constantă [12]. Astfel, Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS) a adoptat o strategie de 
prevenție și promovare a nevoilor sănătății orale și 
a inițiat procesul de conștientizare a sănătății orale 
la nivel global ca o componentă esențială a sănătă-
ții publice și a calității vieții, în cadrul Programului 
Global pentru Sănătatea Orală [13]. Educația sănătății 
dentare poate fi  livrată unui grup amplu de oameni 
prin programe de stomatologie în școli, la locurile de 
muncă, la centrele de îngrijire și în centrele de bătrâni 
[14]. Educația sanitară pentru părinți este esențială, 
datorită rolului acestora în îngrijirea copiilor [15].

Preșcolarii își îngrijesc cu greu sănătătatea 
orală. Au fost create și evaluate mai multe interven-
ții. Cu toate acestea, efi ciența intervenției depinde de 
continuitatea și intensitatea întâlnirilor [16]. În spriji-
nul metodelor de promovare a sănătății orale, experții 
caută să exploreze modele de intervenție pentru pre-
școlari [17]. Astfel, acelerarea procesului de învățare 
este infl uențată de intervenții bazate pe jocuri, care să 
crească dorința de a menține nivelul necesar de să-
nătate orală. Aceste rezultate au dus la dezvoltarea 
modelelor de promovare a sănătății orale în rândul 
preșcolarilor și a instrumentelor de intervenție [18].

Studiile arată că sănătatea dentară și orală a 
preșcolarilor depinde de atitudinile și comportamen-
tele părinților acestora cu privire la sănătatea dentară 
și orală. 
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Îndeosebi copiii sunt mai dispuși să aibă com-
portamente și rezultate mai bune în întreținerea să-
nătății orale dacă mamele lor au atitudini pozitive cu 
privire la asta [19–21].

Prin abordarea Modelului Încrederii în 
Sănătate (Health Belief Model (HBM)) și Teoria 
Comportamentului Planifi cat (Theory of Planned 
Behavior (TPB)), această analiză sistematică își pro-
pune să identifi ce și să analizeze cadrul pentru schim-
bările comportamentale care să mențină sănătatea 
orală la preșcolari. Acest studiu analizează articole 
publicate în perioada 2015-2021.

Metode

Protocol de studiu
Prezenta analiză sistematică a fost realizată 

folosind PRISMA (Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-analyses). Prin acest 
studiu, autorii vor încerca să dezvolte cadrul pentru 
schimbarea comportamentală în sănătatea orală la pre-
școlari, pe baza rezultatelor studiilor publicate anterior.

Strategii de cercetare
Articolele relevante au fost căutate și adunate 

folosind Sciencedirect, Google Scholar, Proquest, 
Pubmed, și Wiley Online Library, cu perioada de pu-
blicare 2015-2021. Autorul a adaptat cuvintele cheie 
folosite în căutare conform termenilor MeSH pentru 
studii de sănătate. Cuvintele cheie folosite variază în 
funcție de motorul de căutare folosit. În general, ele 
sunt „Health Belief Model“ (Modelul Încredere în 
Sănătate) sau „Theory of Planned Behavior“ (Teoria 
Comportamentului Planifi cat) sau „Intervention 
Model“ (Model de intervenție) sau „Parental“ 
(parental) sau „Behavior“ (comportament) sau 
„Behavioral change“ (schimbare comportamentală) 
sau „Behavioral improvement“ (îmbunătățire a com-
portamentului) sau „empower“ (emancipare) și „Oral 
Health“ (sănătate orală) sau „Oral Hygiene“ (igienă 
orală) și „Child“ (copil) sau „Children“ (copii) sau 
„Preschooler“ (preșcolar).

Criterii de includere sau de excludere
Criteriile de includere constau în studii de in-

tervenție, programe, cursuri sau strategii educaționale 
menite să sprijine schimbări în comportamentul copi-
ilor în favoarea îngrijirii sănătății orale. Aceste criterii 
includ și analiza efi cienței intervenției prin măsura-
rea schimbărilor percepute la nivelul cunoștințelor, 
atitudinilor, percepțiilor sau practicilor copiilor în 

menținerea sănătății orale, cu focus pe părinte, copil 
sau amândoi. Strategia de căutare se axează pe acce-
sarea bazelor de date și a publicațiilor în limba en-
gleză și indoneziană. Au fost excluse sau nu au fost 
consultate articole care discutau doar prevalența tul-
burărilor de sănătate orală și care nu au făcut referire 
la strategii de intervenție sau promovare a sănătății.

Colectarea datelor și analiză
Titlurile și rezumatele sunt verifi cate pe fi ecare 

bază de date. Identifi carea dublării articolelor s-a făcut 
cu ajutorul aplicației Mendeley. Informația importantă 
din fi ecare studiu s-a transpus într-un tabel Microsoft 
Word. Autorul a hotărât care sunt lucrările selectate 
după revizuirea a 10 articole care erau conforme cu 
criteriile de includere și excludere. Interpretările sunt 
prezentate în tabel, după cum au fost preluate părțile 
importante din articole.

Calitatea studiului
În general, articolele au fost evaluate folo-

sind instrumentul de evaluare a calității cercetării al 
Institutelor Naționale pentru Sănătate (NIH) pentru 
cohorta observațională, iar studiile transversale și 
de intervenție au fost evaluate folosing instrumentul 
de evaluare a calității studiilor de intervenție contro-
lată al Institutelor Naționale pentru Sănătate (NIH). 
O foaie de notare mai elaborată a fost folosită pentru 
evaluarea metodologiei cercetării și respectarea cri-
teriilor de notare pentru fi ecare articol care întrunea 
criteriile de includere menționate în prezentul studiu. 
Articolele care au obținut scoruri <30% au fost clasi-
fi cate ca „precare“, cele care au obținut scoruri între 
30% și 70% au fost clasifi cate ca „moderate“, iar cele 
care au obținut un scor >70% au fost clasifi cate ca 
„potrivite“ calitativ. Articolele luate în considerare au 
fost clasifi cate ca „moderate“ sau „potrivite“.

Rezultate

În urma căutării, au rezultat 11,504 articole. 
După eliminarea celor care erau duplicate (8,463 arti-
cole în funcție de titlu și rezumate), au rămas 3,041 ar-
ticole. S-au exclus 3015 articole, ca fi ind neconforme 
cu tema sau având procese de recenzie defi citară. Cele 
26 de lucrări rămase au fost revizuite și eligibilitatea 
lor a fost verifi cată, astfel încât 16 dintre ele au fost 
excluse deoarece nu întruneau criteriile de includere 
în studiu. Rezultatele fi nale au arătat că 10 articole au 
întrunit criteriile de includere în analiză.
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Articole științifice 

Lucrări identificate prin
căutarea în baze de date

Pub med = 18
Science direct= 249
Google Scholar= 11,200
Proquest= 9
Wiley Online Library= 28
(n = 11,504)

Lucrări excluse
(n = 3,015)
-  Neconforme cu temele: Modelul 

încrederii în Sănătate, Teoria Com-
portamentului Planificat, sănătatea 
orală a preșcolarilor

- Recenzie/Raport
- Teză/Dizertație
- Text parțial
- Buku/Prezentare de caz

Texte întregi excluse, (n = 16)
- 16 studii au fost excluse pentru că 
nu întruneau criteriile de includere: 
studii de intervenție, programe, cur-
suri sau strategii educaționale care să 
sprijine schimbarea de comportament 
al copiilor cu privire la menținerea să-
nătății orale, măsurarea schimbărilor 
în nivelul de cunoaștere, atitudini, 
percepții sau practice de menținere 
a sănătății orale la copii, atenția acor-
dată părintelui, copilului sau ambilor.

Lucrări rămase după eliminarea 
duplicatelor (n = 3041)

In
cl

us
e

El
ig

ib
ili

ta
te

Ve
rif

ic
ar

e
Id

en
tif

ic
ar

e

Duplicate eliminate
(n = 8,463)

Lucrări verificate (Titlu 
și rezumate) (n = 26)

Articole full-text 
excluse (n=16)

Studii incluse în
sinteza calitativă

(n = 10)
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Caracteristicile studiului

Majoritatea articolelor din literatura inclusă 
este de natură cantitativă prin abordare multi-dis-
ciplinară [22–27,30], și un studiu clinic randomizat 
[29,31], cu scoruri evaluative de calitate pentru zece 
studii care au întrunit criteriile. Includerea variază 
între moderat și potrivit. Un număr total de 4,388 
participanți au fost incluși ca eșantion în studiile din 
prezenta recenzie. Articolele incluse au fost publi-
cate în perioada 2015-2021 și au fost realizate în 4 
țări: S.U.A. (n = 4), Iran (n = 4), Canada (n = 1), și 
Indonezia (n = 1). Comportamentul privind sănăta-
tea orală a fost cel mai comun rezultat în cinci dintre 
studiile incluse [22,23,25,28,29]. Atitudinile, convin-
gerile și comportamentele părinților [24], frecvența 
spălării pe dinți [26], îngrijirea dinților [30], convin-
gerile părinților [28] și comportamentul mamei [31] 
au fost de asemenea studiate. În general, în studiile 
incluse în prezenta analiză există două teorii: Modelul 
Încrederii în Sănătate (Health Belief Model) folosit 
în 5 studii [25–29], și 5 studii care au folosit Teoria 
Comportamentului Planifi cat (Theory of Planned 
Behavior model) [22–24,30,31].

Modifi cări în Sănătatea Orală a 
Copiilor prin Modelul Încrederii în 
Sănătate 

Folosirea Modelului Încrederii în Sănătate 
(HBM) în aceste studii este preponderent legată de 
aplicarea unui instrument de evaluare comportamen-
tală a respondentului.

Gharlipour și echipa sa au ridicat mai multe 
întrebări pe baza dimensiunilor Modelului Încrederii 
în Sănătate (HBM), de la conștientizarea condiției să-
nătății dentare și orale la copii, prin întrebarea Care 
sunt semnele apariției cariilor? („What are the signs 
of dental caries?“), percepțiile vulnerabilității în fața 
posibilității bolilor dentare și orale, prin exemplul 
După părerea mea, cariile dentare apar cu precădere 
la vârste avansate, iar copilul meu nu va avea carii 
dentare („In my opinion, tooth decay happens more in 
old age and my child will not suffer tooth decay.“ of 
my child.“), benefi cii percepute ale sănătății dentare 
și orale prin spălarea dinților și folosirea aței dentare, 
prin exemplul Cred că, în cazul în care copilul meu se 
spală pe dinți de cel puțin două ori pe zi, cariile pot 
fi  prevenite („I think, if my child brushes his teeth at 

least two times a day, can prevent tooth decay.“), bari-
ere percepute pentru sănătatea orală precum folosirea 
aței dentare și spălarea pe dinți, prin exemplul În opi-
nia mea, sângerarea gingiilor îl determină pe copilul 
meu să nu se mai spele pe dinți („In my opinion, ble-
eding from gums causes that my child escapes from 
brushing.“), auto-efi ciență în sănătatea orală și den-
tară precum folosirea aței dentare și spălarea pe dinți, 
prin exemplul Sunt sigur/ă că copilul meu poate folosi 
corect ața dentară pentru curățarea dinților („I am 
sure my child can properly fl oss his/her teeth“) [25].

În studiul său, Hiratsuka a folosit ca instrument 
Chestionarul pentru Convingerile despre Sănătatea 
Orală (The Oral Health Belief Questionnaire) pentru a 
măsura dimensiunile Modelului Încrederii în Sănătate 
(HBM), inclusiv gravitatea percepută, benefi ciul 
practicilor de prevenire, benefi ciile controlului depu-
nerii de piatră, efi ciența medicilor dentiști și impor-
tanța percepută [26]. În studiul efectuat de Moghadam 
și colegii lui au fost incluși opt itemi pentru HBM, in-
clusiv percepții legate de cunoștințe, susceptibilitate, 
gravitate, benefi cii, bariere, auto-efi ciență, acțiuni și 
comportament de prevenire [27].

În doi ani diferiți, Wilson a realizat o cercetare 
concentrată pe sănătatea dentară a copiilor folosind 
abordarea HBM. În 2016, Wilson și colegii săi au fo-
losit șaisprezece itemi de măsurare a patru caracteris-
tici cheie din Modelul Încrederii în Sănătate (HBM). 
Aceste caracteristici fundamentale au inclus percepția 
despre vulnerabilitate (percepția îngrijitorului cu pri-
vire la predispoziția copiilor săi spre a avea carii), gra-
vitatea (gradul de convingere al îngrijitorilor cu pri-
vire la gravitatea problemelor sănătății orale), benefi -
ciile și obstacolele în adoptarea comportamentelor de 
sănătate orală recomandate [29]. În studiul realizat în 
2018, Wilson a folosit Modelul Încrederii în Sănătate 
Extins (EHBM), cu șaisprezece itemi care au măsurat 
patru caracteristici primare ale HBM: vulnerabilitate, 
gravitate, benefi cii și inhibiții percepute [28].

Modifi cări în sănătatea orală 
a copiilor prin 
Teoria Comportamentului Planifi cat 

Cinci studii clinice incluse în această ana-
liză sistematică au folosit Teoria Comportamentului 
Planifi cat (TPB), pentru a urmări comportamentul 
de menținere a sănătății orale al părinților și al copi-
ilor înșiși. S-au bazat pe conceptul TPB, și anume că 
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intențiile determină comportamentul unei persoane. 
Această intenție este ranforsată de atitudinea indivi-
dului față de comportament, norme subiective și con-
trolul comportamental perceput.

În studiul lor despre determinarea comporta-
mentului sănătății orale la copii, Soltani și colegii săi 
au folosit Teoria Comportamentului Planifi cat bazat 
pe întrebări cu privire la atitudinile mamelor, norme 
subiective, control comportamental perceput și inten-
ții cu privire la comportamentul legat de sănătatea 
dentară și orală a copiilor [22]. Între timp, Adiatman 
și echipa sa au dezvoltat un chestionar bazat pe TPB 
cu accent pe obiceiurile de igienă orală și dentară ale 
copiilor[23].

Clarke și Ridley au folosit Teoria Com porta-
mentului Planifi cat (TPB) pentru a analiza atitudinile, 
convingerile, efi ciența parentală și intențiile legate 
de comportamentul de prevenire a cariilor. Teoria 
Comportamentului Planifi cat (TPB) afi rmă că există 
o legătură între opinii, atitudini, intenții și controlul 
perceput asupra comportamentului și posesia efectivă 
a comportamentului. Anumite întrebări folosesc abor-
darea Teoriei Comportamentului Planifi cat (TPB). 
Acele întrebări includ Nu știu cum să spăl dinții co-
pilului meu corect („I don’t know how to brush my 
child’s teeth properly“), dacă sălăm dinții copilului 
nostru de două ori pe zi, putem preveni apariția ca-
riilor în viitor („if we brush our child’s teeth twice a 
day, we can prevent our child getting tooth decay in 
the future“), pot controla apariția cariilor la copilul 
meu („I can control my child getting tooth decay“) și 
prevenirea cariilor este responsabilitatea medicului 
dentist („preventing tooth decay is the dentist respon-
sibility“) [24].

Elyasi și echipa sa au adoptat Teoria Comporta-
mentului Planifi cat (TPB) pentru a-și pregăti instru-
mentul de cercetare care are ca scop exminarea atitu-
dinilor, normelor subiective ale părinților, Controlul 
Perceput al Comportamentului și intențiile față de 
prezentarea preșcolarilor la consultații stomatologice 
[30]. Studiul de intervenție realizat de Makvandi și 
colegii lui a folosit un chestionar bazat pe întrebări 
de tip TPB care au acoperit chestiuni legate de atitu-
dini, control perceput al comportamentului, intenții, 
cunoștințe, spălarea pe dinți a copiilor și întrebări le-
gate de date demografi ce. Teoria Comportamentului 
Planifi cat (TPB) cu privire la cogniție (atitudini, con-
trol perceput al comportamentului și intenții) a fost 
măsurată indirect (bazat pe convingeri) [31].

DISCUȚII

Această analiză sistematică se concentrează pe 
dezvoltarea unui cadru pentru schimbări ale compor-
tamentului pentru îngrijirea sănătății orale la preșco-
lari printr-o analiză aprofundată a literaturii publicate 
și de specialitate. Tema cercetării este implemen-
tarea Modelului Încrederii în Sănătate și a Teoriei 
Comportamentului Planifi cat. Au fost incluse în stu-
diu 10 articole care au întrunit criteriile necesare.

Există câte cinci articole pentru fi ecare abor-
dare folosită – Modelul Încrederii în Sănătate (HBM) 
și a Teoria Comportamentului Planifi cat (TPB). În 
mare, pregătirea instrumentului de utilizare a aces-
tui model în zece articole este identică. În abordarea 
Modelul Încrederii în Sănătate (HBM), toate artico-
lele au folosit întrebări bazate pe instrucțiunile abor-
dării HBM, deși întrebările sau afi rmațiile incluse nu 
sunt prezentate în același format. Cu toate acestea, 
dimensiunile itemilor prezentați reprezintă forma 
principală de HBM. Întrebările sau afi rmațiile incluse 
în fi ecare articol, în general, fac referire la gradul de 
conștientizare a condiției sănătății orale și dentare la 
copii, percepții legate de vulnerabilitatea în fața po-
sibilității apariției bolilor dentare și orale, gravitatea 
percepută a înrăutățirii prbolemelor de sănătate orală 
și dentară, benefi cii percepute ale sănătății dentare și 
orale prin spălarea dinților și folosirea aței dentare, 
obstacole percepute în îngrijirea sănătății orale și den-
tare prin folosirea aței dentare și spălarea dinților, au-
to-efi ciența percepută în menținerea sănătății orale și 
dentare prin folosirea aței dentare și spălarea dinților 
[25]. Aceste întrebări sau afi rmații sunt pe scurt re-
date în dimensiunea HBM după cum alți cercetători 
implementează aceeași abordare (HBM). Aceste di-
mensiuni includ susceptibilitate, gravitate, benefi cii, 
obstacole, auto-efi ciență, acțiuni și comportament de 
prevenire percepute [27].

HBM este unul dintre modelele esențiale care 
arată relația dintre convingeri legate de sănătate și 
comportament, și se bazează pe prezumția că acțiunea 
de prevenire ține de încrederea individului în sănătate 
[32]. Modelul Încrederii în Sănătate (HBM) este folo-
sit în cazul multor probleme de sănătate, inclusiv can-
cer de colon, osteoporoză, tratarea diabetului, sănă-
tate dentară, controlul plăcii dentare. Acest model se 
axează pe motivația, experiențele anterioare și atenția 
generală asupra fl uctuațiilor în convingeri și poate 
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descrie comportamente legate de sănătate de termen 
lung și scurt [33],[34].

Studiul care folosește Teoria Comportamentului 
Planifi cat include întrebări și afi rmații care se axează 
pe atitudini față de prevenirea, control asupra schim-
bării, control din exterior, dorința de a spăla dinții 
copiilor, dorința de a controla consumul de zahăr al 
copilului, efi ciența părintelui în a curăța dinții copilu-
lui [24]. TPB este folosită pentru analiza atitudinilor, 
a convingerilor, a efi cienței părinților și a dorințelor 
legate de comportamentul de prevenire a cariilor. 
TPB afi rmă că există o legătură între opiniile, atitu-
dinile, intențiile, control perceput al comportamen-
tului din partea individului și controlarea efectivă a 

comportamentului. Teoria presupune că oamenii se 
implică în procesul de luare a deciziilor bazându-se 
pe rațiune și cunoaștere. Clarke și Ridley studiază 
tocmai convingerile legate de control (control extern 
și posibilitatea de a controla), convingerile normative 
(percepții cu privire la gravitatea apariției cariilor), 
atitudinile față de comportament (atitudini de pre-
venire), intențiile (importanța și intenția de spălare a 
dinților copiilor și interese și preferințe de a contorla 
consumul de zahăr).

Pe baza rezultatelor acestui studiu de speciali-
tate, se poate trasa un cadru care reprezintă un model 
de implementare sau implementarea efectivă a abor-
dărilor HBM și TPB, după cum urmează:

Limitele studiului

Consultarea articolelor din baza de date a fost 
limitată la articolele în limba engleză și indoneziană. 
Datorită numărului mic al lucrărilor incluse, acest 
studiu nu îndeplinește criteriile necesare pentru o 
meta-analiză.

CONCLUZIE

Atât Modelul Încrederii în Sănătate (HBM), 
cât și Teoria Comportamentului Planifi cat pot ajuta 
la îmbunătățirea comportamentului legat de sănătatea 
orală la preșcolari. Prin abordarea HBM, părinții pot 
găsi sprijin pentru a da cel mai bun exemplu copii-
lor lor în ceea ce privește îngrijirea stării de sănătate. 
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Folosind Teoria Comportamentului Planifi cat atitudi-
nile și convingerile părinților, inclusiv intențiile lor cu 
privire la sănătatea orală a copiilor pot fi  schimbate, 
pentru îmbunătățirea comportamentului legat de să-
nătatea orală.
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Rezumat

Consumul de țigări electronice sau vapingul re-
prezintă un obicei tot mai popular în rândul tinerilor 
din întreaga lume. Promovarea intensă a dispozitive-
lor de vaping, utilizarea lor ca un surogat al țigărilor 
clasice de către cei care vor să renunțe la acest viciu 
și curiozitatea specifi că adolescenților au făcut din 
țigările electronice o nouă problemă de sănătate pu-
blică. Scopul acestui articol este să prezinte dispozi-
tivele de vaping într-o manieră obiectivă, cu accentul 
pe substanțele conținute și rolul pe care acestea pot să 

îl aibă asupra sănătății. Credem că epidemia cauzată 
de acest nou trend poate fi  oprită sau măcar încetinită 
printr-o informare corectă, din surse de specialitate și 
prin efortul comun al părinților, profesorilor, medici-
lor și tinerilor din România. Medicii pediatri, medicii 
de medicină școlară și psihologii trebuie să tragă un 
semnal de alarmă și să întreprindă acțiuni preventive 
pentru a crește conștientizarea riscurilor și a limita 
răspândirea vapingului în țara noastră.

Cuvinte cheie: vaping; țigări electronice; epi-
demie; sănătate publică; copii; adolescenți.

THE USE OF ELECTRONIC CIGARETTES – A NEW 
EPIDEMIC AMONG ROMANIAN CHILDREN AND 

TEENAGERS

Abstract 

The use of electronic cigarettes or vaping is an 
increasingly popular habit among the youths around 
the world. The intense promotion of vaping devices, 
their use as a surrogate for classical cigarettes by those 
who wish to give up the bad habit, and teenagers’ na-
tural curiosity have turned electronic cigarettes into 
a new public health problem. The aim of this article 
is to present the vaping devices in an objective way, 
focusing on containing substances and their impact on 

health. We believe that the epidemic caused by this 
new trend can be stopped or at least slowed down by 
getting the correct information from sources of ex-
pertise, and by the joint efforts of parents, teachers, 
doctors and youths in Romania. Paediatricians, school 
doctors and psychologists need to sound the alarm 
and take preventive action in order to raise the awa-
reness on the risks, and in order to limit the spread of 
vaping in our country. Key words: vaping; electronic 
cigarettes/ e-cigarettes, epidemic, public health, chil-
dren, teenagers.
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Ce sunt țigările electronice?

Țigările electronice reprezintă dispozitive cu 
ajutorul cărora diferite substanțe sunt încălzite pentru 
a produce vapori. Odată formați, aceștia conțin parti-
cule mici, numite aerosoli, care sunt inhalați mai apoi 
de către consumatori. Diferența fundamentală între 
țigările electronice și cele clasice este reprezentată 
de modul în care se produc aerosolii. Țigările clasice 
conțin tutun care prin intermediul combustiei elibe-
rează diferite substanțe care sunt mai apoi inhalate: 
hidrocarburi policiclice aromatice (benzopiren), nitro-
zamine specifice tutunului (nitrosonornicotina – NNN 
şi 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone – 
NNK), aldehide (acroleină, formaldehidă), monoxid 
de carbon, cianură de hidrogen, oxizi de azot, benzen, 
toluen, fenoli (fenol, crezol) și amine aromatice (ni-
cotină, 4-aminobifenil – ABP) [1]. Pe de altă parte, 
țigările electronice folosesc evaporarea lichidului ca 
mijloc de producere a aerosolilor.

La o privire superficială ar părea că mecanismul 
de evaporare are mai puține efecte patologice iar sub-
stanțele rezultate prin arderea tutunului sunt înlocuite 
cu o alternativă mai sănătoasă. În realitate însă lichidul 
din țigările electronice conține nicotină, polietilengli-
col, glicerină și alte substanțe cu efect nociv. Astfel se 
explică modul prin care țigările electronice creează de-
pendență. Sunt studii care arată că s-au găsit urme de 
nicotină și în produsele care ar fi fost mediatizate ca 
fiind sigure cu privire la efectul de dependență pe care 
l-ar fi putut induce în rândul copiilor [2].

De asemenea, țigările electronice conțin hi-
drocarburi policiclice aromatice, polietilenglicol și 
glicerină. Acestea pot cauza inflamație la nivelul al-
veolelor și al căilor pulmonare. Studii experimentale 
efectuate pe animale de laborator au arătat o creștere 
a citokinelor proinflamatorii şi dezechilibre ale me-
canismelor de oxido-reducere în urma expunerii la 
vaporii produși de țigările electronice [3-6]. Sunt de-
scrise de asemenea afectări ale epiteliului respirator, 
funcției pulmonare, clearance-ului mucociliar și his-
tologiei pulmonare.

Aceste date au fost confirmate și de studii efec-
tuate pe țesut pulmonar uman, care au evidențiat un 
nivel crescut al inflamației și totodată și o creștere a 
expresiei receptorilor ACE2 (enzima de conversie a 
angiotensinei 2) cu potențial efect nociv în cazul infec-
ției cu virusul SARS-CoV-2 la cei care consumă țigări 
electronice [5,6]. Este binecunoscut deja mecanismul 

prin care coronavirusul responsabil de COVID-19 folo-
sește ca poartă de intrare în organism receptorii ACE2. 
Asistăm așadar la un cumul de factori negativi pe care 
cele două epidemii (cea cauzată de COVID-19 și cea 
cauzată de consumul de țigări electronice) îl pot avea 
asupra sănătății tinerilor din România. Astfel, infecția 
cu SARS-CoV-2 a dus nu doar la amânarea unei cam-
panii sociale active și puternice împotriva vaping-ului 
în țara noastră, ci și la potențarea efectelor fiziopatolo-
gice negative cauzate de vaping. 

Tipuri de dispozitive

Produsele de vaping sunt variate, clasifi cate în 
funcție de mai multe caracteristici:

1) Dispozitivele de tip rezervor, modificabile, 
permit utilizatorului să regleze tensiunea bateriei sau 
puterea dispozitivului, împreună cu alte setări. 

2) Dispozitivele de tip „stilou“ sau rezervor de 
„a doua generație“ sunt reîncărcabile și au un buton 
activare.

3) Dispozitivele reîncărcabile „ciga-like“ func-
ționează prin același mecanism ca și modelul prece-
dent doar că au aspectul unei țigări clasice. 

4) Dispozitivele de unică folosință „ciga-like“ 
nu sunt destinate să fie reumplute sau reîncărcate și 
sunt aruncate după utilizare.

Un studiu recent a arătat că mai mult de jumă-
tate dintre tinerii intervievați au preferat dispozitivele 
modifi cabile în detrimentul celor tip „stilou“ sau celor 
asemănătoare țigărilor clasice [7].

Sunt țigările electronice atât de 
populare în rândul tinerilor?

Între 2011 și 2015 studiile efectuate în Statele 
Unite au arătat o creștere a consumului de țigări 
electronice de la 1,5 % la 16% în rândul tinerilor li-
ceeni. Procentul a ajuns la 20,8% în anul 2018 [8]. 
Numeroase alte studii confi rmă o creștere alarmantă 
a vaping-ului în rândul țărilor din vestul Europei, cât 
și la nivel mondial [9,10]. De asemenea, studiile încep 
să descrie cazuri de afectare pulmonară asociată con-
sumului de țigări electronice și în Europa [11].

La nivel mondial, datele sugerate în diferite 
chestionare arată prevalența crescută a consumului de 
țigări electronice, termenul de „epidemie“ descris de 
către unii fi ind caracteristic situației actuale. (Figura 1) 
[12-14]
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Afecțiuni asociate consumului de țigări 
electronice

Pe lângă efectul proinfl amator, afectarea func-
ției pulmonare și pericolul asocierii vaping-ului cu 
COVID-19, discutate în primul paragraf, patologia 
asociată consumului de țigări electronice este tot mai 
variată, noi asocieri fi ziopatologice fi ind descoperite 
în prezent.

Una dintre afecțiunile cel mai des întâlnită în 
fumatul convențional este cancerul bronhopulmonar. 
Riscul malign nu pare însă să dispară la „noii-fumă-
tori“. Dispozitivele pentru țigări electronice și fl uidele 
din produsele de vaping conțin în mod demonstrabil 
o serie de substanțe oncogene, unele cu efect incon-
testabil, inclusiv derivați de nicotină (de exemplu ni-
trosonornicotină, nitrozamină cetonă), hidrocarburi 
aromatice policiclice, metale grele (inclusiv compuși 
organo-metali) și aldehide / alți compuși organici 
complecși. Acestea apar atât ca constituenți ai e-li-
chidului (cu multe aldehide și alte substanțe organice 
complexe utilizate ca arome), cât și ca rezultat al piro-
lizei / reacțiilor organice complexe din dispozitivul de 
țigări electronice [15].

Alte studii experimentale efectuate pe animale 
de laborator expuse la vaporii din țigările electronice 
au demonstrat asocierea cu afecțiuni maligne cum ar 

fi  adenocarcinomul pulmonar și hiperplazie urotelială 
a vezicii urinare [16].

De asemenea, sunt descrise cazuri izolate de 
carcinom cu celule scuamoase (SCC) al cavității bu-
cale apărut în urma consumului de țigări electronice. 
Factorii de risc pentru dezvoltarea SCC includ infec-
ția cu papilomavirusul uman (HPV), consumul de tu-
tun și consumul de alcool. Carcinomul cu celule scu-
amoase HPV-negativ este mai răspândit la pacienții 
vârstnici cu antecedente de consum de alcool și tutun. 

Cu toate acestea, un studiu din Statele Unite a descris 
cazul unui tânăr adult consumator de țigări electro-
nice care a fost diagnosticat cu SCC HPV negativ 
care din nefericire a avut o evoluție rapid progresivă 
și fatală [17].

Cum poate fi  oprită această pandemie?

Un studiu efectuat în 2019 a urmărit să analize 
decizia fumătorilor de a înlocui țigările clasice cu cele 
electronice. Factorii importanți în procesul de luare a 
deciziilor au fost: percepția riscurilor și benefi ciilor 
țigărilor electronice în comparație cu cele clasice, ten-
dința socială de a susține consumul de țigări electro-
nice și încrederea în informațiile oferite [18].

Așadar, în primul rând este nevoie de o conști-
entizare a pericolelor consumului de țigări electronice 
la nivelul întregii societăți. Implementarea de proiecte 

Figura 1. Procentul respondenților la sondaj care folosesc țigări electronice în funcție de țară în 2020. Au 
existat 1000-4000 de respondenți în fi ecare țară în care a fost realizat sondajul (sursă: Studiul sta  s  c Global 

Consumer Survey) [14]



55

Articole științifice 

sociale și acțiuni de sănătate publică promovate la ni-
velul platformelor sociale online, TV și media cât și 
implicarea organizațiilor non-guvernamentale care 
să cuprindă părinți, elevi, profesori pot să diminueze 
efectul acestei pandemii în rândul tinerilor din țara 
noastră [19]. De asemenea, este nevoie ca medicii 
de familie împreună cu medicii pediatri, medicii de 
medicină școlară și psihologi să atragă un semnal de 
alarmă la nivelul ariei lor de interacțiune socială. Este 
timpul ca medicina din România să se concentreze 
mai mult pe aspectele preventive iar medicii pediatrii 
să abordeze o orientare centrată pe familie și pe impli-
cațiile sociale ale afecțiunilor pacienților [20].
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răspunderea editorilor). Materialele trimise trebuie să 
nu fi  fost publicate sau trimise spre publicare în alte 
reviste sau publicaţii.
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Procesul de recenzare (peer-review)

Într-o primă etapă toate materialele sunt re-
mise redactorilor-şefi  adjuncţi, pentru ca textele să 
corespundă ca fond şi formă de prezentare cerinţelor 
revistei. 

După această etapă, materialele vor fi  expediate 
către 2 referenţi, din corpul de referenţi ştiinţifi ci ai 
revistei. Aceştia evaluează articolul conform proce-
durii de evaluare şi acordă un punctaj fi ecărui articol, 
conform grilei unice de evaluare.

În urma observaţiilor primite din partea refe-
renţilor, redacţia comunică observaţiile autorilor în 
vederea corectării acestora şi încadrării în cerinţele de 
publicare impuse de revistă. Acest proces (de la pri-
mirea articolului până la transmiterea observaţiilor) 
durează aproximativ 3 săptămâni. Cu această ocazie 
se comunică autorului dacă articolul a fost acceptat 
spre publicare în forma iniţiala, dacă sunt necesare 
modifi cări sau dacă articolul a fost respins. 

Lucrările care întrunesc punctajul pentru publi-
care vor apărea în revistă în ordinea înscrierii pe lista 
de publicare.

Lucrările care întrunesc un punctaj mai mic 
şi pot fi  publicate doar după efectuarea unor modifi -
cări de către autori sunt returnate autorilor însoţite de 

recomandările referenţilor ştiinţifi ci şi vor fi  reevalu-
ate 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 
Transilvania Cluj.

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



www.medicinascolara.ro


