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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. 
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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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