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Rezumat

INTRODUCERE: Asistența medicală acordată 
în unitățile de învățământ are o componentă profi lac-
tică, atât la nivel individual, cât și de colectivitate, dar 
și o componentă curativă la nivel individual, prin con-
sultațiile din afecțiuni acute și primul-ajutor în urgențe.

OBIECTIVE: Studiul își propune să eviden-
țieze rolul pe care cabinetul medical din unitățile de 
învățământ îl are în supravegherea stării de sănătate a 
copiilor și tinerilor.

MATERIAL ȘI METODĂ: Dispensarul școlar 
luat în studiu asigură asistența medicală a 91 preșcolari 
și a 2113 elevi, repartizați într-o grădiniță cu program 
prelungit și 3 licee teoretice, fi ecare având clase înce-
pând de la clasa pregătitoare, până la clasa a XII-a.

Studiul este unul retrospectiv, s-a analizat ac-
tivitatea cabinetului medical școlar în ultimii 5 ani, 
începând cu anul școlar 2014/2015, până în prezent.

S-au urmărit: examenele de bilanț al stării de 
sănătate, incidența bolilor acute, prevalența bolilor 
cronice, triajele epidemiologice, anchetele alimen-
tare, controalele în spațiile de învățământ, și acțiunile 
de promovare a sănătății.

REZULTATE ȘI DISCUȚII: În dispensarul 
medical școlar luat în studiu se asigură asistența medi-
cală pentru o medie de 92 preșcolari și 2091 de elevi.

În cei 5 ani de învățământ analizați au fost su-
puși examenului medical de bilanț în medie 24 preșco-
lari (26,08% din total) și 598 elevi (28,6% din total).

Triajul epidemiologic efectuat după cele 4-5 
vacanțe școlare a urmărit o medie de 7844 de elevi/an, 
iar în urma triajului s-au depistat, în medie, 62 cazuri/
an. Cele mai frecvente cazuri depistate la triaj sunt in-
fecțiile respiratorii acute, anginele acute, pediculoza.

S-au efectuat în medie 1438 consultații pentru 
boli acute/an școlar și s-a acordat primul ajutor, în 
medie în 222 de accidente și traumatisme/an școlar.

Prevalența totală a bolilor cronice în dispensa-
rul medical școlar este în medie de 45,42%. Pe primul 
loc ca pondere se afl ă viciile de refracție cu o medie 
de 18,21%, urmate de viciile de postură (8,45%), obe-
zitate (5,96%), astm bronșic (3%), boli cardio-vascu-
lare (2,52%) și subpondere (2,22%).

Ancheta alimentară s-a efectuat de 3 ori/an șco-
lar, s-au controlat condițiile de igienă din spațiile de 
învățământ, de masă și de cazare, și s-au efectuat acți-
uni de promovare a sănătății.

CONCLUZII: Cabinetul medical școlar are o 
importanță deosebită în supravegherea stării de sănă-
tate a unei colectivități. Aria de activitate este foarte 
largă, iar responsabilitățile sunt mari.
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Abstract

INTRODUCTION: Health care provided in 
educational establishments has a prophylactic com-
ponent, at both individual and community level, as 
well as a curative component, at an individual level, 
through the consultations on acute conditions and fi rst 
aid in emergencies.

OBJECTIVES: The study aims to highlight the 
role that the medical offi ce from educational estab-
lishments has in supervising the health of children and 
young people.

MATERIALS AND METHOD: The school 
medical offi ce we analyzed is responsible for 91 pre-
schoolers and 2113 students that attend a kindergar-
ten with extended program and 3 theoretical lyceums, 
each with grades ranging from the preparatory class 
up to the 12th grade.

The study is retrospective, we analyzed the acti-
vity of the school’s medical offi ce over the last 5 years, 
starting with the school year 2014/2015, to date.

Certain aspects were followed: health check 
exams, acute illness incidence, chronic disease preva-
lence, epidemiological trials, food surveys, controls 
in educational settings, and health promotion actions.

RESULTS AND DISCUSSIONS: The school 
medical offi ce provides medical care for 92 preschoo-
lers and 2091 students, on average.

In the fi ve school years we analyzed on average 
24 preschoolers (26.08% of total) and 598 students 
(28,6% of total) had a yearly health check exam.

In the epidemiological trials, done after all 4-5 
school holidays, an average of 7844 students were exa-
mined each year, with an average of 62 new disease 
cases identifi ed. The most frequent diseases identifi ed 
during the epidemiological trials were acute respira-
tory infections, acute tonsillitis and pediculosis.

An average of 1438 examinations were done 
for acute illnesses / school year, and fi rst aid was gi-
ven in 222 accidents and traumas / school year.

The total prevalence of chronic diseases in 
the school medical offi ce is on average 45.42%. The 
most frequent are the vices of refraction (18.21%), 
followed by bad posture (8.45%), obesity (5.96%), 
asthma (3%), cardiovascular diseases (2.52%) and 
underweight (2.22%).

The food survey was conducted 3 times a year, 
the conditions of hygiene in the school, the canteen 
and the accommodation areas were controlled, and 
health promotion actions were carried out.

CONCLUSIONS: The school’s medical offi ce 
is of particular importance in overseeing the health of 
a community. The scope of activity is very wide and 
the responsibilities are high. 

KEYWORDS: medical offi ce, school, chil-
dren’s health

The role of the school medical office

INTRODUCERE

Asistența medicală din unitățile de învățământ 
are o parte profi lactică și una curativă, rolul său ma-
nifestându-se atât la nivel individual, cât și de colec-
tivitate. Un copil petrece 4-8 ore în unitatea de învă-
țământ, iar asigurarea unui cadru optim, inclusiv din 
punct de vedere al sănătății, este extrem de importantă.

Medicină școlară există în aproape toate țările 
din Europa și în Statele Unite. OMS recunoaște rolul 
important al medicinei școlare în supravegherea stării 
de sănătate a copiilor și tinerilor. 

Se consideră că medicina școlară are o poziție 
privilegiată, de interfață medicală între școală, familie 
și sistemul de sănătate [1].

În România, asistența medicală a preșcolari-
lor, elevilor și studenților este reglementată de Or-
dinul Comun al Ministerului Sănătății și Ministeru-
lui Educației, nr. 5298/1668/2011 și Ordinul MS nr. 
653/2001. Conform Ordinului MS 1955/1995, fi ecare 
unitate de învățământ trebuie să aibă cabinet medical.

Atribuțiile personalului medical din unitățile de 
învățământ se referă la [2]: 

a) servicii de asigurare a unui mediu sănătos 
pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi ‒ iden-
tifi carea şi managementul riscurilor pentru sănătatea 
colectivităţii, gestionarea circuitelor funcţionale, veri-
fi carea respectării reglementărilor de sănătate publică; 
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b) servicii de menţinere a stării de sănătate in-
dividuale şi colective – imunizări în condiții epidemi-
ologice speciale, triaj epidemiologic; 

c) servicii de examinare a stării de sănătate a 
elevilor ‒ evaluarea stării de sănătate, monitorizarea 
copiilor cu afecţiuni cronice, eliberarea documentelor 
medicale necesare; 

d) servicii de asigurare a stării de sănătate indi-
viduale ‒ acordarea de scutiri medicale, acordarea de 
îngrijiri medicale pentru afecţiuni curente; 

e) servicii medicale de asigurare a stării de 
sănătate ‒ acţiuni medicale curative, acordarea de 
consultaţii medicale la cerere, eliberarea de bilete de 
trimitere în regim special şi de reţete gratuite şi acor-
darea de prim ajutor în caz de urgenţă; 

f) activităţi de educaţie pentru sănătate şi de 
promovare a unui stil de viaţă sănătos

Cabinetele medicale școlare sunt structuri în 
administrația Autorităților Publice Locale, după intra-
rea în vigoare a Ordonanței de Urgență 162/2008.

OBIECTIVE

Studiul își propune să arate rolul pe care îl are 
cabinetul medical din unitățile de învățământ în supra-
vegherea stării de sănătate a copiilor, prin prezentarea 
activității unui dispensar școlar din Cluj-Napoca, pe 
parcursul ultimilor 5 ani.

MATERIAL ȘI METODĂ

Dispensarul școlar luat în studiu asigură asis-
tența medicală a 91 preșcolari și a 2113 elevi, repar-
tizați într-o grădiniță cu program prelungit și 3 licee 
teoretice, fi ecare având clase începând de la clasa pre-
gătitoare, până la clasa a XII-a.

Personalul medical este format din 1 medic pri-
mar MG pediatrie, cu competență de medicină școlară 
și 3 asistente medicale cu grad principal. 

Din cele 4 unități de învățământ, 2 au cabinet 
medical propriu, unul dintre ele autorizat, celălalt 
neautorizat, desi este prevăzut cu cabinet de consul-
tații, sală de tratament și sală de așteptare. Grădinița 
funcționează în clădirea liceului care are cabinet me-
dical autorizat, dar nu are cabinet medical propriu, 
nici fi ltru, sau izolator. Cel de al treilea liceu nu are 
cabinet medical propriu, dar, afl ându-se la distanță 
foarte mică de liceul cu cabinetul medical autorizat, 

elevii se prezintă la acest cabinet medical pentru afec-
țiuni acute.

Studiul este unul retrospectiv, s-a analizat ac-
tivitatea cabinetului medical școlar în ultimii 5 ani, 
începând cu anul școlar 2014/2015, până în prezent.

S-au urmărit: examenele de bilanț al stării de 
sănătate, incidența bolilor acute, prevalența bolilor 
cronice, triajele epidemiologice, anchetele alimen-
tare, controalele în spațiile de învățământ, și acțiunile 
de promovare a sănătății.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

În dispensarul medical școlar luat în studiu se 
asigură asistența medicală pentru o medie de 92 pre-
școlari și 2091 de elevi (Tabelul nr. 1).

 2014/ 
2015

2015/ 
2016

2016/ 
2017

2017/ 
2018

2018/ 
2019

preșcolari 96 98 87 89 91
elevi 2094 2039 2085 2127 2113

Tabelul nr. 1. Numărul de copii

Examenul medical de bilanț al stării de să-
nătate se efectuează de către medic preșcolarilor din 
grupa mică și elevilor din clasele I, a IV-a, a VIII-a și 
a XII-a. Examenul de bilanț este unul dintre principa-
lele activități ale unui cabinet medical școlar, scopul 
lui fi ind acela de a depista precoce eventualele afec-
țiuni prezente. În urma examenului de bilanț copiii 
depistați cu diferite afecțiuni sunt trimiși la medicul 
specialist pentru confi rmare de diagnostic, apoi sunt 
luați în evidență specială și monitorizați cu privire la 
evoluție.

În cei 5 ani de învățământ analizați au fost su-
puși examenului medical de bilanț în medie 24 pre-
școlari (26,08% din total) și 598 elevi (28,6% din 
total), repartiția lor pe an de studiu și an școlar fi ind 
prezentată în tabelul nr. 2.

 2014/ 
2015

2015/ 
2016

2016/ 
2017

2017/ 
2018

2018/ 
2019

preșcolari 24 26 23 24 24
clasa I 165 121 183 129 160
clasa a IV-a 142 169 101 148 93
clasa a VIII-a 142 119 124 124 141
clasa a XII-a 173 171 160 140 166
TOTAL 646 606 591 565 584

Tabelul nr. 2. Examenul de bilanț al stării de sănătate
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Triajul epidemiologic are rolul de a depista 
precoce apariţia de boli infecto-contagioase în colec-
tivitate, de a izola bolnavii şi de a aplica măsuri spe-
cifi ce în colectivitate pentru împiedicarea răspândirii 
bolii [3]. În școli, triajul epidemiologic se efectuează 
după fi ecare vacanță școlară, sau ori de câte ori este 
nevoie. 

În Dispensarul școlar luat în studiu, s-a efectuat 
triajul epidemiologic după cele 4-5 vacanțe școlare, 
rezultând o medie de 7844 de triaje/an, în urma cărora 
s-au depistat, în medie, 62 cazuri/an (Tabelul nr. 3). 
Cele mai frecvente cazuri depistate la triaj sunt infec-
țiile respiratorii acute, anginele acute, pediculoza.

Trebuie remarcat că depistarea fi ecărui caz de 
parazitoză, de exemplu, impune triaje zilnice în clasa 
respectivă, până la rezolvarea cazului.

2014/ 
2015

2015/ 
2016

2016/ 
2017

2017/ 
2018

2018/ 
2019

elevi 6790 6834 7186 9058 9352
cazuri 
depistate 60 66 44 90 53

Tabelul nr. 3. Triajul epidemiologic în școli

O altă acțiune importantă de limitare a bolilor 
transmisibile o reprezintă supravegherea infecțiilor 
respiratorii în sezonul rece. Raportarea cazurilor se 
face săptămânal la DSP județean, începând cu luna 
octombrie și până în luna mai. 

În situații epidemiologice speciale, așa cum a 
fost epidemia de gripă din iarna 2018-2019, triajul 
s-a efectuat și trebuia raportat zilnic, colaborarea cu 
cadrele didactice fi ind esențială în buna gestionare a 
situației.

Incidența bolilor acute. Deși, în mod normal, 
la școală vin copii cu o stare de sănătate bună, în tim-
pul orelor petrecute la școală apar diferite semne și 
simptome care îi fac să apeleze la cabinetul medical 
școlar. Cele mai frecvente boli acute întâlnite în ca-
binetul medical școlar sunt cele reprezentate (Tabe-
lul nr.4) de afecțiuni ale aparatului respirator (angine 
acute, infecții acute de căi respiratorii superioare), 
afecțiuni ale aparatului digestiv (sindroame dispep-
tice, sindroame de abdomen dureros), boli ale apa-
ratului genito-urinar (dismenoree, cistite) și boli in-
fecțioase și parazitare (enterocolite, infecții ale pielii, 
infecțiii virale).

Acordarea primului-ajutor în caz de urgențe 
este un alt rol important al cabinetului medical școlar, 
prezența personalului medical în unitățile de învăță-
mânt oferă siguranța acordării unui prim-ajutor rapid 
și califi cat în accidente, traumatisme, lipotimii, alte 
urgențe medico-chirurgicale [4].

În dispensarul nostru s-a acordat primul ajutor, 
în medie în 222 de accidente și traumatisme/an școlar.

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
boli infecțioase și parazitare 83 132 81 86 74
boli endocrine, metabolice și de nutriție 26 37 48 25 35
boli ale ochiului 13 31 18 23 22
boli ale urechii 8 11 6 5 3
boli ale aparatului circulator 5 8 4 1 5
boli ale aparatului respirator 653 607 536 563 578
boli ale aparatului digestiv 365 303 245 214 194
boli ale pielii și țesutului subcutanat 28 26 28 23 21
boli ale aparatului genito-urinar 133 112 98 102 107
accidente, traumatisme 179 243 225 192 272
alte simptome acute (cefalee, dorsalgii) 83 27 72 98 77
total consultații afecțiuni acute 1576 1537 1361 1332 1388

Tabelul nr. 4. Incidența bolilor acute

Prevalența afecțiunilor cronice la copiii din 
unitățile de învățământ este în continuă creștere, de 
aceea rolul medicului și asistentei medicale este foarte 

important în asigurarea asistenței medicale preven-
tive, în a identifi ca precoce problemele și în a acorda 
primul ajutor în cazul acutizărilor [5].
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În tabelele 5,6 și 7 este prezentată prevalența bolilor cronice, separat pe cicluri de învățământ, în cei 
5 ani de studiu luați în calcul.

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Număr total de elevi înscriși 788 783 771 801 785
vicii de postură 29 36 28 40 29
alte boli ale aparatului locomotor 8 6 6 11 8
astm bronșic 24 25 25 22 28
boli cardio-vasculare 13 14 8 13 10
boli digestive 2 2 1 3
boli renale 1 2 1 2 3
epilepsie 1 1 4 0 1
tulburări de comportament și de 
adaptare școlară 5 1 1 1 4

tulburări de vorbire 1 11 16 22 22
vicii de refracție 79 97 100 131 96
alte tulburări de vedere 8 6 8 3 2
hipoacuzie 1 1 1 1
boli ale tiroidei 2 1 4 1
diabet zaharat tip I
subpondere 2 6 16 15 8
obezitate 24 42 39 38 46

Tabel nr. 5. Prevalența bolilor cronice în clasele 0-IV

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Număr total de elevi înscriși 561 534 591 593 633
vicii de postură 35 47 57 80 70
alte boli ale aparatului locomotor 14 8 5 9 6
astm bronșic 27 28 22 23 19
boli cardio-vasculare 12 16 17 9 9
boli digestive 1
boli renale 6 4 3 1 2
epilepsie 5 6 0 4 1
tulburări de comportament și de 
adaptare școlară 6 3 2 2 3

tulburări de vorbire 0 2 5 4 4
vicii de refracție 89 108 106 119 159
alte tulburări de vedere 2 2 2 4 4
hipoacuzie 1 1
boli ale tiroidei 2 1 3 4
diabet zaharat tip I 1 1 1
subpondere 6 7 13 19 23
obezitate 21 26 32 34 48

Tabel nr. 6. Prevalența bolilor cronice în clasele V-VIII
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2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Număr total de elevi înscriși 739 722 723 733 695
vicii de postură 52 86 108 95 92
alte boli ale aparatului locomotor 14 7 3 12 6
astm bronșic 17 22 18 16 29
boli cardio-vasculare 28 33 38 27 16
boli digestive 4 3 2 1 1
boli renale 3 5 5 3 2
epilepsie 2 2 4 5 4
tulburări de comportament și de 
adaptare școlară 7 4 2 2 1

tulburări de vorbire 0 3 3 5 4
vicii de refracție 135 161 167 176 182
alte tulburări de vedere 3 3 2 3 1
hipoacuzie 1 2 2 1 1
boli ale tiroidei 4 8 5 6 9
diabet zaharat tip I 1 1 1 1 1
subpondere 20 28 30 22 18
obezitate 45 67 61 53 47

Tabel nr. 7. Prevalența bolilor cronice în clasele IX-XII

Prevalența totală a bolilor cronice în dispen-
sarul medical școlar este, în medie de 45,42%, cu 
mult peste media raportată de Institutul Național 
de Sănătate Publică la nivel național, pe anul școlar 
2017/2018: 16,56%, dar comparabilă cu situația ra-
portată de Județul Cluj ‒ 42,82% prevalență boli cro-
nice în anul școlar 2017/2018 [6,7].

Din totalul bolilor cronice, în studiul nostru 
pe primul loc ca pondere se afl ă viciile de refrac-
ție (miopie, hipermetropie, astigmatism), cu o me-
die de 18,21%, variind de la 14,51% în anul școlar 
2014/2015, până la 20,68% în anul școlar 2018/2019.

Pe locul 2 ca pondere, în toți anii școlari, se situ-
ează viciile de postură (cifoze, scolioze, hiperlordoze, 

atitudini vicioase ale coloanei vertebrale), cu o me-
die de 8,45%, cu limite între 5,56% în anul școlar 
2014/2015 și 10,11% în anul școlar 2017/2018.

Obezitatea ocupă locul 3 în ponderea afecțiunilor 
cronice, cu o medie de 5,96% din totalul bolilor cronice.

Astmul bronșic este a patra cea mai frecventă 
afecțiune cronică întâlnită la elevii din dispensarul 
medical studiat, cu o medie de 3%.

Urmează bolile cardio-vasculare (malformații 
cardiace congenitale, valvulopatii, tulburări de ritm 
cardiac, HTA), cu o medie de 2,52%, și subponderea, 
cu o medie de 2,22%.

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
număr total de elevi 2088 2039 2085 2127 2113
vicii de postură (%) 5,56 8,29 9,26 10,11 9,04
alte boli ale aparatului locomotor (%) 1,72 1,03 0,67 1,50 0,95
astm bronșic (%) 3,26 3,68 3,12 2,87 3,60
boli cardio-vasculare (%) 2,54 3,09 3,02 2,30 1,66
boli digestive (%) 0,34 0,15 0,19 0,09 0,19
boli renale (%) 0,48 0,54 0,43 0,28 0,33
epilepsie (%) 0,38 0,44 0,38 0,42 0,28
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 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

tulburări de comportament și de 
adaptare școlară (%) 0,86 0,39 0,24 0,24 0,38

tulburări de vorbire (%) 0,05 0,78 1,15 1,46 1,42
vicii de refracție (%) 14,51 17,95 17,89 20,03 20,68
alte tulburări de vedere (%) 0,62 0,54 0,58 0,47 0,33
hipoacuzie (%) 0,14 0,15 0,14 0,09 0,09
boli ale tiroidei (%) 0,38 0,49 0,43 0,47 0,62
diabet zaharat tip I (%) 0,10 0,10 0,05 0,05 0,09
subpondere (%) 1,34 2,01 2,83 2,63 2,32
obezitate (%) 4,31 6,62 6,33 5,88 6,67
TOTAL boli cronice (%) 36,59 46,25 46,71 48,90 48,65

Tabel nr. 8. Prevalența totală, procentuală, a bolilor cronice

Deși, ca procent, afecțiunile cronice din dis-
pensarul studiat sunt mult mai frecvente decât me-
dia la nivel național, ordinea frecvenței acestora se 
păstrează și la nivel național: 1. Vicii de refracție, 2. 
Vicii de postură, 3.Obezitate, 4. Astm bronșic [6]. Di-
ferențele mari ale prevalenței bolilor cronice la nivel 
național pot fi  explicate printr-o raportare neuniformă 
a acestora în diferite județe din țară.

Conform Raportului de activitate al DSP Cluj, 
cele mai frecvente boli dispensarizate în unitățile de 
învățământ sunt : ‒ vicii de postură (15,64%), ‒ vi-
cii de refracție (8,10%), ‒ obezitate neendocrină 
(1,89%), ‒ astm bronșic (1,65%) ‒ tulburari de vor-
bire (1,10), ‒ alte boli cronice ale aparatului cardio-
vascular (1,01%.), ‒ tulburări de comportament și de 
adaptare școlară (0,98%), ‒ hipotrofi e ponderală ma-
nifestă (0,97%) [7].

Având în vedere numărul mare de afecțiuni 
cronice, cabinetului medical școlar îi revine un rol 
important în supravegherea acestora, în promovarea 
sănătății, și în colaborarea cu conducerile unităților 
de învățământ pentru încercarea îmbunătățirii stării 
de sănătate a copiilor și tinerilor. 

Astfel, condițiile de iluminat corespunzătoare, 
ca și un mobilier școlar adaptat vârstei și înălțimii co-
piilor, pot preveni într-o anumită măsură accentuarea 
viciilor de refracție și de postură. În același timp, exis-
tența sălilor de sport, ca și un meniu echilibrat în can-
tinele școlare pot preveni tulburările stării de nutriție 
ale copiilor și tinerilor [8,9,10].

În două dintre cele 3 licee luate în studiu există 
câte două săli de sport și teren de sport în curtea școlii, 

și, în plus, există câte o sală de fi tness, în care copiii 
pot efectua, sub îndrumarea unui specialist, gimnas-
tică medicală.

Cantina școlară existentă într-unul dintre licee 
deservește, în sistem de catering, și celălalt liceu, în 
care este amenajată o sală de mese. Meniurile sunt 
întocmite în colaborare cu personalul cabinetului 
medical școlar, care efectuează și ancheta alimentară 
în lunile februarie, mai și octombrie, conform Legii 
153/2008. 

În afară de minusurile în asigurarea produse-
lor lactate, a ouălor și a produselor zaharate, datorate 
în special neactualizării legislației la principiile ali-
mentației sănătoase, meniul servit în cantina școlară 
asigură necesarul caloric și de principii alimentare re-
comandate pentru vârstă și sex.

Controalele în spațiile de învățământ se efectu-
ează conform Ordinului MS 1955/1995 (11), iar con-
cluziile acestora sunt notate în caiete special destinate 
acestui scop. 

Promovarea sănătății se desfășoară permanent, 
la fi ecare acțiune a personalului medical din cabine-
tele medicale școlare. Fiecare examen periodic, sau 
de bilanț al stării de sănătate, fi ecare triaj epidemio-
logic, ca și consultațiile pentru afecțiuni acute, sunt 
prilejuri de a vorbi cu elevii, cu cadrele didactice și cu 
părinții despre măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor.

În plus, în anii școlari 2015/2016 și 2016/2017 
s-au desfășurat acțiuni în cadrul proiectului “Viața“, 
de promovare a unui stil de viață sănătos la copiii din 
grădinițe și la elevii din clasele pregătitoare. Tot în 
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acești ani s-au explicat măsurile de prim-ajutor elevi-
lor implicați într-un proiect școlar.

Începând cu anul școlar 2017/2018 asistentele 
depistează precoce,în grădiniță ambliopia la copiii de 
4-6 ani, în cadrul proiectului EUSCREEN (12).

CONCLUZII:

1.  Cabinetul medical școlar are un rol impor-
tant în supravegherea stării de sănătate a co-
piilor și tinerilor din colectivități

2.  Activitatea desfășurată în cabinetul medical 
școlar este complexă, cuprinzând elemente 
de igienă, epidemiologie, pediatrie, nutriție, 
medicină sportivă

3.  Este necesară o colaborare susținută între 
personalul medical din cabinetele școlare, 
familii, conducerea unităților de învățământ, 
medici de familie și de alte specialități pen-
tru îmbunătățirea stării de sănătate a copiilor
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