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RAPORT FINAL 

 
 

1. INTRODUCERE 
 

1.1 Context . Descrierea proiectului 
Prezentul raport este realizat în contextul demersului de evaluare a Proiectului RO 19.04 

“Intervenții la mai multe niveluri pentru prevenția bolilor netransmisibile (BNT) asociate stilului de 
viață în România” – componenta adresată Asistenței Primare prin audit clinic inițial și final 
(baseline vs implementation audit), cu scopul de a documenta schimbările pe care le aduce în 
practica preventivă a medicului de familie modelul de prevenție integrată dezvoltat și pilotat în 
cadrul acestui proiect.  

În subsidiar, sunt oferite reperele necesare pentru a compara performanța modelului de 
prevenție propus în raport cu situația existentă – respectiv potențialul de acoperire sistematică a 
populației cu intervențiile preventive recomandate în funcție de grupa de vârstă/sex, în consonanță 
cu politicile de sănătate publică existente. 

Componenta adresată Asistenței Primare a Proiectului RO19.04 “Intervenții la mai multe 
niveluri pentru prevenția bolilor netransmisibile (BNT) asociate stilului de viață în România” este 
implementată de Institutul Național de Sănătate Publică în calitate de Promotor, împreună cu 
Centrul Național de Studii pentru Medicina Familiei și organizația ALLIAT în calitate de Parteneri. 
Proiectul este operat de Ministerul Sănătății și este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian  

Prin modelul propus de proiect este vizată acoperirea sistematică și cuprinzătoare a 
populației cu intervenții preventive bazate pe dovezi, adresate factorilor de risc cu cel mai mare 
impact asupra poverii îmbolnăvirilor prin BNT. Intervențiile recomandate, agregate pe grupe de 
vârsta/sex sunt structurate și documentate în cadrul unui Ghid de Prevenție – cu tema “Stilul de 
viață sănătos și alte intervenții preventive prioritare pentru boli netransmisibile, în asistența 
medicală primară” 

Pentru aplicarea recomandărilor Ghidului de Prevenție personalul din asistența primară 
beneficiază de un amplu set de instrumente care facilitează activitatea identificare și intervenție 
asupra riscurilor individuale ale pacienților privind BNT prioritare în cabinetul de medicina familie. 
Astfel, procesele clinice bazate pe recomandările Ghidului sunt secvențializate în cadrul unei 
soluții informatice Aplicația Prevent, sub forma unor fișe de prevenție modulate în funcție de 
recomandările specifice pe grupe de vârstă și sex, la adulți și copii. Fișele de prevenție solicită și 
agregă toată informația clinică relevantă pe care profesioniștii din asistența primară trebuie să o 
obțină și interpreteze în cadrul examenelor preventive, atât privind comportamentele stilului de 
viață asociate cu BNT, cât și riscul individual de BNT majore: boli cardiovasculare, diabet, cancere 
și sănătate mintală la adult; probleme de nutriție creștere și dezvoltare somatică și dezvoltare 
neuro-psiho-emoțională la copil. Totodată sunt furnizate chestionare validate național și 
internațional, algoritmi de decizie și materiale educaționale pentru pacienți. 

Întreg ansamblul de cunoștințe și instrumente a fost dezvoltat sub forma unui pachet 
educațional pentru cadrele medicale furnizoare de servicii preventive – pentru sesiuni 
educaționale în sistem tradițional face-to–face, cât și sub forma unui program educațional la 
distanță prin e-Learning, care cuprinde ariile majore de intervenție preventivă la adult și copil.  



 

2 
Proiect Lifestyle – Raport final 

 

Pentru validarea modelului de prevenție integrată și testarea aplicabilității recomandărilor 
Ghidului de Prevenție, au fost recrutate 100 cabinete de medicina de familie din urban și rural în 
4 arii de pilotare – corespunzător a 4 centre de formare: București, Craiova, Cluj, Iași.  

Cabinetele recrutate au format rețeaua PREVENT, care și-a asumat obligația de a aplica și 
înregistra în mod transparent intervențiile preventive recomandate de Ghid conform metodologiei 
stabilite, unui lot de câte 250 de persoane înscrise pe listele fiecărui medic de familie participant, 
pentru a se realiza indicatorul asumat în proiect - de 25000 de persoane beneficiare ale modelului 
de prevenție integrată pe parcursul derulării proiectului.  

Cele 100 de cabinete sunt repartizate geografic în 4 arii de implementare – în jurul a 4 centre 
de formare: București, Cluj, Craiova și Iași, la nivelul cărora s-a realizat atât instruirea inițială cât 
și activitățile de monitorizare, follow-up, mentoring și culegerea de date pentru auditul clinic al 
practicilor preventive, de către echipe de experți locali/regionali și centrali contractați de CNSMF.  

Repartiția teritorială și pe medii a cabinetelor este redată în tabelul de mai jos: 

 

Centru de formare Județ Cabinete 
urban 

Cabinete 
rural 

Bucuresti 

București 9 9 NA 
Ilfov 3 0 3 
Călărași 6 5 1 
Dâmbovița 2 1 1 
Prahova 1 1 0 
Teleorman 1 1 0 
Vrancea 1 1 0 

Cluj 

Cluj 18 9 9 

Bistrița-Năsăud 3 0 3 
Mureș 2 2 0 
Hunedoara 1 1 0 

Craiova 

Dolj 21 5 16 
Caraș -Severin 1 0 1 
Gorj 2 1 1 

Iasi 
Iași 16 10 6 
Suceava 5 1 4 
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Vaslui 8 0 8 
TOTAL GENERAL 100 47 53 

 
În ianuarie 2016 a fost inițiată etapa de implementare a modelului de prevenție propus în 

practica clinică a cabinetelor membre ale rețelei, implementare care a fost susținută prin suport și 
mentoring de către echipe de mentori/monitori locali care au realizat vizite în toate cabinetele 
implementatoare. De asemeni s-a asigurat suport central de către echipa tehnică a CNSMF prin 
intermediul unei platforme Helpdesk cât și a grupului de discuții PREVENT. Totodată au avut loc 
sesiuni de follow-up la distanță (la 3 și 6 luni după finalizarea programului de instruire inițială) în 
fiecare dintre centrele de formare.  

Mentoring-ul și monitorizarea s-au realizat prin intermediul a 200 de vizite de monitorizare 
realizate de către 8 mentori/monitori în perioada aprilie – august 2016. Rolul acestora a fost de a 
oferi asistență practică și personalizată fiecărui cabinet în aplicarea recomandărilor și în utilizarea 
instrumentelor, în primul rând a soluției informatice. Totodată au fost investigate motivațiile, 
barierele și aspectele determinante din punct de vedere comportamental pentru aplicarea 
modelului de prevenție integrată – aspecte necantitative ce nu pot fi capturate de indicatori. 

 
 

1.2 Fundamentarea opțiunilor de evaluare a implementării practicilor preventive 
recomandate  

 
În mod tradițional, aprecierea rezultatelor pentru proiectele de dezvoltare a capacității de 

furnizare de servicii de sănătate, indiferent de aria clinică, se concentrează cu precădere în a 
demonstra achiziția de cunoștințe și aptitudini la nivelul resurselor umane, la optimizarea 
infrastructurii și a resurselor materiale implicate în furnizarea serviciilor, uneori la îmbunătățirea 
managementului și eficientizarea costurilor – altfel spus se limitează la a documenta creșterea 
capacității de a furniza servicii –termen care în domeniul managementului calității a înlocuit 
noțiunea de “ input” (intrări). 

Proiectul RO 19.04 “Intervenții la mai multe niveluri pentru prevenția bolilor netransmisibile 
(BNT) asociate stilului de viață în România” este un proiect intervențional, care nu se limitează la 
dezvoltarea resurselor pentru prevenție ci si-a propus să dezvolte și să testeze un model de 
practică preventivă, a cărui performanță trebuie evaluată și judecată astfel încât să permită luarea 
de decizii la nivel de politici de sănătate – ceea ce impune utilizarea metodelor și proceselor 
cercetării evaluative .  

Cercetarea evaluativă integrează un set de metode de cercetare și metodologii asociate cu 
un scop distinctiv. Ele oferă un mijloc de a judeca acțiunile și activitățile în termeni de valori, criterii 
și standarde. În același timp, evaluarea este, de asemenea, o practică care urmărește creșterea 
eficacității în sfera publică și elaborarea politicilor. 

În scopul de a îmbunătăți, precum și de a judeca, este necesar să se compare ceea ce s-a 
realizat cu ceea ce s-a propus (evaluarea performanței), să se explice ce s-a întâmplat și ce ar 
trebui să fie făcut în mod diferit pentru rezultate diferite care trebuie atinse. 

În activitatea clinică, evaluarea urmărește să compare practicile din lumea reală, din teren, 
cu ceea ce este definit ca “ bună practică” – respectiv cu recomandările Ghidurilor de Practică 
bazate pe dovezi, care – în situații clar definite – descriu procesele clinice, pe care cercetarea 
internațională le-a validat ca fiind asociate cu cele mai bune rezultate privind starea de sănătate 
(health outcomes).  

Procesul de elecție pentru verificarea conformității cu specificațiile care reprezintă referința 
de bună-practică este auditul; în practica medicală este auditul clinic.  

Din acest motiv, auditul clinic pre/post – implementare este modalitatea de evaluare care se 
impune, în contextul în care s-a urmărit verificarea fezabilității și a randamentului modelului de 
prevenție integrată în medicina de familie – al cărui conținut este transpus în recomandările 
clinice ale Ghidului de Prevenție realizat în cadrul proiectului sus-menționat. 
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1.3 Scopul și obiectivele evaluării prin audit clinic a implementării 
recomandărilor Ghidului de Prevenție 

Așa cum s-a arătat anterior, scopul ultim al evaluării prin audit clinic a implementării 
recomandărilor Ghidului de Prevenție este de determina care este performanța furnizării de 
intervenții preventive către populație în sistemul de sănătate în general și în asistența primară în 
particular.  

În acest sens auditul pre-/post – implementare poate oferi reperele necesare pentru a 
compara eficacitatea adresării riscului în populația de diferite vârste, în paradigma de până acum 
a prevenției în asistența primară versus modelul de prevenție integrată dezvoltat în proiect. 

În contextul dat, eficacitatea politicilor de prevenție presupune nu numai furnizarea de 
intervenții preventive cu eficacitate dovedită respectând metodologia validate pentru acestea, ci, 
în egală măsură, capacitatea de a acoperi un procent cât mai însemnat din populația țintă, aceasta 
fiind de altfel condiția cheie pentru ca prevenția să se traducă prin câștig de sănătate al populației. 

Așadar obiectivele generale ale auditului clinic pre-/post – au în vedere aceste două 
dimensiuni fundamentale ale performanței serviciilor preventive: 

• Gradul de acoperire a populației cu intervențiile preventive recomandate 
• Gradul de conformitate al intervențiilor preventive furnizate populației cu 

standardele de conținut /metodă validate  
  

Așa cum rezultă acestea din înregistrările activității de prevenție în medicina de familie, în 
cele două ipostaze: utilizând modelul integrat și instrumentele aferente dezvoltate prin proiect 
și respectiv în practica anterioară proiectului (care reflectă de fapt situația curentă răspândită 
la nivelul țării în cabinetele care nu au participat la proiect). 

În subsidiar, documentarea proceselor clinice și a rezultatelor obținute au ca obiectiv 
secundar de a documenta aplicabilitatea modelului de prevenție integrată propus și a identifica 
eventualele bariere si/sau nevoi de ajustare al acestuia, precum și soluțiile care se impun.  
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2. METODOLOGIE 
 

2.1 Procedura de audit pre-/ post- implementare: întrebări de cercetare, 
construcție indicatori, definire unități de observare, corespondente pre-/-
post  

 
Așa cum s-a arătat anterior, evaluarea performanței în activitatea de prevenție a cabinetelor 

a fost realizată distinct prin metoda auditului clinic – metodă care verifică gradul de conformitate 
a practicilor clinice din teren (așa cum sunt ele reflectate în înregistrările cabinetelor) în raport cu 
recomandările de bună practică stipulate în Ghidurile clinice.  

Din acest punct de vedere un important indicator de rezultat al proiectului este procentul 
serviciilor preventive furnizate de către cabinetele incluse în proiect, care respectă metodologia și 
recomandările Ghidului de Prevenție privind evaluarea integrată a riscului individual bazat pe 
categoriile de vârstă/sex - ceea ce se traduce prin proporția în care persoanele beneficiare ale 
consultațiilor preventive au primit în mod real intervențiile preventive recomandate.  

 
Valoarea țintă globală a acestui indicator la nivelul întregului proiect este de 75%.  
 
Având în vedere complexitatea modelului a fost necesară construcția unui sistem de 

indicatori care să captureze paleta largă a intervențiilor preventive atât din punct de vedere al 
ariilor clinice vizate cât și a a riscurilor specifice în funcție de categoria demografică (vârstei/sex).  

Identificarea și principiile de construcție a sistemului de indicatori atât pentru evaluarea 
inițială (auditul baseline) cât și pentru cea finală (auditul implementării Ghidului) au avut la bază o 
metodologie specifică, dezvoltată anterior în cadrul proiectului - concomitent cu etapa de finalizare 
a Ghidului și a soluției informatice pentru înregistrarea activității preventive în proiect.  

Prin această metodologie au fost stabilite o serie de arii de intervenție reprezentative pentru 
practica preventivă –denumite “ trasori” (tracer conditions) precum și modul de construcție a 
indicatorilor de performanță relevanți. Construcția matricei de evaluare de la trasori la indicatori 
este redată în tabelul de mai jos: 

 

 
 
 
 

Categoria trasor Criteriu Indicator Sursa Interpretare 

Comportament sau 
risc de BNT vizat 

  

Toți pacienții 
eligibili (a se 
specifica) vor avea 
consemnata 
oferirea 
intervenției 
preventive 
recomandate x  

% de documentare 
a intervenției 
recomandate la 
pacienții eligibili  

Evaluare ex-ante: 
fisele medicale ale 
pacienților  
  
Evaluare pre-/-post 
fisele medicale ale 
pacienților + suport 
electronic 
  
Evaluare ex-post: 
Suport electronic  

Varianță față de 
standard sau 
referință (ex față 
de nivelul țintă/ 
dezirabil/ 
comparative)  
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Ariile trasor propuse sunt:  
 

Tracer Adult  Copil 

Comportamente legate 
de stilul de viată la copii 
și adult 

Fumatul  
Consumul de alcool 
Alimentație & Activitate Fizică 

Alimentație (cf vârstei) 
Activitate Fizică  

Probleme de creștere și 
dezvoltare/status 
nutrițional  

Obezitate  Dezvoltare staturo-ponderală  
Dezvoltare neuro-motorie 
Chemoprofilaxia carențe micronutrienți 

Riscul cardiometabolic  
  

Risc CV global (SCORE) 
HTA 
Dislipidemia 
Diabetul zaharat 

 

Riscul oncologic Cancerul de col uterin 
Cancerul de sân 
Cancerul de colon 

 

Alte intervenții 
preventive (opțional) 

Depresie 
Evitarea sarcinii nedorite  

Dezvoltare psiho-afectivă 
Screeninguri specifice 

 
Întrucât auditul inițial a folosit înregistrări retrospective (surse de date existente) spre 

deosebire de auditul final (auditul post-intervenție) care colectează datele prospective - cu 
metodologie, definiții și un formular cu design dedicat – o comparație mecanică între aceiași 
indicatori este imposibilă. 

Din acest motiv a fost important de a formula strategic întrebările de cercetare la care 
auditul este chemat să răspundă.  

Întrebarea esențială pentru logica auditului initial și final este așadar: 
 
Care este șansa populației de a beneficia de serviciile preventive recomandate în 

condițiile practicii medicului de familie de până acum, comparativ cu modelul de prevenție 
integrată propus de proiect ? 

 
Pentru a răspunde la această întrebare este necesar a se integra răspunsurile la mai multe 

întrebări care i se subsumează pentru a da imaginea de ansamblu vizată. 
Aceste întrebări sunt:  
• Care este șansa unui pacient (adult/copil) de a avea vizitele preventive la zi conform 
normelor în vigoare?  

• Care este probabilitatea de a fi primit o consultație preventivă dedicată în cursul ultimului 
an (totalul pacienților consultați)? Care este probabilitatea de a fi primit vreodată o 
consultație preventivă dedicată ?  

• Care este probabilitatea de a fi primit intervențiile preventive prioritare conform vârstei:  

o Adult – comportamente (fumat, alcool, act fizica, alimentație); RCV - nutriție-
metabolism, Risc cancer, sănătate mintală/ sănătatea reproducerii. 
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o Copil – creștere și dezvoltare (staturo-ponderala, neuro-motorie, evaluare 
practici nutriționale și de activitate fizică, screeninguri și chemoprofilaxii 
specifice).  

• Care este probabilitatea de a beneficia de intervențiile preventive recomandate în cadrul 
unei consultații preventive dedicate vs oportunist? 

• Care este probabilitatea de a beneficia de intervenții preventive conforme cu metodologia 
recomandată de ghiduri în contextul modelului de prevenție propus vs modul de a face 
prevenție de până acum?  

 
Pentru a răspunde la aceste întrebări a fost necesară construcția de indicatori care să 

măsoare procentul din populația eligibilă (conform criteriilor din Ghidul de Prevenție) care are 
înregistrate intervențiile preventive recomandate (conform Ghidului de Prevenție) în arii cheie.  

De asemeni, au fost derivați indicatori asociați care să măsoare procentul intervențiilor 
preventive conforme cu metodologia recomandată. 

De exemplu, pentru a evalua intervențiile privind fumatul, auditul nu se limitează la procentul 
persoanelor care au consemnat statusul de fumător, ci specifică și dacă intervențiile dedicate 
fumatului au utilizat cuantificarea standardizată în pachete/an; dacă fumătorii au fost evaluați din 
perspectiva intenției de renunțare la fumat; dacă s-a oferit sfat minimal; dacă s-a activat 
managementul riscului la fumătorii zilnic și ocazionali. 

Totodată, având în vedere numărul important de înregistrări anticipat în proiect (25.000 de 
persoane cu consultații preventive înregistrate pe perioada unui an), s-a considerat oportun, ca 
pe lângă întrebările care se referă la performanța clinică a serviciilor preventive (conformitatea cu 
recomandările) să se exploateze o dimensiune suplimentară, respectiv: 

• Care este potențialul de monitorizare a riscului în populație adus prin utilizarea 
modelului și a instrumentelor aferente (dimensiunea epidemiologică a evaluărilor 
sistematice a riscului individual în grupuri mari de persoane) ?  
În acest scop a fost dezvoltată o categorie suplimentară de indicatori, care să captureze 

aspecte ce țin de distribuția riscului în populația examinată preventiv, sau alte informații utile 
pentru creionarea politicilor și dezvoltarea capacității de intervenție asupra riscului (de ex. numărul 
fumătorilor care contemplă posibilitatea de a renunța la fumat poate fi util pentru estimarea 
nevoilor într-un program de asistența pentru renunțarea la fumat) 

Nu în ultimul rând, compararea periodică a acestor date cu cele obținute din anchete 
independente de prevalență poate confirma sau pune în discuție randamentul de depistare/ 
influențare a riscului în populație prin modelul de prevenție integrată. 

În total au fost definiți 96 de indicatori: 51de indicatori de performanța a proceselor 
clinice (indicatori de AUDIT propriu-ziși) și 45 de indicatori auxiliari de tip epidemiologici.  

Lista integrală a indicatorilor (categorie clinică, definiții, utilizare) se regăsește în Anexa 1 la 
prezentul raport.  

Tabelul de mai jos sintetizează comparative demersul în cele două etape ale auditului: 
 

 Audit initial (baseline) Audit final (de implementare) 
Obiect Conformitatea cu recomandările a 

serviciilor preventive existente 
înaintea/în afara proiectului 

Conformitatea cu recomandările a 
serviciilor preventive implementate 
în cadrul proiectului 

Corespondenta 
indicatori 

• Procentul pacienților care au 
documentate intervențiile recomandate 
în cadrul examenelor preventive 
• Procentul pacienților care au 
documentate intervențiile recomandate 
cel puțin odată în fișă independent de 
consultația preventivă 
 

• Procentul pacienților examinați 
preventiv care au înregistrate 
intervențiile recomandate 
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 Audit initial (baseline) Audit final (de implementare) 

• Profilul riscului în populația deservită 
(Randamentul identificării riscului în 
populație comparativ cu anchetele de 
prevalență) 

• Profilul riscului în populația 
examinată (Randamentul 
identificării riscului în populație 
comparativ cu anchetele de 
prevalență) 

Eșantion • 22 cabinete în 7 județe și Mun. 
București selectate aleator. 
• 773 pacienți selectați aleator dintre 
pacienții consultați în anul premergător 
intrării în proiect  

 

• Toate cele 100 cabinete din 16 
județe și Mun. București 
• Toate persoanele examinate 
preventiv pe parcursul 
implementării proiectului (cca 
28.772 pacienți) 

Sursa datelor Date existente în fișe medicale, registre, 
arhive –la cabinetele MF înainte de 
participarea la proiect (culese 
retrospectiv) 

Datele consultațiilor preventive 
efectuate în cadrul participării la 
proiect, înregistrate în fișe dedicate, 
special structurate (culese 
prospectiv) 

Colectare date  Vizite pe teren ale evaluatorilor instruiți – 
colectare manuală  

Centralizare automata a tuturor 
consultațiilor preventive prin soluția 
informatică 

 
Colectarea datelor în teren a fost inițiată după finalizarea primei runde de 

mentoring/monitorizare, prin care fiecare din cele 100 cabinete participante a primit vizita cel puțin 
a unui mentor/monitor care a oferit asistență tehnică și suport pentru implementarea modelului de 
prevenție și utilizarea corectă a setului de instrumente aferent. Totodată vizitele de monitorizare 
au cules feedback-ul fiecărui medic de familie participant la rețeaua PREVENT și au permis 
ajustarea și optimizarea continua a soluției informatice pentru înregistrarea tuturor consultațiilor 
preventive oferite conform recomandărilor Ghidului de Prevenție. 

Nu în ultimul rând, urmare a diferențelor importante privind modul de organizare al activității 
medicilor de familie și a modului de depozitare a datelor clinice privind prevenția în perioada 
anterioară proiectului, diferențe relevate de vizitele de monitorizare întreprinse în perioada aprilie 
–iulie 2016, a fost necesară modificarea suportului operațional privind colectarea datelor (pentru 
a acoperi întreaga diversitate a situațiilor întâlnite pe teren). 

Derularea și rezultatele auditului inițial fac obiectul unui raport distinct față de prezenta 
lucrare. 
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3. EVALUAREA IMPLEMENTĂRII RECOMANDARILOR DE INTERVENȚIE 
PREVENTIVĂ INTEGRATĂ LA ADULT (AUDITUL POST-IMPLEMENTARE) 

 

3.1 Descrierea eșantionului. Procesul de colectare a datelor. Limite 
 
Înregistrările preventive au fost efectuate de 100 de medici de familie, membri ai rețelei 

Prevent.  
Rețeaua Prevent a avut ca obiectiv testarea Modelului de Prevenție propus de Ghidul de 

Prevenție și a instrumentelor de suport elaborate în cadrul Proiectului RO19.04. Testarea 
presupune determinarea fezabilității derulării de consultații preventive sistematice, structurate, 
având ca scop depistarea, comunicarea, modificarea comportamentelor legate de stilul de viață 
în legătură cu riscurile prioritare pentru vârstă și gen și monitorizarea acestor comportamente și 
riscuri. 

Fiind un proiect de implementare, nu vorbim de o eșantionare propriu-zisă.  
Practic, fiecare din cele 100 de cabinete de medicina familiei a avut ca obiectiv efectuarea 

de consultații preventive pentru 250 de pacienți diferiți, adulți și copii, de preferat consultații 
programate. Totuși, medicii au avut libertate totală în stabilirea căror persoane le oferă 
consultațiile preventive și o parte dintre ei și-au propus diverse scheme de chemare a pacienților 
la consult. 

Consultațiile pentru adulți sunt recomandate la intervale între 1 și 3 ani, sunt anuale la copiii 
cu vârste între 2 ani și 17 ani și mult mai frecvente sub 2 ani. 

Cele 100 de cabinete pilot au locații situate în jurul a 4 zone de instruire - București, Craiova, 
Cluj și Iași.  

Nr medici 
București 24 

Iasi 28 

Craiova 24 

Cluj 24 

Total 100 

 
 
Pe listele celor 100 de medici de familie figurează 201.504 pacienți. Dintre aceștia, în cadrul 

proiectului au fost examinați preventiv un număr de 28.772 pacienți. 
 
 
 
 
 
 
Comparând cu structura de pacienți a cabinetelor, se constată că acoperirea cu examene 

preventive în cadrul proiectului a fost de cca 14,28%, fiind mai mare la copii sub 2 ani (cca 66%), 
respectiv la copii între 2-17 ani (cca 22%) 

 
 
 

Pacienți înscriși Nr % 
Femei 105.963 52,59 

Bărbați 95.541 47,41 

Total 201.504 100,00 
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Structura pe grupe 
de vârstă analizate Consultați Pac 

înscriși % 

Nr. Pac <2 ani 2.133 3.228 66,08 

Nr. pac 2-17 ani 7.891 35.142 22,45 

Nr. pac >18 ani 18.748 163.193 11,49 

Total 28.772 201.563 14,27 

 
 

 
 
Numărul persoanelor de sex feminin examinate preventiv, per global și la toate grupele de 

vârstă, cu excepția grupelor 0-9 ani, a depășit numărul persoanelor de sex masculin. 
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Nr. Total Femei Bărbați 

0-23 luni 3204 1560 1644 

2 - 9 ani 4054 2049 2005 

10-17 ani 3697 1910 1787 

18-29 ani 3066 1755 1311 

30-39 ani 3325 1953 1372 

40-49 ani 3723 2097 1626 

50-59 ani 2722 1560 1162 

60-69 ani 3347 2033 1314 

Peste 70 2565 1588 977 

Total 29703 16505 13198 
 
 
 

% Total Femei Bărbați 
0-23 luni 10,79 9,45 12,46 

2 - 9 ani 13,65 12,41 15,19 

10-17 ani 12,45 11,57 13,54 

18-29 ani 10,32 10,63 9,93 

30-39 ani 11,19 11,83 10,40 

40-49 ani 12,53 12,71 12,32 

50-59 ani 9,16 9,45 8,80 

60-69 ani 11,27 12,32 9,96 

Peste 70 8,64 9,62 7,40 

Total 100,00 100,00 100,00 

 
Distribuția pe grupe de vârstă, sex și mediu geografic (urban/rural) a populației adulte care 

a beneficiat de consultații preventive indică o prevalență mai mare a femeilor examinate și o 
prevalență mai mare a populației urbane examinate, cu excepția grupelor de vârstă extreme (18-
29 și peste 70 de ani), la care populația rurală examinată o depășește numeric pe cea urbană. 

  
Total Femei Bărbați Urban Rural 

18-29 ani 3066 1755 1311 1333 1733 

30-39 ani 3325 1953 1372 1806 1519 

40-49 ani 3723 2097 1626 1923 1800 

50-59 ani 2722 1560 1162 1562 1160 

60-69 ani 3347 2033 1314 1851 1496 

Peste 70 2565 1588 977 1067 1498 

Total 18748 10986 7762 9542 9206 
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Baza de date analizată a cuprins consultații efectuate în perioada 1 ianuarie 2016 până în 

20 martie 2017. Numărul total de consultații preventive efectuate în această perioadă a fost de 
30.412. 

 
 
 
 
 
 
 
 
În medie, pe zone, au fost efectuate între 288 și 320 de consultații per medic. 
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Nr. pac >18 ani 18.314 19.030 
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Toți medicii care au participat la proiect și-au atins ținta de 200 de persoane consultate 

preventiv. 
 

 
 
În perioada analizată modulul de prevenție din programul utilizat la înregistrarea 

consultațiilor preventive a suferite diverse modificări, care se reflectă și în frecventa înregistrării 
datelor.  

Din repartiția consultațiilor preventive pe luni se constată o frecvență crescătoare spre lunile 
de vară ale anului 2016, până la atingerea țintelor individuale preconizate în proiect. 
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Frecvența medie a înregistrărilor preventive pe zilele lucrătoare, arată o repartiție destul de 
egală pe toate zilele lucrătoare.  

Patternul înregistrărilor preventive pe zile arată și că lunea, ziua cu numărul cel mai mare 
probabil de consultații „de urgență” este o zi „neprielnică” consultațiilor preventive. Pe de altă 
parte, efectuarea de consultații preventive în cursul zilei de sâmbătă ar putea fi un indicator al 
nevoii de a avea timp suplimentar dedicat, dar și pentru disponibilitatea medicilor de a dedica timp 
acestei activități.  

Numărul mic al înregistrărilor efectuate, probabil, în afara orelor de program arată că ele au 
fost înregistrate într-o proporție foarte mare în timp real (în timpul consultațiilor din cabinet). 

 

 
 
Același pattern de oferire a consultațiilor preventive pe zile se înregistrează atât pentru adulți 

cât și pentru copii. 
 

 
 
Repartiția pe ore arată o preferință a efectuării consultațiilor preventive în prima parte a zilei, 

până la orele 11-12. 
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Același pattern de oferire a consultațiilor preventive cu preferință pentru orele dimineții pare 
că se înregistrează atât la copii cât și la adulți. Nu există însă date legate de modul de organizare 
a activității medicilor din pilot, respectiv câți dintre aceștia lucrează în contratură cu un coleg, câți 
lucrează mai mult diminețile etc pentru a face corelațiile necesare. 

 

 
 

Cei mai muți adulți evaluați preventiv au beneficiat de câte 1 singură consultație preventivă, 
foarte puțini fiind înregistrați cu mai mult de 1 consultație. Aceeași situație se regăsește la copiii 
cu vârste între 2 ani și 17 ani.  

La copiii sub 2 ani, frecvența consultațiilor preventive recomandate fiind mult mai mare, un 
număr mai mare de copii au câte două, trei sau chiar patru consultații. Dat fiind intervalul relativ 
scurt pentru efectuarea înregistrărilor preventive, medicii au urmărit evaluarea unui număr cât mai 
mare de copii diferiți, de diferite vârste și nu înregistrarea mai multor consultații preventive la 
aceiași copii.  
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3.2 Implementarea intervențiilor preventive recomandate privind stilul de viață  
 
Intervențiile preventive implementate în cadrul proiectului au pornit de la cei 4 factori de risc 

majori – fumatul, alimentația, mișcarea și consumul de alcool. Recomandările din Ghidul de 
prevenție au fost incluse în modulul de prevenție dezvoltat în programul IcMed, programul de 
înregistrare a datelor din cadrul proiectului.  

În mod normal, o evaluare a celor 4 factori de risc majori, enunțați mai sus, ar putea fi inclusă 
în secțiunea de risc cardiometabolic (aplicabil în general populației cu vârste peste 40 de ani). 

Deoarece în România nu a existat rutina de a înregistra date privind acești factori de risc în 
fișele de consultație (nici pe hârtie, nici în format electronic), s-a considerat că evaluarea celor 4 
factori de risc trebuie să fie efectuată tuturor pacienților adulți. De aceea, fiecare FR beneficiază 
de o secțiune distinctă în modulul de prevenție. În plus, au fost incluse secțiuni distincte pentru 
alte câteva domenii de interes pentru prevenția la adulți. 

Modulul de prevenție a fost structurat pe domenii de prevenție, cu conținut strict adaptat 
nevoilor medicului în timpul consultației preventive.  
Secțiunile fișei de prevenție la adulți sunt următoarele: 

1. Măsurători 
2. Comportamente la risc 

a. Fumat 
b. Activitatea fizică 
c. Alimentație 
d. Consumul de alcool 

3. Riscul cardiometabolic 
4. Sănătatea reproducerii 
5. Riscul oncologic 

a. Screening pentru cancer de sân 
b. Screening pentru cancer de col uterin 
c. Screening pentru cancer colorectal 

6. Sănătatea mintală 
7. Probleme legate de vârstă 
8. Chemoprofilaxie și imunizări 
9. Concluzia consultației preventive 

Conform Ghidului de prevenție, fiecare domeniu are o frecvență de evaluare proprie. O 
consultație preventiva integrată include toate aceste domenii de prevenție. Conform obligațiilor 
contractuale din CoCa, medicii de familie trebuie sa efectueze anual consultații preventive la 
adulții cu vârsta peste 40 de ani și la 3 ani pentru pacienții sub vârsta de 40 de ani. 

Frecvențele de evaluare recomandate de ghid pot fi vizualizate în graficul de mai jos. 
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 Abordarea fumatului 
Consumul de tutun este o boală care face anual, în întreaga lume, aprox. 6 milioane de 

victime, dintre care peste 600.000 sunt nefumători expuși fumului de țigară.  
Patologia indusă de consumul de tutun în general și de fumat în mod special include peste 

200 de tipuri de afecțiuni, cele mai redutabile și de temut fiind bolile cardio-vasculare și cancerele. 
De aceea evaluarea statusului de fumător, a nivelului de consum și eventual de dependență 

și oferirea sfatului minimal pentru renunțarea la fumat și motivarea pacientului pentru renunțarea 
la fumat sunt intervenții minimale obligatorii a fi efectuate de către toți medicii de familie. În plus, 
este nevoie ca pacienții dornici să renunțe la fumat să fie îndreptați către servicii de suport 
specializate și susținuți farmacologic și motivațional în acest proces complicat și dificil. 

 
 

3.2.1.1 Intervenții recomandate și indicatori asociați  
 
Recomandările privind fumatul sunt: 

 1  Toți pacienții trebuie evaluați privind consumul de tutun: la fiecare 
consultație, dacă sunt fumători zilnic, la fiecare 5 ani, dacă nu au fumat 
niciodată sau au renunțat de mai mult de 5 ani; anual, dacă s-au lăsat de 
fumat de mai puțin de 5 ani sau au sub 25 ani.  

1B  

2  Statutul de fumător/exfumător/nefumător trebuie înregistrat în fișa 
pacientului  

1A  

3  După identificarea şi sfătuirea fumătorului, un medic trebuie să evalueze  
dorința/ intenția actuală a acestuia de a renunța la tutun.  

3C  

4  Se recomandă oferirea de suport pentru renunțarea la fumat sub forma 
consultațiilor individuale, de grup şi prin intermediul telefonului, toate fiind 
eficace.  

1A  

5  Se recomandă oferirea sfatului minimal pentru renunțarea la fumat, de 
către medicul de familie, în mod curent tuturor fumătorilor, la orice 
consultaîie.  

1A  

6  Intervențiile pentru renunțarea la fumat trebuie să cuprindă: a) consiliere 
pentru dezvoltarea de abilități pentru gestionarea situațiilor de risc pentru 
reluarea fumatului; b) susținere şi încurajare pe tot parcursul procesului.  

1B  
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7  TSN (Terapia de Substituție Nicotinică) poate fi recomandată 
fumătorilor cu dependență de nicotină. Nu există diferențe semnificative 
ale eficacității diverselor forme de prezentare, motiv pentru care selecția 
va fi făcută în funcție de preferințele pacientului.  

1A  

8  Bupropion este eficace pentru fumătorii cu dependență de nicotină şi 
care doresc să renunțe la fumat, dacă nu au contraindicații.  

1A  

9  Vareniclina este eficace pentru fumătorii cu dependență de nicotină şi 
care doresc să renunțe la fumat, dacă nu au contraindicații.  

1A  

10  Se recomandă asocierea consilierii cu medicația pentru tratarea 
dependenței nicotinice ori de câte ori este posibil şi indicat, deoarece 
asocierea este mai eficientă decât dacă oricare din metode ar fi aplicată 
singular.  

1A  

11  Toți fumătorii care sunt în proces de renunțare trebuie să fie 
monitorizați.  

1A  

 
 

Indicator Pop eligibilă Construcție % 
% din pop eligibilă având 
determinat statusul de 
fumător 

≥ 18 ani Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status 
fumător (oricare dintre zilnic, 
ocazional, fost fumător, nefumător) 
înreg / nr total CNP ≥ 18 ani evaluați, 
într-un interval specificat 

92,78 

% dintre fumători zilnic 
care primesc sfat 
minimal 

 ≥ 18 ani, 
fumători zilnic 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status 
fumător zilnic înreg care au primit sfat 
minimal / nr total CNP ≥ 18 ani evaluați, 
cu status fumător zilnic înreg, într-un 
interval specificat 

68,99 
 
 

% dintre fumători zilnic și 
ocazionali care primesc 
sfat minimal 

 ≥ 18 ani, 
fumători zilnic 
și ocazionali 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status 
fumător zilnic și ocazional înreg care 
au primit sfat minimal / nr total CNP ≥ 
18 ani evaluați, cu status fumător zilnic 
și ocazional înreg, într-un interval 
specificat 

68,55 
 

% dintre fumători zilnic 
care sunt evaluați în leg 
cu dorința de a renunța la 
fumat 

 ≥ 18 ani, 
fumători zilnic  

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status 
fumător zilnic înreg, evaluați privind 
dorința de renunțare la fumat / nr total 
CNP ≥ 18 ani evaluați cu status 
fumător zilnic înreg, într-un interval 
specificat 

36,27 
 
 

% dintre fumători zilnic și 
ocazionali care sunt 
evaluați în leg cu dorința 
de a renunța la fumat 

 ≥ 18 ani, 
fumători zilnic 
și ocazionali 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status 
fumător ocazional și zilnic înreg, 
evaluați privind dorința de renunțare la 
fumat / nr total CNP ≥ 18 ani evaluați 
cu status fumător ocazional și zilnic 
înreg, într-un interval specificat 

34,58 
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% dintre fumători care 
doresc sa se lase de 
fumat și sunt indrumati pt 
consiliere specializata 

 ≥ 18 ani, 
fumători zilnic 
sau ocazionali 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status 
fumător ocazional sau zilnic înreg, cu 
dorința de renunțare (7-10), cu BT 
(pneumologie sau psiholog sau STOP 
fumat) / nr total CNP ≥ 18 ani evaluați 
cu status fumător ocazional sau zilnic 
înreg, evaluați privind dorința de 
renunțare la fumat, într-un interval 
specificat 

1,67 

 
Procesul de evaluare și suport necesar a fi oferit de către medicii de familie în legătură cu 

fumatul se desfășoară conform algoritmului de mai jos: 

 
Elementele cele mai importante înregistrate privind fumatul au fost: 
- Statusul de fumător, cu 4 variante de răspuns:   

o Nefumător 
o Fumător zilnic 
o Fumător ocazional 
o Fost fumător 

- Numărul de pachete fumate/zi 
- De câți ani? 
- Softul calculează automat indicatorul “pachete an” 
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- Dorința de renunțare la fumat – pe o scală 1-10 
- Bifă acordarea sfatului minimal 
 
În funcție de variantele selectate la Statusul de fumător și, unde e cazul, scorul de la Dorința 

de renunțare la fumat, softul generează o concluzie și recomandările necesare. 
Concluzia: softul generează automat o concluzie pe baza răspunsurilor de la Statusul de 

Fumător + Dorința de fumat, respectiv 5 combinații conform tabelului de mai jos: 
1. Nefumător 
2. Fumător ocazional 
3. Fumător zilnic. Nu dorește să renunțe la fumat 
4. Fumător zilnic. Dorește să renunțe la fumat. 

Fost fumător. A renunțat în urma cu X ani  
 

 
 

 
 
Recomandări: la fiecare concluzie corespunde o recomandare: 

1. Felicitări. Informații (broșura) 
2. Informații (broșura). Intervenție scurtă oportunistă (sfat minimal) 
3. Informații (broșura). Intervenție scurtă sau și referire directă către un serviciu 

specializat 
4. Informații (broșura). Intervenție scurtă extinsă (4-5 ședințe de 15-20 de minute) sau 

referire directă către un serviciu specializat. Informații (broșura) 
5. Intervenție scurtă oportunistă (sfat minimal) 

 
Rezultate privind implementarea intervențiilor adresate fumatului 
 
Înregistrarea statusului de fumător a fost efectuată la 92,78% dintre pacienții adulți 

examinați. 74,16% din adulții consultați s-au declarat nefumători. 
 

Status fumător Nr % 
Fost fumător 1132 6,37% 
Fumător ocazional 409 2,30% 
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Fumător zilnic 3047 17,16% 
Nefumător 13170 74,16% 
Total 17758 100,00% 

 
 
Fumătorii ocazionali și fumătorii zilnic 
Numărul de pachete fumate / zi a fost înregistrat la 100% din fumătorii zilnic și la cca 40% 

din fumătorii ocazionali (Media este de 88,16% la ambele grupe). 
 

Pachete 
fumate (nr) 

Fumător 
ocazional 

Fumător 
zilnic Total 

0 0 100 100 
0,1 4 5 9 
0,2 9 13 22 

0,25 1 2 3 
0,3 2 2 4 
0,5 102 1.473 1.575 

1 13 1.333 1.346 
1,5 0 2 2 

2 2 103 105 
3 1 11 12 

N/A 275 0 275 
Total 409 3.044 3.453 

 
Din cei 3.453 fumători zilnic și ocazionali, a fost înregistrată durata comportamentului de 

fumător la 2880 pacienți (83,40%). 
Înregistrarea consumului zilnic și a duratei consumului a permis calculul automat al 

numărului de Pachete-An (PA) consumate. Înregistrarea numărului de Pachete-An (PA) este 
premiza unui sfat minimal contextualizat, respectiv aducerea în discuție a ricurilor sau beneficiilor 
individuale concrete. 

La cei 3.453 fumători zilnic și ocazionali, a fost evaluată dorința de renunțare la fumat la 
1.195 (34,60%). Dintre aceștia (n=1195), 25,35% au avut scor peste 8 din 10. 

Sfatul minimal, la categoriile de fumători zilnic și ocazionali a fost oferit la 68,58% din 
consultații.  

 
  

  
Sfat minimal 

Total Nr. Total % Da Nu 
Status fumător Nr. % Nr. % 
Fumător ocazional 268 65,53 141 34,47 409 100,00 
Fumător zilnic 2.102 68,99 945 31,01 3.047 100,00 
Total 2.370 68,58 1.086 31,42 3.456 100,00 
 
Biletele de trimitere (consemnate) în vederea suportului specializat pentru renunțarea la 

fumat, la pneumolog, au fost extrem de puține (un total de 14 de bilete de trimitere), 0,5%. 
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Managementul riscului (luarea în evidență și monitorizare) a fost acționat la 18,59% din 

consultațiile pentru fumat (Da în 18,59% din consultații).  
 

MR % Nr 
Da 18,59 2860 
Nu 81,41 12521 

Total 100,00 15381 
 
 
Managementul riscului a fost activat la 79,82% dintre fumătorii zilnic 
 

MR fumători zilnic % Nr 
Da 79,82 2104 
Nu 20,18 532 

Total 100,00 2636 
 

 
 

19,18

69,06
65,15

46,33

30,31

Nefumator Fumator zilnic Fumator ocazional Fost fumator Din total
Consultatii

Sfatul minimal acordat

Da; 79,82; 

Nu; 20,18

Managementul riscului la fumători
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3.2.1.2 Considerații epidemiologice  
 
Datele înregistrate indică 19,46% fumători zilnic și ocazionali, având un consum mediu de 

țigări între ½ pachete/zi (52,3%) și 1 pachet/zi (43,94%). 
 

Status fumător Nr % 
Fost fumător 1132 6,37% 
Fumător ocazional 409 2,30% 
Fumător zilnic 3047 17,16% 
Nefumător 13170 74,16% 
 Total 17758 100,00% 

 
  

Nr. % 
1/2 pachet/zi 1589 52,30 

1 pachet/zi 1335 43,94 

2 pachete/zi 103 3,39 

Peste 3 pachete/zi 11 0,36 
 

3038 100,00 
 
 

 
 
Distribuția pe medii a fumătorilor este relativ asemănătoare. 
 

6,37%
2,30%

17,16%

74,16%

FOST FUMĂTOR FUMĂTOR OCAZIONAL FUMĂTOR ZILNIC NEFUMĂTOR

Statusul de fumător (n=17.758)
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Distribuția pe sexe a fumătorilor indică un procent semnificativ mai mare de fumători bărbați 

și un număr relativ mai mare de fumători ocazional femei în raport cu bărbații. 
 

 
 
Distribuția pe vârste a fumătorilor indică o pondere mare a fumătorilor între 25-50 de ani. 

 

 

89,64 86,81

10,36 13,19

URBAN RURAL

Fumători zilnic vs ocazional

Fumatori zilnici Fumator ocazional
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51,26
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Măsurarea dorinței de renunțare la fumat s-a efectuat la 1.195 dintre fumătorii zilnic și 

ocazional (34,60%) pe o scala de la 1 la 10. 
 

 
 

Scor dorință 
renunțare la 
fumat 

Fumători 
zilnic 

Fumători 
ocazionali 

scor 1-3 30,59 25,56 

scor 4-7 45,07 36,67 

scor 8-10 24,34 37,78 

Total 100,00 100,00 

 
 
Valorile indicatorilor epidemiologici calculați pentru secțiunea Fumat sunt cele din tabelul de 

mai jos: 
 

Indicator Pop eligibilă Construcție % 
% din populația eligibila 
cu status fumător zilnic 
înregistrat 

≥ 18 ani Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status 
fumător zilnic înreg / nr total CNP ≥ 18 
ani evaluați, într-un interval specificat 

 
17,17 

 
% din populația eligibila 
cu status fumător 
ocazional înregistrat 

≥ 18 ani Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status 
fumător ocazional înreg / nr total CNP 
≥ 18 ani evaluați, într-un interval 
specificat 

2,3 
 
 

% din populația eligibila 
cu status fost fumător 
înregistrat 

≥ 18 ani Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status fost 
fumător înreg / nr total CNP ≥ 18 ani 
evaluați, într-un interval specificat 

6,37 
 

% din populația eligibila 
cu status nefumător 
înregistrat 

≥ 18 ani Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status 
nefumător înreg / nr total CNP ≥ 18 ani 
evaluați, într-un interval specificat 

74,16 
 

% dintre fumători care 
doresc sa se lase de 
fumat 

 ≥ 18 ani, 
fumători zilnic 
sau ocazionali 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status 
fumător ocazional sau zilnic înreg, cu 
dorința de renunțare (7-10) / nr total 
CNP ≥ 18 ani evaluați cu status 
fumător ocazional sau zilnic înreg, 
evaluați privind dorința de renunțare la 
fumat, într-un interval specificat 

31,06 
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% dintre fumători care 
contempla sa se lase de 
fumat 

 ≥ 18 ani, 
fumători zilnic 
sau ocazionali 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status 
fumător ocazional sau zilnic înreg, cu 
dorința de renunțare (4-6) / nr total 
CNP ≥ 18 ani evaluați cu status 
fumător ocazional sau zilnic înreg, 
evaluați privind dorința de renunțare la 
fumat, într-un interval specificat 

 
40,87 

 
 

 
 

3.2.1.3 Discuții. Concluzii  
 
Înregistrările legate de fumat sunt per global foarte bune.  
Existența unui suport informatic orientează buna practică în domeniul fumatului. 
Înregistrarea statusului de fumător, a numărului de PA la nivelul dezirabil este încurajatoare 

și constituie premiza oferirii unui sfat minimal contextualizat. Datele privind raportul dintre fumători 
(curenți, ocazionali) și nefumători/foști fumători, respectiv cele privind numărul mediu de țigări 
consumate sunt apropiate de cele oferite de Studiul GATS în România 2011. WHO, Global adult 
tobacco survey, Romania 2011, Ministry of Health of Romania, 2011. 

Oferirea unui sfat minimal structurat conform recomandărilor Ghidului de prevenție și a OMS 
la un procent de peste 60 % dintre fumătorii curenți sau ocazionali, deși nu a atins nivelul dorit, 
este încurajatoare. Este însă îngrijorător nivelul foarte mic de trimitere al fumătorilor la intervenții 
de suport pentru renunțarea la fumat, având desigur ca explicație principală lipsa unei rețele 
adecvate de suport pentru renunțarea la fumat accesibilă fumătorilor din toate zonele.  

 Având în vedere practicile internaționale în domeniu și experiența unor țări în care 
medicina de familie joacă un rol important în acordarea de servicii preventive eficace, 
recomandăm găsirea de formule de încurajare a medicilor de familie pentru oferirea de intervenții 
scurte extinse (consiliere pentru renunțarea la fumat) ca servicii prioritare, bonificate și 
recunoscute, cărora să li se poată aloca timpul necesar. Proiectul a permis identificarea unui 
număr mare de medici interesați într-o formare suplimentară pentru creșterea capabilității privind 
acordarea de consiliere specializată pentru renunțarea la fumat, respectiv prescrierea de 
medicație pentru renunțarea la fumat. Implicarea medicilor de familie în astfel de servicii ar aduce 
beneficii suplimentare intervențiilor deja de mare succes privind implementarea Legislației 
antifumat în România și efectului asupra reducerii morbidității cardiovasculare și generale. 

 
 

  Abordarea nivelului de activitate fizică  
 
Activitatea fizică este o parte importantă a stilului de viață sănătos care poate reduce riscul 

de a dezvolta boli cardiovasculare, diabet și unele tipuri de cancer.  

Participarea regulată la activități fizice și/sau exerciții aerobice este asociată cu scăderea 
mortalității cardiovasculare. 

Dată fiind importanța mișcării, medicii de familie trebuie să evalueze nivelul de activitate 
fizică al fiecărei persoane, respectiv să ofere sfat scurt în favoarea unui nivel înalt de activitate 
fizică la toate vârstele. Este dezirabilă trimiterea persoanelor cu obezitate sau/și alți factori de risc 
cardiometabolic, pentru oferirea sfatului nutrițional și a suportului profesionist pentru mișcare. 

 
3.2.2.1 Intervenții recomandate și indicatori asociați  

 
 Recomandările privind activitatea fizică la adult sunt: 
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 1.  Se recomandă evaluarea nivelului de activitate fizică, în medicina familiei, 
utilizând chestionarul GPPAQ (General Practice Physical Activity 
Questionnaire) 

1C  

2.  Adulții sănătoși de orice vârstă trebuie să facă 2,5 - 5 ore săptămânal de 
activitate fizică sau exerciții aerobice măcar de intensitate moderată sau 
1- 2,5 ore pe săptămână de activitate fizică intensă. Sedentarii trebuie 
puternic încurajați să înceapă un program de exerciții ușoare 

1A  

3.  Activitatea fizică sau exercițiile aerobice ar trebui efectuate în mai multe 
reprize cu durata de ≥10 minute, răspândite uniform pe parcursul 
săptămânii, de exemplu 4-5 zile pe săptămână 

2A  

4.  Se recomandă activități de întărire a mușchilor în cel puțin 2 zile ale 
fiecarei săptămâni 

1B  

5.  Gravidele și lehuzele sănătoase care nu sunt active sau nu obișnuiesc să 
facă activități fizice intense, ar trebui să facă, pe perioada sarcinii și lăuziei, 
cel puțin 150 minute (2,5 ore) de activitate fizică aerobică de intensitate 
moderată pe săptămână. Activitatea fizică ar fi de preferat sa fie 
răspândită de-a lungul săptămânii 

2C  

6.  Gravidele și lehuzele care sunt obișnuite să facă activitate fizică aerobică 
intensă sau care sunt intens active pot continua activitatea fizică pe 
perioada sarcinii și lăuziei cu condiția să rămână sănătoase și să discute 
cu medicul curant cum și când această activitate trebuie ajustată în timp 

2C  

7.  Se recomandă utilizarea sfatului scurt pentru creșterea nivelului de 
activitate fizică la adulții care nu sunt activi. 

2B  

8.  Pentru adulții supraponderali sau obezi cu factori de risc cardiovascular 
adițional, se recomandă oferirea sau trimiterea către consiliere 
comportamentală intensivă pentru promovarea unei diete sanogene și a 
activității fizice adecvate în scopul prevenirii afecțiunilor cardiovasculare 

1B  

9.  Se recomandă monitorizarea pacienților consiliați pentru mișcare 2C  
 
Procesul de evaluare și suport necesar a fi oferit de către medicii de familie în legătură cu 

activitatea fizică se desfășoară conform algoritmului de mai jos: 
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Evaluarea nivelului activității fizice, conform recomandărilor din Ghidul de prevenție, s-a 
realizat prin calcularea Indexului activității fizice, utilizând chestionarul GPPAQ. 

 

 
 
Varianta GPPAQ implementată în proiect utilizează 6 întrebări, din care doar 4 sunt utilizate 

efectiv la calcularea Indexului.  
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După completare, programul generează o concluzie și recomandări aferente fiecărei 
concluzii. 

Rezultatul este sub forma: 
1. Inactiv  (recomandări categ. 3) 
2. Moderat inactiv (recomandări categ. 2) 
3. Moderat activ  (recomandări categ. 2) 
4. Activ    (recomandări categ. 1) 

 
In funcție de rezultatul calculat, sunt afișate următoarele recomandări: 
 

 Cat.1 Cat. 2  Cat.3 

Concluzia ACTIV 
Moderat inactiv sau  

Moderat activ 
 INACTIV 

Recomandarea • Felicitări 
 

• Informații 
• Intervenție scurtă (sfat 

minimal) 

• Informații 
• Intervenție scurtă extinsă 

(4-5 ședințe de 15-20 de 
minute) dacă SCORE >5 
sau IMC >25 

 
 

3.2.2.2 Rezultate privind implementarea intervențiilor adresate nivelului de 
activitate fizică individuală 

Au fost evaluați cu ajutorul chestionarului GPPAQ 92,7% din adulții consultați, rezultând o 
concluzie privind nivelul de activitate fizică desfășurată.  

 
Concluzia Act. fizică Nr % 
Da 17.376 92,97 
Nu 1.314 7,03 
Total 18.690 100,00 

 
 
 

 
 

Da; 
92,97

Nu; 
7,03

Concluzii generate la activitate fizică
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La 57,96% din consultații a fost oferit sfatul minimal privind activitatea fizică. 
  

Total % 
Da 10.858 57,96 

Nu 7.874 42,04 

Total 18.732 100,00 

 
Raportat la toate consultațiile, a fost oferit sfat minimal la 57,89% din pacienți.  
 

 Concluzia 
Act.fizica 

Sfat minimal Activitate Fizică 
Total 
Nr. 

  

Total 
% 

  

Total 
% 

  
Da N/A Nu    

Nr. %. % Nr. % % Nr. % %    
Da 10648 61,28 98,42  0,00 0,00 6728 38,72 85,63 17376 100,00 92,97% 
Nu 171 13,01% 1,58 14 1,07 100,00 1129 85,92 14,37 1314 100,00 7,03% 
Total 10819 57,89 100,00 14 0,07 100,00 7857 42,04 100,00 18690 100,00 100,00% 

 
 

3.2.2.3 Considerații epidemiologice  
 
Acordarea sfatului minimal privind activitatea fizică a fost mai mare în mediul urban, decât 

în mediul rural. 
  

Urban Rural 
Da 62,30 53,46 

Nu 37,70 46,54 

Total 100,00 100,00 

 
Mai multe femei decât bărbați au primit sfat minimal de încurajare pentru mișcare. 
  

F B Total 
Da 60,50 54,37 57,96 

Nu 39,50 45,63 42,04 

Total 100,00 100,00 100,00 

 
Distribuția sfatului minimal legat de mișcare pe grupe de vârstă indică diferențe relativ mici 

între diferitele grupe de vârstă: aprox. 62% dintre cei între 50-69 de ani, aprox. 57% dintre cei 
peste 70 de ani, respectiv în jur de 55% dintre cei între 18-49 de ani. 
 

  Sfat minimal pentru activitate fizică 

  
Da 

 
N/A 

 
Nu 

 
Total 
Nr. 

Total 
%  
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Grupe 
vârstă Nr.  % Nr. % Nr. %   
18-29 ani  1.678 55,78 1 0,03 1.329 44,18 3.008 100,00 
30-39 ani  1.824 54,86 1 0,03 1.500 45,11 3.325 100,00 
40-49 ani  2.065 55,47 3 0,08 1.655 44,45 3.723 100,00 
50-59 ani  1.662 61,06 2 0,07 1.058 38,87 2.722 100,00 
60-69 ani  2.116 63,22 6 0,18 1.225 36,60 3.347 100,00 
>70 ani 1.474 57,47 1 0,04 1.090 42,50 2.565 100,00 
 Total 10.819 57,89 14 0,07 7.857 42,04 18.690 100,00 

 
 
 

3.2.2.4 Discuții. Concluzii  
 
Chestionarul GPPAQ este un instrument validat pentru medicina primara care: 

• se utilizează în evaluarea nivelului de activitate fizica al adulților cu vârste între 17 și 
74 ani; 

• clasifică pacienții în 4 categorii (PAI- Indexul activității fizice): activi, moderat activi, 
moderat inactivi și inactivi. Aceste categorii se corelează cu riscul cardiovascular; 

• informează medicul când este necesara intervenția scurtă de creștere a nivelului de 
activitate fizică. Cu excepția pacienților categorisiți drept “activi”, tuturor celorlalți 
pacienți trebuie să li se ofere o intervenție scurtă de modificare a comportamentului 
pentru creșterea nivelului de activitate fizică. 

Aplicarea chestionarului la un număr atât de mare de persoane (93%) a atins nivelul dorit.  
57,89 % dintre persoanele evaluate au primit sfat minimal pentru creșterea nivelului de 

activitate fizică. Este nevoie de o analiză suplimentară a nivelelor de activitate obținute, respectiv 
a distribuției acestora pe grupe de vârstă/sex și corelarea acestora într-o analiză aprofundată cu 
modelul de oferire a sfatului minimal. Estimăm însă ca astfel de analize vor putea fi efectuate în 
cadrul unor cercetări special dedicate. 

 
  Abordarea practicilor alimentare individuale  

 
Studii populaționale au demonstrat legătura dintre obiceiurile alimentare, morbiditate și 

mortalitate. Combinată cu inactivitatea fizică, alimentația nesănătoasă generează obezitate la 
copii, și un risc crescut de boli cardiovasculare (BCV), cancer, hipertensiune arteriala (HTA), 
obezitate și diabet zaharat de tip 2 (DZ2) la adulți.  

Modificarea comportamentului alimentar ajută la prevenirea și tratarea unei diversități de 
boli și condiții cronice, iar consilierea nutrițională poate reduce costurile tratamentului. 

Intervenția pentru o alimentație sănătoasă presupune: evaluarea comportamentului 
alimentar pe baza căreia personalul medical oferă feedback și recomandări țintite pentru 
optimizarea alimentației. 

 
3.2.3.1 Intervenții recomandate și indicatori asociați  

 
 Un regim alimentar sănătos respectă următoarele principii – consum zilnic: 

 1  Legume și fructe (L&F) - L min. 3 porții și F min. 2 porții (optim – L 5p 
& F 4p) L de toate culorile și F întregi pt. fibre; max. 100 ml suc de 
fructe naturale/zi;  

Consens 
2A, 2B  
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2  Cereale - înlocuirea cerealelor rafinate cu cereale integrale (cel puțin 
1/2);  

2B  

3  Lapte și lactate (L&L) - creşte consumul L&L (iaurt, brânză) 
total/parțial degresate;  

PP  

4  Proteice - consumă o varietate: peşte, ouă, boabe, nuci/semințe, 
carne slabă, pui; Limitează consumul de carne roşie și procesată;  
Pește de cel puțin 2 ori/săpt., din care cel puțin o dată peşte gras.  

PP 2B  
1B  

5  Surse bogate în grăsimi saturate (sursele poteice, lactatele) de 
înlocuit cu surse mai sărace sau cu surse de uleiuri (peşte și fructe 
de mare, legume boabe, semințe și nuci);  

1A  

6  Aportul energetic pentru o greutate sănătoasă la adult (IMC pana 25 
kg/m2) și o creştere adecvată în G, la copil şi adolescent (max 10% 
din grăsimi sat, max 5% din zahăr).  

1A  

7  Evitarea/limit. fast-food (2B), grăsimi trans (1A), uleiuri tropicale (2A), 
zahăr max 5% (OMS)  

2B, 1A,  
2A, OMS  

8  Se recomandă să nu se omită micul dejun.  2B  
9  Se recomandă apă când ți-e sete.  PP  
 
Procesul de evaluare și suport necesar a fi oferit de către medicii de familie în legătură cu 

alimentația se desfășoară conform algoritmului de mai jos: 

 
Pentru evaluarea de rutină a comportamentului alimentar la adulți s-a utilizat Chestionarul 

de evaluare cu 4 întrebări (în scopul identificării celor mai frecvente greșeli alimentare cu impact 
asupra stării de sănătate). 
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Pentru un examen aprofundat, unde era cazul s-a recomandat utilizarea Chestionarului de 

Evaluare Rapidă a obiceiurilor alimentare (REAP) – cu 15 întrebări (varianta actualizată a 
Instrumentului REAPS publicat în 2003 și validat în asistența primară. 

Cele 4 întrebări considerate ca fiind suficiente pentru evaluarea de rutină au fost: 
 

1. Cel puțin 2 porții de fructe în fiecare zi (proaspete/conservate)?   Da/Nu 
2. Cel puțin 3 porții de legume în fiecare zi (in afară de cartofi)?   Da/Nu 
3. Zilnic produse bogate în sare (vegeta, mezeluri, semipreparate)?  Da/Nu 
4. Zilnic alimente bogate în zahăr (sucuri, patiserie, prăjituri, zahăr)?  Da/Nu 

Pe baza răspunsurilor, programul generează o Concluzie și Recomandările aferente: 
 
Concluzie: 
1. la cel puțin 1 răspuns Greșit: Comportament alimentar greșit (x componente)  
[x = numărul de răspunsuri Greșite] 
 
Răspunsurile greșite sunt următoarele: 

 
Întrebarea Răspuns greșit: 
Cel puțin 2 porții de fructe în fiecare 
zi (proaspete/conservate)? 

NU  

Cel puțin 3 porții de legume în 
fiecare zi (in afară de cartofi)? 

NU 

Zilnic produse bogate în sare 
(vegeta, mezeluri, semipreparate)? 

DA 

Zilnic alimente bogate în zahăr 
(sucuri, patiserie, prăjituri, zahăr)? 

DA 

 
Recomandări: 

- Recomandare legată de remedierea comportamentului greșit 
- Prezentare beneficii legate de schimbarea comportamentului și al riscurilor legate de 

menținerea comportamentului greșit 
- Oferă pliant Alimentația sănătoasă + Farfurie/piramida 
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2. Dacă toate 4 răspunsuri sunt corecte:  

Concluzie: comportament alimentar corect 
Recomandări: menținerea unui comportament alimentar corect 

 
În cazul persoanelor identificate ca având unul sau mai multe comportamente (considerate 

esențiale) greșite primesc sfat minimal conform recomandărilor. Persoanele cu comportamente 
alimentare sanogene primesc felicitări și încurajări pentru menținerea respectivelor 
comportamente. 

 
3.2.3.2 Rezultate privind implementarea intervențiilor adresate practicilor 

alimentare  
 
Chestionarul de evaluare al comportamentelor alimentare, inclus în secțiunea Alimentație a 

fost aplicat la peste 90% dintre adulții evaluați, iar programul a generat concluzii și recomandări 
în funcție de rezultat. 

  
Înregistrat % 

Aliment Q1 17411 92,87 

Aliment Q2 17368 92,64 

Aliment Q3 17318 92,37 

Aliment Q4 17233 91,92 

Concluzie alimentație 18088 96,48 

Sfat minimal 
alimentație la cei cu comp. 

greșite 

7027 53,92 

Management risc 
aliment. 

15892 85,03 

 
Sfatul minimal pentru corectarea greșelilor de alimentație identificate, respectiv sprijinirea 

comportamentului alimentar sanogen, a fost acordat la 53,92% din toate consultațiile pentru 
adulți.  

 
 Nr % 

Da 10118 53,97 

Nu 8601 45,88 

N/A 29 0,15 

Total 18748 100 
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Procentul a fost același pentru toate grupele de vârstă, doar ușor mai mic la cei peste 70 de 

ani (48%). 
 

  
  
Grupe 
vârstă 

Sfat minimal pentru alimentație 

Da N/A Nu Total 
Nr. Total %  

Nr. % Nr. % Nr. %   
18-29 ani  1.648 54,79 2 0,07 1.358 45,15 3.008 100,00 
30-39 ani  1.801 54,17 2 0,06 1.522 45,77 3.325 100,00 
40-49 ani  2.008 53,93 3 0,08 1.712 45,98 3.723 100,00 
50-59 ani  1.522 55,91 3 0,11 1.197 43,98 2.722 100,00 
60-69 ani  1.863 55,66 6 0,18 1.478 44,16 3.347 100,00 
>70 ani 1.235 48,15 3 0,12 1.327 51,73 2.565 100,00 
 Total 10.077 53,92 19 0,10 8.594 45,98 18.690 100,00 
 
Acordarea sfatului minimal în funcție de comportamentele alimentare înregistrate s-a făcut 

conform tabelului de mai jos: 
 
  
 Concluzie 
alimentație 

Aliment sfat minimal 
Da N/A Nu Total 

Nr.  
Total  

% Nr. % Nr. % Nr. % 
Comportament 
alimentar corect  2.445 34,81 0 0,00 4.578 65,19 7.023 100,00 

Comportament 
alimentar greșit  
(1 componenta)  

2.971 67,29 0 0,00 1.444 32,71 4.415 100,00 

Comportament 
alimentar greșit  
(2 componente)  

2.748 70,32 3 0,08 1.157 29,61 3.908 100,00 

Comportament 
alimentar greșit  
(3 componente)  

1.323 75,38 0 0,00 432 24,62 1.755 100,00 

Da
54%

Nu
46%

Acordarea sfatului minimal pentru 
alimentația sănătoasă (n=18748)
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Comportament 
alimentar greșit  
(4 componente)  

5.23 53,70 0 0,00 451 46,30 974 100,00 

N/A 67 10,89 16 2,60 532 86,50 615 100,00 
Total 10.077 53,92 19 0,10 8.594 45,98 18.690 100,00 
 
A fost acordat sfat minimal la 53,92% din persoanele cu unul sau mai multe comportamente 

greșite. Șansa de a primi un sfat minimal a crescut pe măsură ce numărul comportamentelor 
greșite a fost mai mare. 

A fost oferit sfat minimal de încurajare a comportamentelor sanogene și la 2.445 de adulți 
cu comportament alimentar corect (34,81%); cu mare probabilitate medicii au reiterat 
recomandările de bază privind alimentația sănătoasă, oferind sfaturi concrete legate și de alte 
detalii de comportament alimentar decât cele cuprinse în Chestionar. 

  
Da Nu 

Comportament alimentar 
corect  

2.445 4.578 

 
Indicația de includere a persoanelor evaluate în categoria de risc și urmărirea lor în cadrul 

Managementului riscului a fost făcută celor cu peste 2 comportamente alimentare greșite și Risc 
cardiovascular înalt (peste 5 Score). 

Butonul de Managementul riscului la secțiunea Alimentație a fost utilizat în cca 85,03% din 
consultații, de 6645 ori Da (41,82%) și 9247 ori Nu (58,19%). 
 

MR alimentație Da Nu 
Nr 6.645 9.247 
% din MR activate 41,81 58,19 

 
 

 
 

3.2.3.3 Considerații epidemiologice  
Interpretarea chestionarului pentru evaluarea comportamentului alimentar este conform 

tabelului de mai jos: 

5,96

48,86
58,78 62,65

49,74

Comportament
alimentar corect

Comportament
alimentar gresit (1

componenta)

Comportament
alimentar gresit (2

componente)

Comportament
alimentar gresit (3

componente)

Comportament
alimentar gresit (4

componente)

MR =Da, pe grupe de comportamente 
alimentare (n=6.457)
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 Chestionarul a fost completat în cadrul a 18.079 consultații.  
  

Nr % 
Comportament alimentar corect  7027 37,50 

Comportament alimentar greșit (1 componenta)  4415 23,56 
Comportament alimentar greșit (2 componente)  3903 20,83 
Comportament alimentar greșit (3 componente)  1759 9,39 
Comportament alimentar greșit (4 componente)  975 5,20 

N/A 660 3,52 
Total 18.739 100,00 

 
Se constată un comportament alimentar corect doar la 37,5% din persoanele examinate. 
În jur de 25% dintre persoanele chestionate consumă o cantitate insuficientă de legume sau 

fructe. Aproximativ 1/3 din populația chestionată consumă cantități prea mari de sare sau zahăr. 
 

  Da Nu N/A Total 
1.Cel puțin 2 porții de fructe în fiecare zi 

proaspete/conservate)? 12514 4897 1337 18748 

2.Cel puțin 3 porții de legume în fiecare zi (in 
afară de cartofi)? 12689 4679 1380 18748 

3.Zilnic produse bogate în sare (vegeta, 
mezeluri, semipreparate)? 6161 11157 1430 18748 

4.Zilnic alimente bogate în zahăr (sucuri, 
patiserie, prăjituri, zahăr)? 5746 11487 1515 18748 

 
 

% Da Nu N/A Total 
1.Cel puțin 2 porții de fructe în fiecare zi 

proaspete/conservate)? 66,75 26,12 7,13 100,00 

2.Cel puțin 3 porții de legume în fiecare zi (in 
afară de cartofi)? 67,68 24,96 7,36 100,00 

3.Zilnic produse bogate în sare (vegeta, 
mezeluri, semipreparate)? 32,86 59,51 7,63 100,00 

4.Zilnic alimente bogate în zahăr (sucuri, 
patiserie, prăjituri, zahăr)? 30,65 61,27 8,08 100,00 

Întrebare Da Nu 

Cel puțin 2 porții de fructe în fiecare zi 
proaspete/conservate)? CORECT INCORECT 

Cel puțin 3 porții de legume în fiecare 
zi (in afară de cartofi)? CORECT INCORECT 

Zilnic produse bogate în sare (vegeta, 
mezeluri, semipreparate)? INCORECT CORECT 

Zilnic alimente bogate în zahăr 
(sucuri, patiserie, prăjituri, zahăr)? INCORECT CORECT 
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Dacă un procent de 37,5% dintre adulții evaluați au un comportament alimentar corect, se 

constată un număr crescut de persoane cu comportamente la risc, dintre care cca 35% cu 3-4 
componente greșite. Cele mai frecvente comportamente greșite sunt cele legate de consumul 
crescut de sare (32,86%) și dulciuri (30,65%) 

 

 
 
Raportat doar la cei 11.052 pacienți cu 1-4 probleme de comportament alimentar greșit, la 

68,4% li s-a oferit sfat minimal. 
Corelație între comportamentul alimentar și oferirea sfatului minimal 
 

Sfat minimal Pop. grupă Da % 
Comportament alimentar greșit (1 

comp.)  
4.415 2.971 67,29 

Comportament alimentar greșit (2 
comp.)  

3.903 2.746 70,36 

66,75

67,68

32,86

30,65

26,12

24,96

59,51

61,27

C E L  P U Ț I N  2  P O R Ț I I  D E  F R U C T E  Î N  
F I E C A R E  Z I  

P R O A S P E T E / C O N S E R V A T E ) ?

C E L  P U T I N  3  P O R T I I  D E  L E G U M E  Î N  
F I E C A R E  Z I  ( I N  A F A R Ă  D E  C A R T O F I ) ?

Z I L N I C  P R O D U S E  B O G A T E  Î N  S A R E  
( V E G E T A ,  M E Z E L U R I ,  

S E M I P R E P A R A T E ) ?

Z I L N I C  A L I M E N T E  B O G A T E  Î N  Z A H Ă R  
( S U C U R I ,  P A T I S E R I E ,  P R Ă J I T U R I ,  

Z A H Ă R ) ?

EVALUAREA OBICEIURILOR 
ALIMENTARE (N=18.748)

37,50

23,56

20,83

9,39

5,20

3,52

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

Comportament alimentar corect

Comportament alimentar gresit (1
componenta)

Comportament alimentar gresit (2
componente)

Comportament alimentar gresit (3
componente)

Comportament alimentar gresit (4
componente)

N/A

Comportamentul alimentar la adulți (n=18.739)
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Comportament alimentar greșit (3 
comp.)  

1.759 1.327 75,44 

Comportament alimentar greșit (4 
comp.)  

975 523 53,64 

Total 11.052 7.567 68,47 

 
 

 
 
 

3.2.3.4 Discuții. Concluzii  
 
Aplicarea chestionarului de bază cu 4 întrebări privind cele mai frecvente greșeli alimentare 

la peste 90 % din populația evaluată preventiv indică un interes înalt al medicilor cu privire la 
alimentație.  

Evaluările arată că doar 35 % din populația evaluată are un comportament alimentar 
sănătos.  

Aproximativ 1/4 din populație are 1 comportament greșit, 1/5 din populație 2 comportamente 
greșite, 1/10 din populație 3 comportamente greșite, respectiv 1 din 20 au toate cele 4 
comportamente greșite.  

Aprox. cate ¼ din populația evaluată consumă o cantitate insuficientă de legume sau fructe 
și aprox. câte 1/3 din populația evaluată consumă cantități prea mari de sare și zahăr. 

Altfel spus, nevoile de schimbare sunt importante și pentru sprijinirea lor este nevoie de un 
volum de muncă pe măsură. 

În cadrul Proiectului, sfatul minimal pentru modificarea comportamentelor alimentare a fost 
aplicat la 68% dintre cei cu comportamente alimentare greșite. 

Evaluarea complexă cu utilizarea chestionarului REAPS a fost recomandată a fi utilizată în 
cazul pacienților cu risc cardiovascular înalt și cel puțin 2 comportamente greșite la aplicarea 
Chestionarului cu 4 întrebări. Acest tip de evaluare necesită cel puțin o întâlnire dedicată, având 
în vedere nu doar timpul necesar evaluării propriu-zise cât mai ales cel necesar acordării de 
informații și suport pentru înțelegerea și declanșarea unei intenții de schimbare (plecând de la 
detaliile oferite de evaluarea REAP).  

Totuși, schimbarea comportamentelor alimentare este o sarcină dificilă. Literatura și practica 
internațională arată că doar aplicarea de intervenții complexe la mai multe niveluri – educație în 
grădinițe și școli, implicarea mass-media, o legislație care să impună un control mai atent al calității 
alimentelor și care să descurajeze consumul de sare și zahăr, alături de angrenarea mai intensă 

67,29 70,36 75,44

53,64

Comportament
alimentar gresit (1

comp.)

Comportament
alimentar gresit (2

comp.)

Comportament
alimentar gresit (3

comp.)

Comportament
alimentar gresit (4

comp.)

Sfat minimal oferit persoanelor cu 
comportament alimentar greșit (n=11.052)



 

40 
Proiect Lifestyle – Raport final 

 

a medicilor și asistenților medicali, cu precădere a celor din asistența primară, ar putea avea 
succesul dorit. 

Până când o astfel de strategie globală ar putea fi pusă la punct (necesitând atenție, 
perseverență și dedicație ca cea arătată pentru combaterea fumatului), ar trebui subliniat că 
implicarea profesioniștilor din asistența primară necesită dobândirea de competențe suplimentare 
dar și timp suplimentar alocat sprijinirii introducerii și menținerii schimbărilor comportamentale. 

Chestionarul cu 4 întrebări reprezintă pe de o parte primul triaj al celor mai frecvente 
comportamente alimentare având legătură cu risc cardiovascular sau de cancer. Pe de altă parte 
este “pretextul” inițierii unei discuții mai aprofundate privind legătura dintre detalii 
comportamentale și diversele categorii de riscuri. Cu siguranță, conversația legată de obiceiurile 
alimentare deschide într-o manieră potrivită calea explorărilor și discuțiilor pe alte teme, uneori 
mai delicate (cum ar fi consumul de alcool) și este o bună premiză pentru o conversație mai 
apropiată și o cunoaștere mai aprofundată a persoanei, în întregul ei. 

 
 

  Abordarea consumului de alcool 
 

Consumul de alcool este identificat ca factor major de risc pentru boală, dizabilitate şi deces, 
așa cum reiese din toate evaluările comparative ale riscurilor de boală realizate de Organizația 
Mondială a Sănătății. 

Efectul nociv al alcoolului este în general proporțional cu cantitatea şi modelul de consum, 
cele mai grave consecințe fiind asociate cu consumul de peste 40 grame de alcool pur/zi la bărbați 
şi 20 grame de alcool pur/zi la femei și cu consumul neregulat abuziv de peste 60 grame/ocazie. 

În același timp există dovezi suficiente că modificarea patternului de consum aduce beneficii 
majore pentru sănătate; totodată și că, intervențiile scurte în asistența primară pot modifica 
patternul de consum. Efectul este cu atât mai bun cu cât nivelul de consum la care intervenția este 
aplicată este mai mic. 

Medicii de familie au șansa și datoria de evalua sistematic patternurile de consum ale tuturor 
tinerilor și adulților aflați în supraveghere prin aplicarea Chestionarului Audit, precum și de a aplica 
sistematic intervenții scurte pentru reducerea consumului celor cu consum riscant (Scor AUDIT = 
8-15) sau nociv (Scor AUDIT 16-19). În cazul celor cu dependență de alcool (Scor AUDIT peste 
20) indicația este de trimitere pentru ajutor specializat. 
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3.2.4.1 Intervenții recomandate și indicatori asociați  
 
Recomandări privind consumul de alcool 

 

1  Efectuarea screeningului pentru detecția consumului inadecvat de alcool, începând 
cu vârsta de 18 ani.  

1A  

2  Utilizarea chestionarului (standardizat) AUDIT, luând ca prag scorul 8.  2A  
3  Se poate utiliza AUDIT-C ca pre-screening); la valori anormale (>4 la B, > 3 la F) se 

completează evaluarea folosind chestionarul AUDIT integral.  
2A  

4  Exceptând situațiile în care este necesar mai devreme, screeningul se va face la 
intervale de 4- 5 ani.  

2B  

5  Evaluare oportunistă sau anuală, folosind testul AUDIT, la adolescenții între 15-18 ani 
luând ca prag scorul 2-3.  

2B  

6  Chestionarul AUDIT se aplică de către AM instruită sau de către medicul de familie; 
poate fi și autoadministrat.  

2A  

7  NU se recomandă utilizarea analizelor de laborator pt. screening, doar pt. evaluarea 
în dinamică a eficienței intervenției scurte şi ca suport motivațional.  

2B  

8  Sfat minimal: menținerea unui consum în limita a <2 u/zi la bărbați și <1 u/zi la femei 
și bărbați peste 65 de ani.  

1A  

9  Sfat minimal: femeile gravide să fie sfătuite să se abțină de la consumul de alcool.  1A  
10  Intervenții scurte pentru modificarea comportamentului privind consumul de alcool, la 

cei cu consum riscant (scor AUDIT între 9-15) și nociv (scor AUDIT între 16-19).  
1A  

11 Trimitere către tratament de specialitate în adicții pentru persoanele cu scor AUDIT 
>20 (indicând de obicei dependența de alcool) 
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Procesul de evaluare și suport necesar a fi oferit de către medicii de familie în legătură cu 
consumul de alcool este detaliat mai jos: 

 
Evaluarea consumului de alcool se face utilizând inițial Chestionarul AUDIT-c cu 3 întrebări 

(practic primele 3 întrebări ale chestionarului Audit extins cu 10 întrebări). În cazul unui scor ≥ 3 
la femei și ≥ 4 la bărbați, evaluarea se aprofundează prin aplicarea restului de 7 întrebări ale 
chestionarul AUDIT extins cu 10 întrebări. 
 

 
Pașii completării de către medic al secțiunii Consumul de alcool: 

1. Medicul înregistrează răspunsurile la primele 3 întrebări. Programul afișează imediat 
primul scor. Dacă este >3 la femei sau >4 la bărbați, medicul decide continuarea cu chestionarul 
extins. Apasă pe butonul Continuă audit. Se vor afișa întrebările 4-10. 
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2. Medicul consemnează răspunsurile la întrebările 4-10 din Chestionarul Audit extins, 
softul afișând scorul final (la cele 10 întrebări), Concluzia + Recomandările 

3. Medicul îi oferă Sfatul minimal (și bifează căsuța). 
4. Evaluează cât de pregătit este pacientul pentru a reduce consumul de alcool – pe scala 

de la 1 la 10 (rezultatul se afișează pe ecran și va fi reținut în baza de date).  
5. Apasă pe butonul de Management de risc – pentru a iniția urmărirea și efectuarea 

intervenției scurte într-o consultație ulterioară, dacă consideră necesar. 
6. Eventual listează Jurnalul săptămânal al consumului de alcool, Balanța decizionala 

sau Jurnalul situațiilor de risc (fișe aflate în format pdf în zona de materiale 
informative) pe care le oferă pacientului, pentru ca acesta să le completeze și să le 
aducă la consultația următoare. 

 
 

3.2.4.2 Rezultate privind implementarea intervențiilor adresate consumului 
de alcool 

 
În proiect, chestionarul AUDIT-C a fost utilizat în 16.805 consultații (89,91%) din consultațiile 

pentru adulți. La un număr de 649 de persoane, din cei 1930 cu consum inadecvat de alcool (>3F 
și >4B), adică 28,34% dintre aceștia, le-a fost administrat chestionarul AUDIT-extins. Din datele 
disponibile nu se pot diferenția consultațiile în care s-a efectuat aplicarea chestionarului AUDIT în 
2 pași. 

  
Baza calcul Înregistrat % 

Audit-3 scor 18.248 16.808 92,11 

Aplicare Audit-10 (la toti) 18.248 714 3,91 
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Aplicare Audit-10 Scor (la consum 
problematic) 

1.930 547 52,60 

Sfat minimal consum de alcool (la 
toti) 

18.248 6.367 34,89 

Sfat minimal la consum 
problematic 

1.930 1.299 67,31 

Dorința de renunțare alcool (la 
consum problematic) 

1.930 602 31,19 

Acționare buton MR 18.248 15.605 85,52 

 
 
Pe baza AUDIT-C, rezultatele privind consumul de alcool arată un procent de 10,33% cu 

consum riscant de alcool (1.930) 
 

Consum alcool Total % 
Consum adecvat (>3F și >4B) 14.875 79,59 
Consum potențial riscant 1.930 10,33 
N/A 1.885 10,09 
 Total 18.690 100,00 

 
Au fost completate 714 chestionare AUDIT extins (daca le raportam la cei 1930 cu Audit c 

problematic, ar rezulta o acoperire de 36,99%). Practic însă, unii medici au aplicat Chestionarul 
Audit extins și unor persoane care aveau scor mic la primele 3 întrebări. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezultatul indică consum la risc pentru 25,35%, consum nociv la 4,62% și consum 

exagerat/dependență la 4,48% dintre persoanele examinate cu Audit extins.  
Acordarea sfatului minimal la cei la care s-a aplicat Audit-extins indică un nivel foarte bun 

de acordare a intervenției scurte eficace în situația unui consum problematic de alcool: la 88% 
dintre cei cu consum la risc, la 88% dintre cei cu consum nociv și la 70% dintre cei cu dependență 
de alcool. Informarea pacienților privind nivelul de consum care nu periclitează sănătatea, a făcut 
obiectul sfatului minimal acordat la 73% dintre cei cu consum ȚnormalȚ de alcool. 

 

Audit-10_grupe Nr % 
Scor 0 19 2,66 
Scor 1-7 449 62,89 
Scor 8-15 181 25,35 
Scor 16-19 33 4,62 
Scor >20 32 4,48 
Total 714 100,00 

  Sfat minimal Alcool  
  
Total Nr. 

  
Total % 

  Da Nu 
Audit-10 Nr. % Nr. % 
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Distribuția pe scoruri Audit a celor care au fost chestionați în legătură cu Dorința de 

renunțare/reducere a consumului de alcool, este cea din tabelul de mai jos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza înregistrării Dorinței de renunțare/reducere a consumului de alcool raportate doar la 

persoanele cu scor peste 8 la Auditul extins, indică evaluarea dorinței la aprox 60% dintre cei cu 
consum la risc sau nociv, respectiv la peste 47% dintre cei cu dependință la alcool. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Butonul de management al riscului, a fost utilizat în 89,91% din consultațiile preventive. 

Astfel 11,42% dintre evaluări au condus la monitorizare pentru consumul neadecvat, prin activarea 
Managementului riscului (MR Da, semnalizare roșie în sinopsisul pacientului). În  

73,19% dintre consultații, managementul riscului nu a fost activat (MR-Nu, verde în 
sinopsisul pacientului). 

 
 
 
 
 
 
Practic 68,62% dintre persoanele cu consum neadecvat de alcool la Auditul C au intrat în 

monitorizare pentru consumul neadecvat, prin activarea Managementului riscului. 

Scor 0 8 42,11 11 57,89 19 100,00 
Scor 1-7 351 73,16 98 26,84 449 100,00 
Scor 8-15 156 84,20 25 15,80 181 100,00 
Scor 16-19 32 88,89 1 11,11 33 100,00 
Scor >20 23 70,42 9 29,58 32 100,00 
 Total 570 77,03 144 22,97 714 100,00 

 Dorința de renunțare la consumul de alcool 
Audit-10 grupe Nr % 
Scor 0 19 2,66 
Scor 1-7 449 62,89 
Scor 8-15 181 25,35 
Scor 16-19 33 4,62 
Scor >20 32 4,48 
 Total 714 100,00 

 

Pers în 
grupa 

Măsurarea dorinței de 
renunțare la alcool 

Nr % 
Scor 8-15 181 106 58,56 
Scor 16-19 33 21 63,64 
Scor >20 32 15 46,88 

MR Nr % 
Activare 16805 89,91 
Neactivare 1885 10,09 
Total 18690 100,00 
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Indicator Pop eligibilă Construcție % 
% din pop eligibila având 
scor precizat la 
evaluarea AUDIT C 

 ≥ 18 ani Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor 
AUDIT C înreg / nr total CNP ≥ 18 ani 
evaluați, într-un interval specificat 

89,91 
 

% dintre bărbații eligibili 
cu AUDIT C evaluați, 
având scor ≥ 4, cărora li 
s-a aplicat AUDIT extins 

bărbați ≥ 18 
ani, cu scor 
AUDIT C 

Nr CNP bărbați ≥ 18 ani evaluați, cu 
scor AUDIT C înreg ≥ 4 / nr total CNP 
bărbați ≥ 18 ani evaluați, cu scor 
AUDIT C înreg, într-un interval 
specificat 

34,12 
 
 

% dintre femeile eligibile 
cu AUDIT C evaluate, 
având scor ≥ 3, cărora li 
s-a plicat AUDIT extins 

femei ≥ 18 ani, 
cu scor AUDIT 
C 

Nr CNP femei ≥ 18 ani evaluate, cu 
scor AUDIT C înreg ≥ 3 / nr total CNP 
femei ≥ 18 ani evaluate, cu scor 
AUDIT C înreg, într-un interval 
specificat 

25,05 
 
 

% din pop eligibila având 
scor precizat la 
evaluarea AUDIT extinsa 

≥ 18 ani Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor 
AUDIT extins înreg / nr total CNP ≥ 18 
ani evaluați, într-un interval specificat 

3,8 
  
  

% dintre cei evaluați cu 
AUDIT având scor ≥ 8 
cărora li s-a aplicat 
intervenția scurta (sfat 
minimal) 

≥ 18 ani, cu 
scor AUDIT 
extins 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor 
AUDIT extins înreg ≥ 8 la care s-a 
aplicat sfat minimal / nr total CNP ≥ 18 
ani evaluați, cu scor AUDIT extins 
înreg ≥ 8 într-un interval specificat 

 
85,77 

 
 

% dintre cei cu Audit ≥ 8 
care au consemnata 
dorința de a reduce 
consumul de alcool 

≥ 18 ani, cu 
scor AUDIT 
extins 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor 
AUDIT extins înreg ≥ 8 care au 
consemnata dorința de a reduce 
consumul de alcool / nr total CNP ≥ 18 
ani evaluați, cu scor AUDIT extins 
înreg, ≥ 8, într-un interval specificat 

 
57,72 

 
 
 

% dintre cei evaluați cu 
AUDIT având scor ≥ 20 și 
care au bifat DA la MC 

≥ 18 ani, cu 
scor AUDIT 
extins ≥ 20 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor 
AUDIT extins înreg ≥ 20, la care s-a 
bifat DA la MC / nr total CNP ≥ 18 ani 
evaluați, cu scor AUDIT extins înreg ≥ 
20, într-un interval specificat 

81,25 
 
 

 
 

Activarea MR Alcool  
Total Nr 

 

 
Total % 

 
Da (Roșu) N/A Nu (Verde) 

Consum alcool Nr % Nr % Nr % 
Consum adecvat 677 5,39 1.706 10,57 12.492 84,05 14.875 100,00 
Consum riscant 904 57,08 400 16,81 626 26,11 1.930 100,00 
N/A 182 9,27 1.014 53,78 689 36,95 1.885 100,00 
 Total 1.763 11,42 3.120 15,39 13.807 73,19 18.690 100,00 

Consum_alcool 

Alcool MR  
Total 

Nr 
 

 
Total % 

 

Da Nu 

Nr % Nr % 
Consum riscant 904 68,62 626 31,38 1530 100,00 
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3.2.4.3 Considerații epidemiologice  
 
Audit-C a fost efectuat la 89,65% din pacienții adulți evaluați (18.690) 
Rezultatele obținute pe scoruri la AUDIT-C cu 3 întrebări indică un procent de 15,38% 

persoane având un scor cel puțin 4: 
 

Audit-3 scor Nr % 
0 6.177 33,05 
1 5.218 27,92 
2 2.365 12,65 
3 1.410 7,54 
4 700 3,75 
5 397 2,12 
6 213 1,14 
7 128 0,68 
8 89 0,48 
9 62 0,33 

10 28 0,15 
11 9 0,05 
12 9 0,05 
N/A 1.885 10,09 

 Total 18.690 100,00 
 
În total 1930 persoane evaluate cu Auditul C au indicat un scor de consum la risc. 
 

  F M Total 
Consum adecvat (F<2, 

B<3) 
9.315 5.563 14.878 

Consum peste limita 
admisa 

491 1.439 1.930 

Total 9.806 7.002 16.808 

 
Un procent de 5% dintre femeile evaluate care au răspuns la chestionarul Audit C (9804), 

au înregistrat un scor ≥ 3 indicând un posibil consum la risc. 
Un procent de 20,55% dintre bărbații evaluați care au răspuns la chestionarul Audit C 

(7001), au înregistrat un scor ≥ 4 indicând un posibil consum la risc. 
 

Audit-3 scor  F (%) M (%) Total (%) 
0 44,15 17,32 33,05 
1 31,54 22,79 27,92 
2 9,30 17,41 12,65 
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Distribuția pe sexe a consumului de 

alcool este ilustrată în diagrama de mai jos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Consumul neadecvat de alcool este ușor crescut în mediul rural, 25,95% față de 22.46% în 

mediul urban. 

94,99

79,45
88,52

5,01

20,55
11,48

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

F M Media

Consumul de alcool pe sexe

Consum adecvat  (F<2, B<3) Consum peste limita admisa

3 2,69 14,42 7,54 
4 0,96 7,69 3,75 
5 0,37 4,60 2,12 
6 0,26 2,39 1,14 
7 0,07 1,55 0,68 
8 0,06 1,06 0,48 
9 0,04 0,75 0,33 
10 0,02 0,34 0,15 
11 0,00 0,12 0,05 
12 0,01 0,10 0,05 
N/A 10,52 9,47 10,09 
Total 100,00 100,00 100,00 

Audit-3 scor F M  Total 
0 4.838 1.339 6.177 
1 3.456 1.762 5.218 
2 1.019 1.346 2.365 
3 295 1.115 1.410 
4 105 595 700 
5 41 356 397 
6 28 185 213 
7 8 120 128 
8 7 82 89 
9 4 58 62 
10 2 26 28 
11 0 9 9 
12 1 8 9 
N/A 1.153 732 1.885 

 Total 10.957 7.733 18.690 
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Consumul de alcool așa cum rezultă din înregistrările pe regiuni și sex indică următoarele:  
Cel mai mare nivel de consum inadecvat la bărbați și femei se înregistrează în regiunea 

aferentă Iași, cel mai mic în regiunea Cluj, având ca intermediare, în ordine descrescătoare, 
regiunea București urmată de Craiova. 

 
 

 
 

77,54 74,05

22,46 25,95
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Bărbați
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Calculat la ambele sexe, scor ≥3 
  

Consum 
adecvat (<3) 

Consum peste 
limita admisa (≥3) 

Nr. 
cons 

Bucuresti 81,53 18,47 4379 

Iasi 75,35 24,65 4109 

Craiova 82,94 17,06 3991 

Cluj 89,37 10,63 3113 

Media 81,82 18,18 15.592 

 

 
 
Chestionarul AUDIT extins – cu 10 întrebări a fost aplicat la 1.182 pacienți (6,3% dintre 

pacienți). 

90,02
74,51 82,93 91,84 84,42

9,98
25,49 17,07 8,16 15,58

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Bucuresti Iasi Craiova Cluj Media

Consumul de alcool pe zone (n=9.101)
Femei

Scor <2 Scor >=2

81,53 75,35 82,94 89,37 81,82

18,47 24,65 17,06 10,63 18,18

BUCURESTI IASI CRAIOVA CLUJ MEDIA

Consumul alcool pe regiuni 
(n=15.592)

Consum adecvat   (<3) Consum peste limita admisa (>=3)
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În mod normal celor care obțineau un scor peste 4 la Audit-C trebuia să li se aplice 
chestionarul AUDIT extins. 

Rezultatele la chestionarul AUDIT-extins cu 10 întrebări, la cei 1182 de pacienți la care a 
fost utilizat, arată un consum acceptabil la cca 65% dintre adulți, dar există un lot de cca 9% care 
declară un consum de alcool ce poate pune probleme de sănătate serioase. 

 
Audit extins  Nr % 
scor 0-7 468 65,55 
scor 8-15 181 25,35 
scor 16-19 33 4,62 
scor >20 32 4,48 
Total 714 100 

 
 

 
La 326 persoane cu Audit extins li s-a evaluat Dorința de renunțare la alcool, iar dintre 

aceștia 63 au avut scor peste 7 (19,33%). 
Distribuția pe intervale de scor și vârste a rezultatelor obținute la Chestionarul Audit extins 

este conform tabelului de mai jos: 
 

Grupe vârsta Scor 
0 

Scor 
1-7 

Scor 
8-15 

Scor 
16-19 

Scor 
>20 N/A  Total 

18-29 ani  4 47 11 1 1 2.944 3.008 
30-39 ani  4 73 29 2 3 3.214 3.325 
40-49 ani  4 115 49 9 4 3.542 3.723 
50-59 ani  5 76 42 13 10 2.576 2.722 
60-69 ani  1 89 38 7 6 3.206 3.347 
Peste 70 ani 1 49 12 1 8 2.494 2.565 
 Total 19 449 181 33 32 17.976 18.690 

 
Rezultă un consum problematic de alcool pentru: 

65,55

25,35

4,62 4,48

SCOR 0-7 SCOR 8-15 SCOR 16-19 SCOR >20

Rezultale obținute la evaluarea cu AUDIT 
extins (n=714)
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- 1 din 5 adulți până la 29 de ani,  
- aprox 1 din 3 adulți între 30-49 de ani și peste 60 de ani și  
- aproape 1 din 2 (45%) din adulții între 50-59 de ani. 

 
% Audit extins   

Grupe_vrst2 Scor 0 Scor 1-7 Scor 8-15 Scor 16-19 Scor >20  Total 
18-29 ani  6,25 73,44 17,19 1,56 1,56 100,00 
30-39 ani  3,60 65,77 26,13 1,80 2,70 100,00 
40-49 ani  2,21 63,54 27,07 4,97 2,21 100,00 
50-59 ani  3,42 52,05 28,77 8,90 6,85 100,00 
60-69 ani  0,71 63,12 26,95 4,96 4,26 100,00 
Peste 70 ani 1,41 69,01 16,90 1,41 11,27 100,00 
 Total 2,66 62,89 25,35 4,62 4,48 100,00 

 
Distribuția pe scoruri Audit extins și sexe a celor care au fost chestionați în legătură cu 

Dorința de renunțare/reducere a consumului de alcool, este cea din graficul de mai jos: 

 
 

Indicator Pop eligibilă Construcție % 
% bărbați din pop eligibila 
având scor precizat la 
evaluarea AUDIT C 

bărbați ≥ 18 ani Nr CNP bărbați ≥ 18 ani evaluați, cu 
scor AUDIT C înreg / nr total CNP 
bărbați ≥ 18 ani evaluați, într-un 
interval specificat 

 
90,53 

 
 

% femei din pop eligibila 
având scor precizat la 
evaluarea AUDIT C 

femei ≥ 18 ani Nr CNP femei ≥ 18 ani evaluați, cu 
scor AUDIT C înreg / nr total CNP 
femei ≥ 18 ani evaluați, într-un interval 
specificat 

 
89,48 

 
 

% dintre bărbații eligibili 
cu AUDIT C evaluați, 
având scor ≥ 4 

bărbați ≥ 18 
ani, cu scor 
AUDIT C 

Nr CNP bărbați ≥ 18 ani evaluați, cu 
scor AUDIT C înreg ≥ 4 / nr total CNP 
bărbați ≥ 18 ani evaluați, cu scor 
AUDIT C înreg, într-un interval 
specificat 

 
18,61 
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% dintre femeile eligibile 
cu AUDIT C evaluate, 
având scor ≥ 3 

femei ≥ 18 ani, 
cu scor AUDIT 
C 

Nr CNP femei ≥ 18 ani evaluate, cu 
scor AUDIT C înreg ≥ 3 / nr total CNP 
femei ≥ 18 ani evaluate, cu scor 
AUDIT C înreg, într-un interval 
specificat 

 
4,48 

 
 
 

% dintre cei evaluați cu 
AUDIT având scor < 8 

≥ 18 ani, cu 
scor AUDIT 
extins 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor 
AUDIT extins înreg < 8 / nr total CNP 
≥ 18 ani evaluați, cu scor AUDIT extins 
înreg, într-un interval specificat 

 
65,95 

 
 

% dintre cei evaluați cu 
AUDIT având scor intre 
8-15 

≥ 18 ani, cu 
scor AUDIT 
extins 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor 
AUDIT extins înreg ≥ 8 -15 / nr total 
CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor AUDIT 
extins înreg, într-un interval specificat 

 
25,35 

 
 

% dintre cei evaluați cu 
AUDIT având scor 16 -19 

≥ 18 ani, cu 
scor AUDIT 
extins 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor 
AUDIT extins înreg ≥ 16 -19 / nr total 
CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor AUDIT 
extins înreg, într-un interval specificat 

 
4,62 

 
,71 

% dintre cei evaluați cu 
AUDIT având scor ≥ 20 

≥ 18 ani, cu 
scor AUDIT 
extins 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor 
AUDIT extins înreg ≥ 20 / nr total CNP 
≥ 18 ani evaluați, cu scor AUDIT extins 
înreg, într-un interval specificat 

 
4,48 

 
 

% dintrecei cu Audit ≥ 8 
care doresc sa reduca 
consumul de alcool 

≥ 18 ani, cu 
scor AUDIT 
extins 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor 
AUDIT extins înreg ≥ 8 cu dorința de a 
reduce consumul de alcool >4 / nr total 
CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor AUDIT 
extins înreg, cu dorința de a reduce 
consumul de alcool înregistrat, într-un 
interval specificat 

 
19,33 

 
 
 

 
 
 
 
 

3.2.4.4 Discuții. Concluzii  
 
Consumul problematic de alcool este unul din cei mai importanți factori de risc pentru 

morbiditate, invaliditate şi mortalitate. 
Există o relație doză-efect pentru majoritatea efectelor consumului de alcool asupra 

sănătății. 
De aceea, evaluarea cantității de alcool consumate de fiecare persoană aduce o informație 

extrem de utilă privind riscului medical corespunzător la care se expune. 
Chestionarul (standardizat) AUDIT este instrumentul de screening recomandat de toate 

ghidurile de prevenție recente, având în vedere că este destinat depistării consumului la risc sau 
nociv și că are o sensibilitate de 97-95%, respectiv o specificitate bună 78-85%.  

Deși screeningul consumului inadecvat de alcool este recomandat a fi efectuat tuturor 
adulților, în practică ratele de screening sunt reduse şi pacienții înșiși afirmă că nu au fost întrebați 
despre consumul de alcool, chiar şi când acesta era crescut. 
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Un alt aspect al practicii curente este utilizarea ca instrument de screening a biomarkerilor, 
deși această practică nu este recomandată. 

În cadrul proiectului, screeningul consumului inadecvat de alcool cu ajutorul Chestionarului 
AUDIT C s-a realizat pentru aprox. 90% din adulții examinați preventiv (90% femei, 91% bărbați). 
5% dintre femei și respectiv 21% dintre bărbații evaluați au prezentat scoruri sugerând un consum 
inadecvat la evaluarea cu AUDITC, necesitând practic o evaluare aprofundată.  

Doar aproximativ 37% dintre cei evaluați preventiv au beneficiat de o evaluare aprofundată 
cu AUDIT extins.  

Rezultatele înregistrate indică consum la risc pentru 25,35%, consum nociv la 4,62% și 
consum exagerat/dependență la 4,48% dintre persoanele examinate cu Audit extins.  

Datele înregistrate, au variabilitate regională (regiunea Iași cu un nivel fruntaș de consum, 
urmată de București, Craiova și Cluj). 

În ceea ce privește intervențiile de schimbare de comportament, proiectul a pus la îndemâna 
medicilor din pilot instruirea necesară pentru acordarea unor intervenții scurte structurate, având 
câteva etape obligatorii: 

• oferirea de feedback asupra rezultatelor la evaluarea AUDIT 
• formularea legăturilor între consumul de alcool şi problemele somatice şi psihosociale 

pe care pacientul le experimentează sau le-ar putea experimenta în viitor;  
• compararea modului de consum al pacientului, cu normele validate medical - 2 US/zi 

pentru bărbați, respectiv 1 US/zi pentru femei și bărbați peste 65 de ani;  
• includerea consumului pacientului într-o categorie diagnostică (consum riscant, 

consum nociv, consum extrem de nociv/dependență);  
• discutarea efectelor negative asociate consumului;  
• formularea recomandării ferme de „a diminua sau opri consumul de alcool”;  
• oferirea de materiale informative scrise (pliante, etc.);  
• instruirea cu privire la ținerea unui jurnal al consumului de alcool - jurnal zilnic care 

include cantitățile de alcool consumate şi situațiile în care s-a produs consumul  
Acordarea sfatului minimal la cei la care s-a aplicat Audit-extins indică un nivel foarte bun 

de acordare a intervenției scurte eficace în situația unui consum problematic de alcool: 
la 88% dintre cei cu consum la risc, la 88% dintre cei cu consum nociv și la 70% dintre cei 

cu dependență de alcool. Informarea pacienților privind nivelul de consum care nu periclitează 
sănătatea, a făcut obiectul sfatului minimal acordat la 73% dintre cei cu consum “normal” de alcool. 

Măsura în care respectarea etapelor recomandate a avut loc nu poate fi dovedită în cadrul 
analizei de față. Astfel de date ar putea fi obținute prin intervievarea unora dintre pacienți sau prin 
analiza altor date suplimentare și ar putea face obiectul unei cercetări dedicate. În timp, 
eficacitatea intervențiilor efectuate ar putea fi analizată inclusiv prin prisma schimbărilor de 
comportament înregistrate și monitorizate în timp. 

Ca și atunci când e vorba de schimbarea altor comportamente, intervențiile de modificare a 
consumului inadecvat de alcool necesită timp alocat și abilități din partea medicului. 

Pe parcursul întregului proiect principalul adversar al intervențiilor preventive este timpul 
extrem de limitat, dată fiind competiția serviciilor preventive cu cele destinate acuților și cronicilor. 

 

3.3  Abordarea integrată a riscului cardiovascular 
 
Importanța evaluării sistematice și a intervențiilor de modificare a riscului cardiometabolic 

este clară: bolile cardiovasculare (BCV) și metabolice sunt cauza principală de deces în lume și 
ar putea fi prevenite prin modificarea principalilor factori de risc cu rol în apariția aterosclerozei.  

Unul dintre obiectivele principale ale intervențiilor preventive în cadrul proiectului analizat 
este reprezentat de evaluarea integrata a riscului cardiovascular și riscului de diabet, boli de 
nutriție și metabolism, la nivelul practic al consultației preventive din asistența medicală primară, 
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stratificarea populației evaluate în categorii de risc cardiovascular și metabolic, respectiv 
managementul integrat al riscului. 

 
 

 Intervenții recomandate în evaluarea și modificarea riscului cardio-metabolic 
sunt:  

 
Se recomandă: 

 1  Inițierea screeningului pentru RCV la bărbați și femei asimptomatici, de la 40 
de ani - lipide serice (CT +/- HDL)  

consens 
2C  

2  Cel puțin o măsurătoare a TA la 2 ani, la toți adulții >18 ani și fără istoric de 
factori RCV  
- min 2 măsurători/vizită, și confirmarea în > 2 întâlniri;  
- confirmarea dg. HTA cu MATA sau automonitorizare TA la domiciliu  

1A  
1C  

3  Evaluarea RCV cu SCORE se face la asimptomatici cu vârste între 40-70 ani  
Se exclud cei cu, AVC/AIT, BCI/revascularizare, BRC, BAP, DZ, CT≥320 
mg% ca factor singular, HTA cu valori ≥180/100 mmHg.  
Sub 40 ani se folosesc diagramele de risc relativ în scop de educație a 
pacientului  

1B  
1C  
2C  

4  Augmentarea riscului SCORE calculat ținând cont de FR adiționali, BCV 
prematură, obezitate, sedentarism, precaritate socială, hipertrigliceridemie  

1-2 C  

5  Reevaluarea RCV cu SCORE se face anual în caz de RCV crescut ≥5%, la 3 
ani celor cu RCV sub 5%  

consens  

6  Profil lipidic complet - la toate persoanele cu: DZ, fumători, IMC ≥30 kg/m2, 
CA: B >94 cm, la F >80 cm, istoric familial de BCV prematură, b. inflam. 
cronică, ist. dislipidemie fam, persoane cu RCV înalt și foarte înalt  

1C  

7  Profil lipidic - reevaluare odată la 3 ani, la cei cu RCV < 5% și anual la cei cu 
RCV > 5%,  

consens  

8  Inițierea tratamentului cu statine va fi luată pe baza RCV și a LDL-
colesterolului seric.  

9  Toți pacienții cu hipercolesterolemie familială trebuie recunoscuți ca fiind cu 
RCV crescut și tratați cu statine  

1A  

10  Testarea periodică a nivelului glicemiei bazale, tuturor adulților de la 45 de 
ani și mai devreme, la adulți cu IMC > 25 kg/m2 + 1/> FR pt DZ cu retestare la 
3 ani  

1C  

11  Intervenții multimodale la persoanele cu RCV≥5%: educație pt dietă și 
mișcare, intervenții medicamentoase, programe de management al stresului, 
consiliere psihologică.  

1A  

12  Dietă pt scăderea TA prin aport crescut de legume și fructe, pește > 2x/săpt., 
lactate degresate, sare sub 5g/zi, reducerea consumului de alcool la <2US la 
B și <1US la femei  

1A  

13  Aspirină în doză mică (75-100 mg) persoanelor între 50 și 59 de ani dacă au 
un risc cardiovascular crescut (≥ 10%), o speranță de viață > 10 ani și nu 
prezintă risc de sângerare gastrointestinală.  

1B  

 
Procesul de evaluare și suport necesar a fi oferit de către medicii de familie în legătură cu 

evaluarea și managementul RCV și metabolic la persoanele asimptomatice cu vârste între 40-69 
de ani se desfășoară conform algoritmului de mai jos: 
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Într-o primă fază sunt preluate automat date ce țin de caracteristicile demografice (vârstă, 

sex) precum și date înregistrate în secțiunile anterioare - Măsurători și Stil de viață: TA, IMC, 
status fumat, status activitate fizică. 

Într-o a doua fază se completează rezultatele unor teste luate în calcul la determinarea 
Riscului CV Score (Colesterol), a riscului metabolic (Glicemia) și a celui legat de boala renală 
cronică (Creatinina serică), după cum urmează: 

 
1. Colesterol = Cst Total +/- HDLCst seric (la care se adaugă profil lipidic complet la toate 

persoanele care au diabet zaharat, fumează, au IMC ≥30 kg/m2 sau talia >94 cm la bărbați, 
>80 cm la femei, istoric familial de BCV prematură, boli inflamatorii cronice, istoric de 
dislipidemie familială) 

2. Glicemia = de preferat Glicemia serică bazală - la orice persoană peste 45 de ani sau la 
orice persoană sub 45 de ani, cu IMC peste 25 kg/m2 PLUS cel puțin 1 alt factor de risc dintre 
cei de mai jos:  

o rude de gradul I cu diabet; 
o femei care au dat naștere la copii peste 4500g sau au fost diagnosticate cu diabet 
o gestațional; 
o femei cu sindromul ovarului polichistic; 
o istoric de HbA1c ≥5.7%; 
o istoric de TTGO alterată; 
o istoric de glicemii bazale modificate la testări anterioare; 
o istoric de boală cardiovasculară; 
o persoane cu alte condiții clinice asociate cu rezistența la insulină (obezitate 

severă, acanthosis nigricans); 
o Hipertensiune arterială (TA≥140/90 mmHg); 
o HDL- col ˂35 mg/dl și/sau TG˃250 mg/dl; 
o Sedentarism. 

 
3. Creatinina = creatinina serică – la cei cu RCV ≥5% și TA ≥140/90 mmHg; 

 
Rezultatul – programul afișează automat Riscul SCORE: 

• risc cardiovascular scăzut ˂1% 
• risc cardiovascular moderat - între ≥1 și ˂5% 
• risc cardiovascular înalt - între ≥5% și <10% 
• risc cardiovascular foarte înalt ≥10% 
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Pe baza răspunsurilor, programul generează o Concluzie și Recomandările aferente: 
Concluzia secțiunii se formulează din interpretarea SCORE, la care se adauga Riscurile 

suplimentare – risc de diabet, rezultatele de la cei 4 FR. 
 
Recomandările –  
Dacă Riscul Score > 5  
- Se deschide Fișă de monitorizarea riscului (FMR) 
- Se recomandă efectuarea profilului lipidic complet 
 
Dacă Riscul Score > 5 + 1 FR asociat:   
- Se deschide Fișă de monitorizarea riscului (FMR) 
- Se recomandă efectuarea glicemiei, creatininei, eGFR 
 
Activarea MR – managementului de risc se face dacă RCV ≥ 5%. În această situație 

reevaluarea persoanei se va face anual.  
Pacienții cărora li se stabilește un diagnostic (confirmat, de certitudine) de boală cronică 

(hipertensiune, boli cronice aterosclerotice, diabet, boala cronică renală) NU vor mai fi evaluați 
periodic în cadrul programului de prevenție pentru Riscul cardiometabolic. Monitorizarea lor se 
face prin managementul bolii respective. Cu ocazia înregistrării diagnosticului, pacienții sunt 
trecuți în registrul de boli cronice. 

Secțiunea de colectare a datelor privitoare la RCV și metabolic din fișa de înregistrare a 
consultațiilor preventive la adult este cea de mai jos: 

 
 

 
 
 

 Rezultate privind implementarea intervențiilor adresate riscului 
cardiovascular  

 
Indicator Pop eligibila Construcție % 
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% din pop eligibila având 
determinat Scorul 
SCORE 

≥ 40 ani Nr CNP ≥ 40 ani evaluați, cu scorul 
SCORE înreg / nr total CNP ≥ 40 ani 
evaluați, într-un interval specificat 

54,02 
 
 

% din pop eligibila având 
Scorul SCORE ≥ 5% 
care au bifat DA la MC  

≥ 40 ani, cu 
scorul SCORE 
≥ 5% 
înregistrat 

Nr CNP ≥ 40 ani evaluați, cu scorul 
SCORE înreg ≥ 5% care au bifat DA la 
MC / nr total CNP ≥ 40 ani evaluați, cu 
scorul SCORE înreg ≥ 5%, într-un 
interval specificat 

65,97 
 
 

% din pop eligibila având 
Scorul SCORE ≥ 5% la 
care se fac interventii de 
tipul adm de statina 

≥ 40 ani, cu 
scorul SCORE 
≥ 5% 
înregistrat 

Nr CNP ≥ 40 ani evaluați, cu scorul 
SCORE înreg ≥ 5% care primesc 
statine / nr total CNP ≥ 40 ani evaluați, 
cu scorul SCORE înreg ≥ 5%, într-un 
interval specificat 

57,12 
 
 

% din pop eligibila având 
înregistrat glicemia a 
jeune 

≥ 18 ani Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu glicemia 
a jeune înreg / nr total CNP ≥ 18 ani 
evaluați, într-un interval specificat 

 
3,18 

% din pop eligibila având 
înregistrat Cst total 

≥ 40 ani Nr CNP ≥ 40 ani evaluați, cu Cst Total 
înreg / nr total CNP ≥ 40 ani evaluați, 
într-un interval specificat 

56,3 
 
 

 % din pop eligibila 
având înregistrat TA 

≥ 18 ani Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu TA înreg 
/ nr total CNP ≥ 18 ani evaluați, într-un 
interval specificat 

84,61 TAS 
83,7 TAD 

% din pop cu TA ≥140/90 
având înregistrata 
glicemia a jeune 

≥ 18 ani, cu TA 
≥140/90, cu 
glicemie 
înregistrata 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu TA înreg 
≥140/90, cu glicemia înreg / nr total 
CNP ≥ 18 ani evaluați, cu TA înreg 
≥140/90, într-un interval specificat 

 
4,26 

% din pop cu TA ≥140/90 
având înregistrata 
creatinina a jeune 

≥ 18 ani, cu TA 
≥140/90, cu 
creatinina 
înregistrata 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu TA înreg 
≥140/90, cu creatinina înreg / nr total 
CNP ≥ 18 ani evaluați, cu TA înreg 
≥140/90, într-un interval specificat 

27,87 
 
 

% din pop eligibilă având 
înregistrat IMC 

≥ 18 ani Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu IMC 
înreg / nr total CNP ≥ 18 ani evaluați, 
într-un interval specificat 

95,72 
 

% din pop cu IMC >30 
având înregistrata 
glicemia a jeune 

≥ 18 ani, cu 
IMC înregistrat 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu IMC 
înreg ≥ 30% / nr total CNP ≥ 18 ani 
evaluați, cu IMC înregistrat, într-un 
interval specificat 

 
4,43 

 
Raportat la toate consultațiile pentru adulți (18.690) parametri de mai jos au fost înregistrați 

cu următoarele frecvențe:  
Nr % 

Înălțime 17932 95,94 
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Greutate 17905 95,80 

IMC 17891 95,72 

Circumferința abdominală 9254 49,51 

TAS 15814 84,61 

TAD 15645 83,71 

Risc semnif CV 844 4,52 

Risc semnif. dislipidemie 841 4,50 

Risc DZ 827 4,42 

RCV-MR 11361 60,79 

Creatinina 5213 27,89 (raportat 
la toți) 

 
 
Raportat la cele 9792 consultații pentru pacienții 40-69 de ani parametri de mai jos au fost 

înregistrați cu următoarele frecvențe: 
 

  
Baza 

calcul 
Înregistrat % 

Inaltime 9.792 9.395 95,95 

Greutate 9.792 9.384 95,83 

IMC 9.792 9.378 95,77 

Circumferința 
abdom. 

9.792 5.000 51,06 

TAS 9.792 8.689 88,74 

TAD 9.792 8.616 87,99 

Risc semnificativ 
CV 

9.792 
535 5,46 

Risc dislipidemie 9.792 531 5,42 

Risc DZ 9.792 503 5,14 

Colesterol total 9.792 5.496 56,13 

Creatinina 9.792 3.013 30,77 

Filtrat glomerular 9.792 2.969 30,32 

Rezultat SCORE (40-69 
ani) 

9.792 
5.375 54,90 

RCV-MR 9.792 6.298 64,32 
 
Managementul riscului pentru RCV global 
64,32% dintre persoanele între 40-69 de ani evaluate preventiv au o înregistrare privind 

managementul riscului CV (DA sau NU). 
Dintre cei 2939 cu risc cardiovascular înalt - SCORE ≥5, 65,97% (1939) au fost incluși în 

monitorizarea riscului înalt prin bifa Da la MR, iar 21,20% (623) au fost excluși din monitorizare 
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prin bifa Nu la MR. Cu mare probabilitate acești pacienți prezintă /au fost diagnosticați cu HTA, 
BVC, DZ etc, iar managementul riscului se va face în cadrul managementului bolii cronice 
respective. 

 
 Considerații epidemiologice  

 
a. Screeningul obezității la adult 
 
Indicele de masă corporală (IMC) este indicatorul acceptat pentru screeningul excesului 

ponderal (IMC 25-29 kg/m2) și obezității (IMC ≥ 30 kg/m2) la adult. Indicatorul se calculează 
automat, odată cu introducerea datelor referitoare la Înălțime și Greutate. Chiar daca IMC nu este 
un parametru care intră în calculul SCORE, un IMC peste 25 modulează decizia de screening 
precoce pentru DZ (înainte de 45 de ani). 

Raportat la cele 18690 consultații preventive la adulții peste 18 ani, valorile parametrilor 
înregistrați (înălțime în cm și Greutate în kg) sunt cele din tabelul de mai jos: 

 

 Vârsta 

Sex   
Medie 

Înălțime 
  

  
Medie 

Greutate 
  

Femei Bărbați 

Înălțime Greutate Inaltime Greutate 

18 163,18 58,81 176,33 69,15 168,48 62,97 
19 164,94 57,56 176,53 70,80 169,62 62,86 
20 164,33 58,55 176,87 72,40 170,22 65,04 
21 164,33 61,57 176,73 72,11 169,13 65,65 
22 164,62 61,91 178,00 74,94 169,94 67,10 
23 164,68 60,94 176,85 75,89 170,54 67,98 
24 163,32 61,15 177,70 75,97 169,41 67,49 
25 164,34 63,24 176,80 74,31 169,53 67,80 
26 165,21 61,21 177,28 79,15 170,32 68,83 
27 164,68 62,62 177,23 76,07 170,19 68,57 
28 164,51 62,06 177,85 79,27 169,99 69,10 
29 164,35 63,65 177,24 79,02 170,00 70,42 
30 165,08 65,09 177,23 76,82 170,09 69,96 
31 164,70 66,15 175,32 78,73 169,11 71,39 
32 164,25 65,09 176,21 80,47 168,76 70,92 
33 164,73 67,99 175,93 80,54 169,48 73,19 
34 163,66 65,39 177,32 80,48 169,38 71,77 
35 163,93 66,90 176,49 81,29 169,06 72,86 
36 163,36 64,64 177,57 82,43 169,11 71,85 
37 164,68 68,83 175,71 81,80 169,12 74,11 
38 163,91 64,82 175,69 82,44 169,20 72,69 
39 163,74 66,44 175,70 81,65 168,56 72,51 
40 164,00 69,36 176,36 84,05 169,25 75,62 
41 163,68 68,94 176,71 84,56 169,85 76,34 
42 163,01 69,65 174,49 82,14 168,30 75,40 
43 163,69 70,36 175,58 84,34 169,14 76,77 
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44 163,49 71,90 175,61 84,52 168,20 76,83 
45 164,72 73,25 175,43 85,64 168,69 77,84 
46 162,79 70,99 174,41 85,21 168,27 77,67 
47 163,78 72,13 174,37 84,43 168,31 77,44 
48 163,86 72,20 175,30 87,05 169,00 78,93 
49 164,29 74,56 175,31 87,28 169,19 80,27 
50 163,35 75,08 173,65 83,58 167,46 78,54 
51 162,73 74,41 174,87 87,71 168,59 80,88 
52 163,06 73,75 175,56 88,94 168,55 80,42 
53 163,59 75,78 174,64 86,60 168,33 80,40 
54 162,06 75,26 174,36 87,33 166,88 80,05 
55 161,57 73,65 173,60 82,03 166,74 77,27 
56 161,78 75,42 172,99 82,19 166,37 78,20 
57 160,77 77,39 173,71 85,15 166,34 80,76 
58 161,87 76,06 172,17 83,76 166,46 79,49 
59 161,03 76,08 171,47 80,37 165,39 77,89 
60 161,08 75,75 173,03 84,96 166,55 80,03 
61 160,33 75,29 172,03 83,86 165,13 78,82 
62 159,97 74,82 172,51 83,72 164,44 77,98 
63 160,54 75,68 173,58 84,90 165,91 79,53 
64 160,76 76,01 172,65 82,98 165,24 78,65 
65 159,70 75,66 172,02 82,41 164,35 78,22 
66 160,77 75,88 171,21 81,91 164,60 78,10 
67 159,57 74,23 171,15 83,67 163,88 77,78 
68 160,21 74,72 171,62 81,71 164,66 77,40 
69 158,78 71,98 170,38 80,96 163,70 75,80 
70 158,37 72,92 171,49 82,62 162,96 76,28 
71 158,78 73,13 170,89 82,34 163,67 76,88 
72 158,48 71,53 169,36 77,39 162,92 73,95 
73 158,61 71,92 170,88 80,44 162,90 74,92 
74 158,21 72,37 171,39 81,71 163,72 76,26 
75 158,95 69,86 168,80 76,56 162,38 72,19 
76 156,03 67,82 169,43 82,08 160,84 72,91 
77 156,17 69,16 168,74 76,85 161,32 72,33 
78 158,38 67,88 168,62 77,22 161,97 71,16 
79 156,70 66,27 169,46 76,09 161,78 70,14 
80 156,99 67,65 165,98 72,22 160,61 69,49 
81 156,05 67,60 170,14 74,06 161,37 70,04 
82 157,02 65,82 167,68 75,50 161,43 69,89 
83 155,74 63,78 171,30 78,34 160,99 68,70 
84 156,69 66,39 170,14 75,32 161,79 69,78 
85 156,88 64,38 166,75 73,50 161,34 68,48 
86 154,93 61,96 168,33 71,07 159,40 65,21 
87 158,52 65,10 165,60 68,30 160,81 66,13 
88 155,11 61,03 173,40 77,40 158,92 64,44 
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89 157,73 65,91 159,25 78,00 158,13 69,13 
90 156,00 69,50 170,75 74,25 162,56 71,61 
91 160,00 71,00 168,00 90,00 166,00 85,25 
92 160,33 57,13 171,00 71,50 166,43 65,34 
93 158,43 61,14 167,00 57,50 160,33 60,33 
94 160,00 65,00 176,00 67,00 168,00 66,00 
95 158,50 63,00 170,00 73,00 162,33 66,33 
96 163,00 65,00 

  
163,00 65,00 

97 160,00 74,00 
  

160,00 74,00 
100 172,00 64,00 

  
172,00 64,00 

Media 
adulți 

162,17 69,76 174,28 81,43 167,18 74,60 

 
Raportat la consultațiile preventive la adulții peste 18 ani, valorile IMC medii pe vârste 

sunt cele din tabelul de mai jos: 
 

IMC Sex 
Media 

Vârsta Femei Bărbați 
18 22,06 22,14 22,09 
19 21,11 22,58 21,71 
20 21,65 23,07 22,31 
21 22,66 23,18 22,86 
22 22,85 23,60 23,15 
23 22,54 24,22 23,35 
24 22,93 24,04 23,40 
25 23,43 23,76 23,57 
26 22,38 25,02 23,50 
27 23,04 24,20 23,55 
28 22,90 25,03 23,77 
29 23,54 25,09 24,22 
30 23,82 24,47 24,09 
31 24,45 25,57 24,92 
32 24,09 25,92 24,78 
33 25,02 25,98 25,43 
34 24,41 25,63 24,92 
35 24,89 26,09 25,38 
36 24,24 26,11 24,99 
37 25,47 26,51 25,89 
38 24,19 26,72 25,32 
39 24,80 26,44 25,46 
40 25,77 26,96 26,27 
41 25,80 27,06 26,40 
42 26,23 26,88 26,53 
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43 26,29 27,35 26,77 
44 26,95 27,37 27,12 
45 27,06 27,82 27,34 
46 26,79 28,00 27,36 
47 27,02 27,71 27,32 
48 26,88 28,19 27,47 
49 27,62 28,31 27,93 
50 28,12 27,69 27,95 
51 28,03 28,65 28,33 
52 27,83 28,84 28,27 
53 28,33 28,40 28,36 
54 28,71 28,71 28,71 
55 28,19 27,23 27,77 
56 28,91 27,50 28,33 
57 29,98 28,14 29,19 
58 29,04 28,17 28,65 
59 29,44 27,28 28,53 
60 29,22 28,34 28,81 
61 29,31 28,17 28,84 
62 29,25 28,19 28,88 
63 29,38 28,11 28,86 
64 29,45 27,83 28,84 
65 29,77 27,78 29,02 
66 29,32 27,88 28,80 
67 29,12 28,52 28,90 
68 29,10 27,80 28,60 
69 28,54 27,80 28,23 
70 29,01 28,15 28,71 
71 29,07 28,09 28,68 
72 28,51 26,94 27,87 
73 28,58 27,48 28,20 
74 28,96 27,90 28,52 
75 27,60 26,85 27,34 
76 27,75 28,38 27,98 
77 28,45 27,04 27,87 
78 27,10 27,12 27,11 
79 26,87 26,42 26,69 
80 27,49 26,20 26,98 
81 27,81 25,52 26,96 
82 26,68 26,92 26,78 
83 26,23 26,60 26,36 
84 26,93 25,82 26,51 
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85 25,77 26,52 26,10 
86 25,91 25,05 25,61 
87 25,85 24,89 25,54 
88 25,31 25,59 25,37 
89 26,37 30,75 27,54 
90 28,38 25,42 27,06 
91 27,73 32,10 31,01 
92 22,26 24,48 23,53 
93 24,21 20,56 23,40 
94 25,39 21,63 23,51 
95 25,14 25,26 25,18 
96 24,46  24,46 
97 28,91  28,91 
100 21,63  21,63 

Media IMC 26,58 26,79 26,66 
 
Distribuția IMC pe grupe de vârstă și nivele este următoarea: 
 

 
<18,5 18,5-24,9 25-29,9 30-34,9 35-39,9 ≥40 

  

 
Subpondere Normopondere Suprapondere Obezitate 

gr.I 
Obezitate 

gr.II 
Obezitate 

gr.III 
N/A Total 

18-29 ani 211 1963 519 149 36 15 115 3008 
30-39 ani 100 1686 990 344 82 24 99 3325 
40-49 ani 59 1280 1382 622 175 79 126 3723 
50-59 ani 28 662 1015 613 198 77 129 2722 
60-69 ani 22 687 1324 799 264 92 159 3347 
Peste 70 40 696 999 492 133 34 171 2565 
Total 460 6974 6229 3019 888 321 799 18690 

 
 

 
% <18,5 18,5-24,9 25-29,9 30-34,9 35-39,9 ≥40 

  

 
Sub 

pondere 
Normo 

pondere 
Supra 

pondere 
Obezitate 

gr.I 
Obezitate 

gr.II 
Obezitate 

gr.III 
N/A Total 

18-29 ani 7,01 65,26 17,25 4,95 1,20 0,50 3,82 100,00 
30-39 ani 3,01 50,71 29,77 10,35 2,47 0,72 2,98 100,00 
40-49 ani 1,58 34,38 37,12 16,71 4,70 2,12 3,38 100,00 
50-59 ani 1,03 24,32 37,29 22,52 7,27 2,83 4,74 100,00 
60-69 ani 0,66 20,53 39,56 23,87 7,89 2,75 4,75 100,00 
Peste 70 1,56 27,13 38,95 19,18 5,19 1,33 6,67 100,00 
Total 2,46 37,31 33,33 16,15 4,75 1,72 4,28 100,00 
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Rezultă că scorurile înregistrate pentru suprapondere 33,33% și obezitate 22,62% în 

studiul pilot sunt comparabile cu cele oferite de studiile epidemiologice relevante din România: 
 

 
25-29,99 >30 Suprapondere 

+Obezitate 
Prevent 34,82 23,63 58,45 
Studiul ORO 31,1 21,3 52,4 
Studiul Bucuresti 29,56 20,94 50,5 
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Distribuția IMC pe nivele de risc, la persoanele de 40-69 ani este următoarea: 
 

 
 
Rezultă că la populația de 40-69 ani crește semnificativ prevalența obezității (de la o medie 

de 23% în populația adultă generală, la 34%), dar și a supraponderalității (de la 33 % la 38%), 
echivalent cu o creștere a riscului de boală cardiovasculară și diabet. 

O analiză a comportamentului alimentar în relație cu nivelele IMC indică următoarele: 
 

IMC_Grupe 

Subpon 
deral 
<18,5 

Normopon 
deral 

18,5-24,9 

Suprapon 
deral 

25-29,9 

Obezitate 
>30 N/A Total 

Comportament alimentar 
corect 178 3058 2270 1342 175 7023 
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Comportament alimentar 
incorect 275 3857 3907 2855 158 11052 

N/A 7 59 52 31 466 615 

Total 460 6974 6229 4228 799 18690 
 
 
 

% 

Subpon 
deral <18,5 

Normopon 
deral 

18,5-24,9 

Suprapon 
deral 

25-29,9 

Obezitate 
>30 N/A Total 

Comportament alimentar 
corect 38,70 43,85 36,44 31,74 21,90 37,58 

Comportament alimentar 
incorect 59,78 55,31 62,72 67,53 19,77 59,13 

N/A 1,52 0,85 0,83 0,73 58,32 3,29 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
Rezultă că aprox. 63% dintre supraponderali și 67% dintre obezi prezintă greșeli 

fundamentale de alimentație, așa cum au fost evaluate cu Chestionarul cu 4 întrebări. 
 

 
 
O analiză a ratei de suprapondere și obezitate în raport cu comportamentul alimentar indică 

următoarele: 
 

% 

Subpon 
deral <18,5 

Normopon 
deral 

18,5-24,9 

Suprapon 
deral 

25-29,9 

Obezitate 
>30 

N/A Total 
Comportament 
alimentar corect 2,53 43,54 32,32 19,11 2,49 100,00 
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Comportament 
alimentar incorect 2,49 34,90 35,35 25,83 1,43 100,00 

N/A 1,14 9,59 8,46 5,04 75,77 100,00 

Total 2,46 37,31 33,33 22,62 4,28 100,00 

 
Rezultă că aprox. 35% și respectiv 25% dintre cei cu 1-4 comportamente alimentare de bază 

greșite (la evaluarea cu Chestionarul cu 4 întrebări) prezintă suprapondere respectiv obezitate.  
 

 
Analiza corelației dintre tipurile de greșeli alimentare și greutatea persoanelor arată 

creșterea greutății la persoane cu mai multe tipuri de comportamente greșite 
 

Alim Concluzie Greutatea 
medie SD Nr. pers 

Comportament alimentar corect  72,47 14,65 7023 

Comportament alimentar gresit 
(1 componenta)  75,43 15,91 4415 

Comportament alimentar gresit 
(2 componente)  75,72 16,40 3908 

Comportament alimentar gresit 
(3 componente)  76,48 16,65 1755 

Comportament alimentar gresit 
(4 componente)  77,95 16,91 974 

N/A 76,25 17,00 615 

Total 74,61 15,78 18690 

 
 
Circumferința abdominală 
 
Circumferința abdominală a taliei, este considerată factor de risc când este de ≥102 cm (B), 

≥88 cm (F), iar raportul circumferința taliei/circumferința șold la peste 0,8 la femei și 0,9 la bărbați. 

44,66
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Raportat la cele 18690 consultații preventive la adulții peste 18 ani, distribuția valorilor 

circumferinței abdominale (în cm) pe sexe și medii sunt cele din tabelul de mai jos: 
 

  FEMEI F Total 
  

BARBAȚI B Total 
  

Total 
  Varsta Rural Urban Rural Urban 

18 76,30 73,83 75,79 84,27 92,00 87,00 79,93 
19 82,74 72,64 79,47 82,75 84,50 83,17 80,88 
20 78,94 78,10 78,70 85,84 89,54 86,78 82,02 
21 76,65 81,09 78,01 81,79 85,85 83,22 79,78 
22 80,45 79,60 80,18 85,53 77,93 83,00 81,36 
23 81,83 75,26 78,66 83,21 90,21 85,79 81,54 
24 82,83 77,46 80,14 86,61 92,74 88,94 83,81 
25 83,44 76,69 81,33 82,08 88,80 85,37 82,87 
26 80,68 75,71 78,46 88,65 90,85 89,61 82,37 
27 81,48 79,64 80,66 85,44 88,83 87,20 83,22 
28 80,76 79,47 80,05 85,66 94,27 90,03 83,75 
29 82,94 75,93 79,30 87,27 92,25 89,58 84,03 
30 85,54 78,23 81,80 88,96 87,12 88,07 84,25 
31 86,92 83,43 85,18 89,72 95,24 92,34 88,41 
32 86,77 80,80 83,90 89,04 93,74 91,58 86,43 
33 86,80 82,21 84,53 95,53 93,18 94,35 88,84 
34 87,07 82,16 84,61 94,45 94,34 94,39 88,69 
35 89,45 81,50 85,21 89,50 96,39 93,24 88,42 
36 87,88 80,43 84,35 94,91 98,93 97,51 89,63 
37 89,10 82,23 85,44 97,08 100,21 98,98 90,51 
38 87,75 79,65 83,81 92,97 97,68 95,73 88,73 
39 84,63 84,27 84,46 97,53 96,98 97,21 89,30 
40 90,37 86,27 88,32 98,21 96,74 97,42 92,01 
41 92,06 84,49 88,56 95,15 101,44 98,17 92,85 
42 88,52 85,14 86,97 94,67 96,65 95,63 90,44 
43 93,06 86,48 90,04 98,97 96,59 97,80 93,28 
44 88,76 88,08 88,45 95,15 103,15 99,88 92,76 
45 91,88 86,27 89,61 98,31 97,52 97,88 92,45 
46 92,54 87,40 90,05 99,71 98,58 99,25 93,63 
47 93,41 85,30 89,47 100,60 97,50 99,58 93,72 
48 91,06 90,51 90,78 97,12 103,90 100,73 95,00 
49 94,24 92,04 92,99 97,36 102,70 100,25 95,93 
50 98,57 89,63 93,40 103,66 101,56 102,52 97,34 
51 94,07 90,92 92,29 99,41 105,54 101,95 96,70 
52 94,07 94,78 94,49 105,57 104,67 105,15 99,07 
53 96,93 94,90 95,75 102,44 101,29 101,77 98,55 
54 96,21 94,58 95,27 100,29 105,04 103,24 98,50 
55 91,06 96,00 93,68 98,38 97,84 98,17 95,53 
56 97,97 94,14 95,91 97,20 99,91 98,38 96,88 
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57 100,58 95,85 98,33 102,98 99,56 101,08 99,47 
58 99,54 93,20 95,51 101,88 102,97 102,52 98,26 
59 103,75 94,82 98,74 99,48 99,63 99,56 99,06 
60 100,02 94,91 97,09 104,23 98,67 101,02 98,80 
61 103,65 94,11 99,00 99,93 100,62 100,26 99,50 
62 96,04 97,79 97,01 100,41 102,77 101,46 98,54 
63 99,16 98,60 98,86 99,41 102,79 101,28 99,91 
64 100,98 96,57 98,53 98,53 100,47 99,47 98,87 
65 100,82 96,30 98,62 105,61 98,00 101,92 99,83 
66 100,33 97,89 99,22 104,77 100,85 102,98 100,45 
67 100,06 96,29 98,48 100,89 103,53 102,30 99,85 
68 100,54 99,12 99,97 101,00 102,55 101,75 100,68 
69 95,50 97,75 96,25 99,58 101,68 100,45 98,03 
70 98,73 97,83 98,29 102,50 104,05 103,20 99,97 
71 100,31 100,32 100,31 99,90 107,08 102,73 101,19 
72 97,19 92,67 95,53 98,69 97,94 98,40 96,76 
73 98,78 99,11 98,87 100,94 104,15 102,33 99,99 
74 98,47 99,50 98,83 98,22 99,22 98,56 98,73 
75 95,54 95,67 95,58 96,05 95,93 96,00 95,74 
76 95,27 97,91 96,25 99,13 99,00 99,09 97,25 
77 93,84 96,77 94,93 98,85 97,00 98,33 96,22 
78 92,59 94,52 93,25 99,50 98,20 99,09 95,14 
79 95,00 89,27 93,09 97,20 102,25 99,44 94,90 
80 86,70 97,38 91,44 90,79 100,58 95,31 93,06 
81 94,29 95,18 94,68 105,55 93,75 102,40 97,58 
82 91,45 98,00 92,30 92,13 95,75 93,33 92,66 
83 88,47 92,00 89,59 92,17 92,67 92,33 90,39 
84 82,89 99,50 89,53 97,38 76,67 91,73 90,46 
85 83,73 92,00 84,42 100,50 99,33 100,11 91,14 
86 88,00 87,50 87,77 85,60 99,00 89,43 88,35 
87 86,00 96,25 91,13 94,00  94,00 91,44 
88 90,20 100,00 92,46 87,50  87,50 91,80 
89 87,00 83,50 85,60 93,00  93,00 87,71 
90 94,00 97,00 95,50 93,00 96,00 94,50 95,00 
91     90,00 90,00 90,00 
92  78,00 78,00 95,00  95,00 86,50 
93 105,00  105,00  80,00 80,00 92,50 
96  87,00 87,00    87,00 
97 76,00  76,00    76,00 

Total 91,82 88,96 90,48 95,97 98,24 97,06 93,07 

 
Rezultă că, femeile după 35 de ani cele din mediul rural și după 44 ani cele din mediul urban 

încep să prezinte semne de obezitate abdominală. Bărbații din mediul rural înregistrează mult mai 
puțină obezitate abdominală comparativ cu femeile și la vârste mai înaintate. Un pattern similar 
se înregistrează și la bărbații din mediul urban comparativ cu femeile din același mediu.  
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In scopul prevenției BCV, conform OMS, în cadrul managementului de risc persoanele cu 
obezitate abdominală primesc următoarele tipuri de intervenții:  

• Pentru cei cu Talia ≥ 94 cm la bărbați (dar sub 102 cm) și ≥80 cm (dar sub 88 cm) la 
femei – intervenții de suport pentru menținerea greutății;  

• Pentru cei cu Talia ≥102 cm la bărbați și ≥88 cm la femei - intervenții de suport pentru 
scăderea în greutate 

Întrucât intervențiile de sprijinire a scăderii în greutate sunt consumatoare de timp, este 
nevoie ca pe viitor, dacă sunt considerate importante, să fie bonificate în termeni de resurse – 
timp și financiare (cel puțin la persoanele cu RCV înalt) 

 
 
b. Screeningul hipertensiunii arteriale 
 
Având în vedere importanța hipertensiunii ca factor de risc, determinarea valorii ei, la orice 

adult, este un gest simplu, dar foarte important pentru prevenția primară.  
Vârsta de debut a screening-ului este 18 ani, iar frecvența de măsurare recomandată în 

majoritatea ghidurilor este la fiecare 2 ani. 
Măsurarea în cabinet a tensiunii arteriale este un test standardizat de diagnostic și urmărire 

care trebuie să utilizeze dispozitive calibrate și o tehnică corectă a măsurării tensiunii arteriale.  
Valorile prag pentru diagnosticul HTA sunt 140/90 mmHg. 
În cadrul proiectului, valorile TAS și TAD au fost înregistrate la 84,61%, respectiv 83,71 % 

din consultațiile preventive 
 

TA Nr % 
TAS 15814 84,61 

TAD 15645 83,71 

 
58% dintre cei evaluați au înregistrat valori peste prag. 
 

TA Nr % 
<140/90 10.922 58,44 

≥149/90 4.895 26,19 

N/A 2.873 15,37 

Total 18.690 100,00 
 
 
Repartiția valorilor TA înregistrate pe decade de vârstă este următoarea: 
 

Grupe de 
varsta N/A TA <140/90 TA >140/90 Total 

18-29 ani  646 2245 117 3008 
30-39 ani  617 2411 297 3325 
40-49 ani  297 2564 862 3723 
50-59 ani  313 1404 1005 2722 
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60-69 ani  510 1377 1460 3347 
Peste 70 ani 517 920 1128 2565 
Total 2900 10921 4869 18690 

 
 

Grupe de 
varsta N/A TA <140/90 

(%) 
TA >140/90 

(%) 
Total 

18-29 ani  21,48 74,63 3,89 100,00 
30-39 ani  18,56 72,51 8,93 100,00 
40-49 ani  7,98 68,87 23,15 100,00 
50-59 ani  11,50 51,58 36,92 100,00 
60-69 ani  15,24 41,14 43,62 100,00 
Peste 70 ani 20,16 35,87 43,98 100,00 
Total 15,52 58,43 26,05 100,00 

 
Rezultă că aproape ¼ din persoanele de 40-49 de ani, peste 1/3 dintre cele de 50-59 de 

ani, respectiv 43% dintre cei cu vârste peste 60 de ani sunt hipertensive. 
Per global ¼ din totalul celor examinați preventiv au avut valori sugerând un diagnostic de 

HTA. 

 
 
Valorile TAS și TAD medii pe grupe de vârste sunt cele de mai jos: 
 
 
 

 
TAS medie 

mmHg 
SD TAS 

 
TAD medie 

mmHg 
SD TAD 

 
18-29 ani  115,8 12,0 69,3 8,6 

21,48 18,56
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11,50

15,24
20,16

15,52

3,89
8,93

23,15
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43,62 43,98
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30-39 ani  119,3 13,5 72,2 9,8 
40-49 ani  126,8 16,5 76,5 11,4 
50-59 ani  133,2 17,3 79,4 11,7 
60-69 ani  137,2 18,3 79,7 10,9 
Peste 70 ani 139,1 18,8 78,3 11,1 
Total 128,3 18,3 75,9 11,3 

 
 

 
 
Valorile TAS și TAD medii pe grupe de vârstă și sex sunt cele de mai jos: 

 

FEMEI BĂRBAȚI 

Media 
TAS 

mmHg 

 
Media 
TAD 

mmHg 

TAS 
medie 
mmHg 

TAD 
medie 
mmHg 

TAS 
medie 
mmHg 

TAD 
medie 
mmHg 

18-29 ani  113 68 120 71 116 69 

30-39 ani  116 71 124 75 119 72 

40-49 ani  124 75 130 78 127 76 

50-59 ani  132 78 135 81 133 79 

60-69 ani  136 79 139 80 137 80 

Peste 70 ani 139 79 139 78 139 78 

Media 126 75 131 77 128 76 

 
Valorile TAS și TAD medii pe grupe de vârstă și medii sunt cele de mai jos: 
 
 

 

RURAL URBAN Media 
TAS 

mmHg 

 
Media 
TAD 

TAS 
medie 

TAD 
medie 

TAS 
medie 

TAD 
medie 
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mmHg mmHg mmHg mmHg mmHg 
18-29 ani  116 69 115 70 116 69 
30-39 ani  120 72 118 72 119 72 
40-49 ani  128 77 125 76 127 76 
50-59 ani  136 80 131 79 133 79 
60-69 ani  140 80 135 79 137 80 
Peste 70 ani 142 79 136 77 139 78 
Media 130 76 127 76 128 76 

 

Persoanele identificate ca hipertensive sunt monitorizate în continuare ca bolnavi cronici, 
primind intervenții de stil de viață sau tratament medicamentos în funcție de valorile TA înregistrate 
și nivelul riscului CV global. 
 

c._Screeningul dislipidemiilor 

Obiectivul screeningului este identificarea tulburărilor metabolismului lipidic, care în mod 
independent sau în asociere cu alți factori de RCV determină apariția aterosclerozei. 

 Acest screening se face în cadrul vizitei de evaluare a riscului cardiovascular (relativ sau 
global).  

Majoritatea ghidurilor recomandă în screeningul inițial la persoanele fără risc determinarea 
nivelului colesterolului total sau/și al HDL colesterol, din eșantioane de sânge prelevate à jeune 
sau în orice moment al zilei, din sânge venos sau capilar.  

Asocierea testării colesterolului total și a HDL-col crește sensibilitatea și specificitatea pentru 
evaluarea riscului de boală coronariană. 

Valorile sunt considerate patologice la Colesterol >190 mg/dl. 
Colesterolul total a fost testat la 9.582 de persoane din cele 18.690 (51,27%) peste 18 ani 

examinate preventiv.  
La persoanele din grupa 40-69 ani s-au efectuat 5490 determinări de colesterol (56,07%). 
 

 Efectuate N/A Total % efect 
18-39 ani  2.793 3.540 6.333 44,10 
40-69 ani  5.490 4.302 9.792 56,07 
Peste 70 ani 1.299 1.266 2.565 50,64 
Total 9.582 9.108 18.690 51,27 

 
Raportat pe grupe de vârstă, se constată o creștere cu vârsta a valorilor medii ale 

colesterolului total de 18 la 59 de ani și o reducere ușoară după 59 de ani, probabil în relație cu 
intensificarea administrării de statine odată cu vârsta. 
 
 
 

 Media colesterol total SD 
18-29 ani  179 34 
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30-39 ani  195 44 
40-49 ani  206 45 
50-59 ani  214 48 
60-69 ani  212 48 
Peste 70 ani 204 45 
Total 203 46 

 
 

 Media colesterol total SD 
18-39 ani  188 40 
40-69 ani  210 47 
Peste 70 ani 204 45 
Total 203 46 

 
Analiza valorilor de colesterol total înregistrate în corelație cu grupele de vârstă indică: 

• 41% persoane cu dislipidemie în grupa 18-40 de ani 
• Aprox. 2/3 dintre persoanele de 40-69 de ani și peste având dislipidemie 

 
Valoare 
colest 18-39 ani 40-69 ani Peste 70 ani Total 

Sub 190 1649 1893 520 4062 
Peste 190 1144 3597 779 5520 
Total 2793 5490 1299 9582 

 
 

Valoare 
colest % 18-39 ani 40-69 ani Peste 70 ani Total 

Sub 190 59,04 34,48 40,03 42,39 
Peste 190 40,96 65,52 59,97 57,61 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
 
 

d._Determinarea Riscului Cardiovascular global – Riscul SCORE 
 
Riscul SCORE a fost calculat (automat) în 9.254 consultații din cele 18.690 pentru adulți 

(consultații în care au fost înregistrate toți parametrii care intră în calculul SCORE). 
SCORE a fost efectuat la 5.290 persoane din cele 9792 din grupa 40-69 de ani (54,02%). 
Numărul relativ mic se explică prin faptul că în situația unui scor compozit, la calculul căruia 

este nevoie de prezența concomitentă a mai multor parametri, lipsa oricăruia dintre parametri 
primari (de ex prin neînregistrarea valorii unui parametru în prezența tuturor celorlalți) face 
imposibilă calculul scorului global; pe de altă parte, în cazul determinărilor de laborator prin 
trimitere, operațiunea necesită revenirea la fișa de prevenție inițială într-o a doua întâlnire și 
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completarea rezultatelor de laborator înregistrate. Este nevoie ca softul să genereze remindere 
dacă completarea nu a avut loc într-un interval rezonabil. 

 

 
 
Distribuția pe sexe a categoriilor de risc conform SCORE este următoarea: 
 

SCORE (40-69 ani) Femei % Bărbați % Total % 
<1% 962 16,91 70 1,71 1032 10,54 
1-4% 1530 26,89 1042 25,40 2572 26,27 
5-9% 504 8,86 509 12,41 1013 10,35 
≥10% 109 1,92 564 13,75 673 6,87 
N/A 2585 45,43 1917 46,73 4502 45,98 
Total 5690 100,00 4102 100,00 9792 100,00 

 
Analiza distribuției riscurilor SCORE pe sexe la populația 40-69 de ani: indică faptul că 

bărbații evaluați sunt mai expuși la RCV înalt și foarte înalt decât femeile.  
Astfel bărbații prezintă de 7 ori mai mult RCV foarte înalt decât femeile. 
 

10,54

26,27

10,35
6,87

45,98

<1% 1-4% 5-9% >=10% N/A

Rezultatele evaluării SCORE la pers. 
40-69 de ani (n=9.752)
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Raportat doar la evaluările efectuate (5.290): 
Rezultatele evaluării SCORE indică Risc cardiovascular înalt și foarte înalt la 19% respectiv 

13% din populația 40-69 de ani: 
 

SCORE (40-69 ani) Nr. % 
<1% 1032 19,51 
1-4% 2572 48,62 
5-9% 1013 19,15 
≥10% 673 12,72 
Total 5290 100,00 

 
 
Mediile scorurilor înregistrate se distribuie conform tabelului de mai jos: 
 

 
SCORE 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani 
Media 0,91 3,5 8,48 
SD 1,35 3,4 6,87 
Mediana 1 2 7 
Modul 0 1 3 

 
 

Distribuția mediilor SCORE pe sexe și vârste este următoarea: 
 
 
 
 

16,91

26,89

8,86 1,92

45,43

1,71

25,40

12,41 13,75

46,73

<1% 1-4% 5-9% >=10% N/A

SCORE pe sexe (n=9.792)

Femei Barbati
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 FEMEI BARBAȚI Total 
Grupe 
vârstă 

Media 
SCORE 

Nr. 
pers. 

Media 
SCORE Nr. pers. 

Media 
SCORE Nr. pers. 

40-49 ani  0,11 2097 1,05 1626 0,52 3723 
50-59 ani  1,15 1560 3,64 1162 2,22 2722 
60-69 ani  3,65 2033 8,72 1314 5,65 3347 
Total 1,61 5690 4,14 4102 2,67 9792 
 
 
Precizarea riscului cardiovascular RCV cu ajutorul diagramelor SCORE într-n număr mai 

mare de cazuri evaluate preventiv este un deziderat important, întrucât stabilirea nivelului RCV 
global permite adoptarea de decizii vizând intensitatea intervențiilor de modificare a stilului de 
viață și inițierea unor tratamente medicamentoase.  

Pe de altă parte este folosit și ca instrument în educația pacienților (ilustrarea rolului FR 
modificabili în modularea RCV global). 

 
 
e._Screeningul diabetului zaharat 
 
Glicemia a jeun a fost măsurată la 3,18% din persoanele consultate (conf IP). 
 
f._Screeningul bolii renale cronice 
 
Creatinina a fost măsurată la 27,88% din total consultații adulți 
 
 

Grupe vârsta Total % din gr.vrst. 
18-39 ani  1409 22,25 
40-69 ani  3013 30,77 
Peste 70 ani 791 30,84 
Total 5.212 100,00 

 
 
Raportat la grupa de vârstă 40-69 de ani (n=9.792), creatinina a fost măsurată la 3.012, 

ceea ce reprezintă un procent de 30,77%. 
31,69% dintre persoanele cu TAS peste 140 și/sau TAD peste 90 (4.895 pers) au avut 

determinări ale valorilor creatininei serice. 
 
Repartiția mediei filtratelor glomerulare înregistrate este următoarea: 
 

Grupa varsta Media Filtrat glom DS 
18-29 ani  107,29 27,71 
30-39 ani  95,20 27,87 
40-49 ani  87,90 24,28 
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50-59 ani  83,78 23,04 
60-69 ani  78,03 20,87 
Peste 70 ani 70,70 21,49 
Total 85,66 26,26 

 
Se observă că 12% dintre valorile înregistrate indică un nivel la risc al filtratului 

glomerular (<60 ml/min/1,73m2), respectiv necesitatea de evaluare și monitorizare pentru riscul 
de boală cronică renală. 

 
FG Nr % 
<60 615 12,01 
≥60 4506 87,99 
Total 5121 100,00 

 
 
Activarea Managementului riscului cardiovascular - MR 
 
Persoanelor cu RCV înalt și foarte înalt (≥5%) li se face reevaluare anuală a RCV. 
Persoanelor cu RCV moderat și scăzut ˂5% li se va face o reevaluare a RCV o dată la 3 

ani, până la momentul la care condiția clinică a pacientului modifică gradul de risc. 
Încadrarea acestor persoane în clase speciale de monitorizare a riscului se face prin 

acționarea DA a butonului de management a riscului. 27% dintre persoanele evaluate preventiv, 
cu vârste peste 18 ani au fost incluse în monitorizare de RCV. 

 
RCV-MR Nr % 
Da 4.980 26,65 
Nu 6.381 34,14 
N/A 7.329 39,21 
Total 18.690 100 

 

    
Indicator Pop eligibilă Construcție % 

% din pop eligibila având 
Scorul SCORE ≥ 5% 

≥ 40 ani, cu 
scorul SCORE 
înregistrat 

Nr CNP ≥ 40 ani evaluați, cu scorul 
SCORE înreg ≥ 5% / nr total CNP ≥ 40 
ani evaluați, cu scorul SCORE înreg, 
într-un interval specificat 

31,87 
 
 

% din pop eligibila având 
o glicemia a jeune 
înregistrata intre 101-125 

≥ 18 ani, cu 
glicemia a 
jeune 
înregistrat 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu glicemia 
a jeune 101-125 mg/dl / nr total CNP ≥ 
18 ani evaluați, cu glicemia a jeune 
înreg, într-un interval specificat 

 
14,09 

% din pop eligibila având 
o glicemia a jeune 
înregistrata ≥ 126 

≥ 18 ani, cu 
glicemia a 
jeune 
înregistrat 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu glicemia 
a jeune ≥ 126 mg/dl / nr total CNP ≥ 18 
ani evaluați, cu glicemia a jeune înreg, 
într-un interval specificat 

 
9,65 
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% din pop eligibila având 
înregistrata Cst ≥ 190 
mg/dl la ultimul examen 
preventiv 

≥ 40 ani, cu Cst 
Total 
înregistrat 

Nr CNP ≥ 40 ani evaluați, cu Cst Total 
înreg ≥190 / nr total CNP ≥ 40 ani 
evaluați, cu Cst Total înreg, într-un 
interval specificat 

57,63 
 
 

% din pop eligibila având 
înregistrata TA ≥140/90 
la ultimul examen 
preventiv 

≥ 18 ani, cu TA 
înregistrat 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu TA înreg 
≥140/90 / nr total CNP ≥ 18 ani 
evaluați, cu TA înreg, într-un interval 
specificat 

30,95 
 
 

 
 

 Discuții. Concluzii  
 
Potrivit OMS, bolile cardiovasculare reprezintă în prezent, prima cauză de mortalitate, 

la nivel global, în principal prin boală coronariană și AVC.  
Majoritatea acestor decese pot fi prevenite prin modificarea factorilor de risc cu rol în apariția 

bolii cardiovasculare aterosclerotice (BCVAS), cum ar fi fumatul, dieta nesănătoasă și obezitatea, 
lipsa activității fizice, consumul inadecvat de alcool. 

Conform European Heart Network and European Society of Cardiology (2012) în România, 
53,6% din totalul deceselor la bărbați și 67,6% din totalul deceselor la femei, se datorează BCV, 
aceste cifre fiind în creștere.  

Studiile SEPHAR I și II, au arătat următoarele prevalențe pentru principalii factori de risc 
cardiovasculari la populația peste 18 ani din România: 

• HTA – 40%  
• Obezitatea – 37%, mai frecventă la femei decât la bărbați, pentru toate categoriile 

de vârstă 
• Diabetul zaharat - 5%  
• Dislipidemia – prin hipercolesterolemie totală – 24% 
• RCV mediu după SCORE – 3,5%, cu 5,4% la bărbați și 1,7% la femei; risc 

cardiovascular înalt – 20% și RCV f înalt la 4% 
Studiul PREDATORR (Studiu național privind prevalența diabetului, prediabetului, 

supraponderii, obezității, dislipidemiei, hiperuricemiei și bolii cronice de rinichi) - 2014, arată cifre 
mari ale obezității (31,4%) și excesului ponderal (34,6%) în concordanță cu creșterea prevalenței 
diabetului zaharat tip 2. 

În sprijinul unei intervenții preventive integrate a RCV și metabolic pentru identificarea 
persoanelor cu Risc cardiometabolic crescut, propuse în cadrul pilotului, medicii de familie au 
beneficiat de instruire și suportul oferit de Ghidul de prevenție și Modulul Prevent integrat în softul 
de cabinet ICMED, special adaptat evaluării preventive a adultului.  

Modulul Prevent – secțiunea RCV a permis colectarea de date cu privire la factorii de risc 
cardiovasculari relevanți, calculul RCV global și triajul pe baza scorului SCORE calculat automat, 
a persoanelor care necesită o supraveghere țintită a riscului, respectiv intervenții susținute de 
schimbare a comportamentelor la risc legate de fumat, consumul de alcool, alimentație și mișcare. 
Totodată, oferă posibilitatea tipăririi de informații în sprijinul schimbării, pentru pacienții la risc. 

O asemenea abordare a asigurat pe de o parte, o rată mare de înregistrare a factorilor de 
RCV individuali majori (96% screening obezitate, 85% screening HTA, 51% screening 
dislipidemie, 97% screening fumat, 93% nivel activitate fizică, 90% comportament alimentar, 92% 
comportament legat de consumul de alcool) și trasabilitatea problematicii riscurilor individuale sau 
pe grupe de vârstă; o astfel de evidență permite monitorizarea individuală a riscurilor și 
posibilitatea unor intervenții țintite și adaptate. 
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Intervenții preventive Risc 
cardiovascular Pre Post 

 Screening obezitate vreodată (IMC)  19%   
 Screening obezitate în ex preventiv  17%  95,72% 
 Supraponderali   27%  33,33% 
 Obezi  27,34%  22,62% 
 Screening DZ  5%  Lipsă date 
 Screening HTA vreodată (cu și fără BCV)  75%   
 Screening HTA vreodată (fără BCV)  54,3%   
 Screening HTA în ex preventiv (fără BCV)  17,8%  84,61 % 
 Screening HTA în ex oportunist (fără BCV)  31.62%   
 TA ≥ 140/90 mmHg din toate fișele  26%  26% 
 TA ≥ 140/90 mmHg fără HTA sau BCV  9.12% noi   
 Screening HCst vreodată (cu și fără BCV)  54%   
 Screening HCst vreodată (fără BCV)  28.7%   
 Screening HCst în ex preventiv  6.57%  51,27% 
 Screening HCst la >40 fără dg BCV   30.77   
 Pers eligibile screening care nu au CST  70%   
 Peste 18 ani fără BCV, Cst > 190  21%   
 Peste 40 ani fără BCV, Cst > 190  17%  66% 
 SCORE >40  4%  54,02 % 
 SCORE >40 fără BCV  2%   
 69% au concluzie formulata    100 

 
Pe de altă parte, a permis o înregistrare record, comparativ cu evaluările practicii anterioare 

proiectului, a RCV global (54% comparativ cu 3%) ceea ce permite triajul și acordarea cu prioritate 
a intervențiilor de sprijin pentru modificarea riscurilor ce țin de comportamente, celor cu risc 
cardiovascular înalt sau foarte înalt. Totodată, înregistrarea RCV global permite adoptarea de 
decizii precoce cu privire la inițierea unor tratamente medicamentoase pentru modificarea riscului 
(aspirină, statine, antihipertensive). 

Nu în ultimul rând, abordarea a permis pentru prima dată screeningul bolii renale cronice și 
reînnoirea semnalului de alarmă privind rata înaltă de prevalență a acestei afecțiuni (12% dintre 
persoanele evaluate au FG indicând risc sau posibilă afectare renală). 

Considerăm că, funcționarea actuală a modulului Prevent permite încă subestimarea 
ponderii unor activități ce presupun revenirea în fișa de prevenție și înregistrarea datelor 
referitoare la valorile analizelor de laborator solicitate (colesterol, glicemie, creatinină), motiv 
pentru care va trebui introdusă o alarmă de semnalizare a lipsei acestor date după 1-2 luni de la 
prima vizită preventivă.  

Considerăm ca evaluarea intervențiilor scurte pentru sprijinirea modificărilor de 
comportament și a modului de monitorizare a RCV pe perioade mai lungi de timp este necesară 
și trebuie să facă obiectul unor proiecte viitoare dedicate. 
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3.4  Abordarea integrata a riscului de cancer 
 
 
Cancerul este o mare problemă de sănătate publică în România și în lume, fiind una din 

pricipalele cauze de deces la populația sub 65 ani în Europa și cunoscând o incidență în creștere 
care pune o mare povară asupra sistemelor de sănătate.  

Dacă prevenția primară a cancerului este adresată în mare măsură prin intervențiile 
preventive multifactoriale descrise în secțiunile anterioare ale acestei lucrări, care privesc stilul de 
viață, din modelul de prevenție integrată nu poate lipsi prevenția secundară a cancerului.  

Deși la nivel populațional sunt adresate numai trei cancere, acestea constituie trasori 
importanți în aprecierea performanței sistemelor de sănătate de a proteja populația prin servicii 
preventive. Totodată, sunt localizări care fac obiectul unor directive europene de screening 
sistematic și care, în România determină mai mult de jumătate din decesele prin cancer la femei: 
cancerul de col uterin, cancerul mamar și cancerul colorectal. 

Din acest motiv, fișa de înregistrare a consultației preventive la adulți are o secțiune dedicată 
cu 3 componente (subsecțiuni), adresate celor trei cancere menționate:  

• Screening de cancer mamar  - care se activează automat la femei cu vârsta între 50 și 
69 de ani (populație generală cu risc normal) 

• Screening de cancer de col uterin - care se activează automat la femei cu vârsta între 
25 - 65 de ani (populație generală cu risc normal) 

• Screening de cancer de colon - care se activează automat  la femei și barbați între 50 -
74 de ani (populație generală cu risc normal) 

Aceste (sub) secțiuni sunt create pentru a conține exclusiv informația și intervențiile de 
screening (strict testele de screening si rezultatele acestora).Toate informațiile și intervențiile 
suplimentare care sunt necesare în cazul unui rezultat anormal al testelor de screening sunt fi 
înregistrate în fișa de pacientului sau de monitorizare a riscului.   

La începutul fiecărei subsecțiuni este prezentat riscul pacientului: normal sau înalt 
Aceste riscuri sunt selectate în prima parte a fișei de prevenție , la “ Riscuri semnificative” 

(se bifeaza caseta cu riscul pentru cancer de san, sau cancer de colon). De asemenea, medicul 
are posibilitatea de a modifica riscul și pe loc, în câmpul Risc. 
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În situația în care o persoană are risc semnificativ constatat în afara intervalului de vârstă 

recomandat pentru screening (de exemplu persoane tinere cu rude de gradul I cu diagnostic de 
cancer mamar sau colorectal înainte de 50 ani) , activarea acestuia asigură activarea secțiunii de 
prevenție a cancerului înainte de împlinirea vârstei la care activarea se face automat pe baza 
eligibilității pentru screening populațional. 

 
 

 Intervenții recomandate și indicatori asociați  
 
 
Recomandări pentru prevenția cancerului mamar: 

 1  Se recomandă ca medicul de familie să informeze femeile asimptomatice 
cu vârsta între 50 și 69 de ani și cu risc normal pentru cancerul mamar, 
despre beneficiile screeningului mamografic o dată la doi ani și despre 
posibilitățile locale de testare.  

1B  

2  Există dovezi suficiente că examenul clinic al sânului (ECS) efectuat de 
un cadru medical instruit reduce stadiul clinic la diagnostic al cancerului 
mamar.  

2B  

3  Se recomandă ca medicul de familie să ofere ECS la fiecare consultație 
preventivă periodică a femeilor cu vârsta cuprinsă între 50 și 69 ani.  

PP  

4  Un ECS pozitiv va fi înregistrat cu precizarea: localizării, dimensiunii și a 
prezenței/absenței caracteristicilor sugestive de malignitate ale modificărilor 
constatate.  

5  Se recomandă trimiterea imediată pentru evaluare mamografică pentru 
toate ECS anormale după menopauză, sau care persistă după următorul 
ciclu menstrual sau la care exista caracteristici sugestive de malignitate 
(indiferent de vârstă).  

1B  

6  Nu există suficiente dovezi pentru a susține un beneficiu clinic net al 
screeningului prin echografie, tomosinteză sau RMN pentru femeile cu 
densitate mare a glandei mamare care au un examen mamografic 
negativ.  

1B  

7  Se recomandă ca medicul de familie să informeze persoanele cu istoric 
familial semnificativ pentru un risc crescut de cancer mamar asupra 
posibilităților de evaluare genetică disponibile).  

PP  

8  Se recomandă ca medicul de familie să informeze femeile cu risc înalt 
familial confirmat genetic asupra mijloacelor de prevenție a cancerului 
mamar și ovarian prin: screening precoce și intensiv (mamografie anuală 
digitală începând cu 10 ani mai devreme decât cea mai tânără vârstă la 
diagnostic în familie), chemoprevenție (tamoxifen/raloxifen), chirurgie 
preventivă.  

PP  
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Procesul clinic descris se inițiază automat la femei odată cu împlinirea vârstei de 50 ani. În 

toate cazurile se presupune verificarea riscului semnificativ așa cum este el definit în 
recomandările pentru risc înalt. În caz că acesta este activat la o femeie înaintea vârstei de 50 ani 
procesul clinic se va iniția odată cu stabilirea riscului înalt. 

Toate femeile eligibile examinate preventiv trebuie să beneficieze atât de examen clinic al 
sânului (ECS) cât și de recomandarea mamografiei. În funcție de rezultatele mamografiei, se va 
iniția managementul de risc care presupune efectuarea investigațiilor diagnostice până la 
confirmarea sau infirmarea suspiciunii de cancer mamar. 

 
Recomandări pentru prevenția cancerului de col uterin: 

 1  Se recomandă screeningul pentru cancerul de col uterin prin testare 
(Babeș –Papanicolau) pentru toate femeile cu vârsta cuprinsă între 25 
și 65 ani care nu au simptome sugestive sau un diagnostic confirmat 
de cancer de col uterin și nu sunt histerectomizate total pentru 
afecțiuni necanceroase .  

1A  

2  Retestarea în cadrul Programului National de Screening al Cancerului 
de Col Uterin în Romania are loc la 5 ani după ultimul rezultat normal .  

1A  

3  Medicul de familie va recomanda testarea tuturor femeilor eligibile cu 
vârsta între 25-64 ani pentru care nu se poate documenta un rezultat 
normal mai recent de 5 ani.  

PP  

4  Medicul de familie va explica pacientei semnificația rezultatului testării 
și conduita de urmat.  

1A  

5  In cazul unui rezultat nesatisfăcător sau al unui rezultat negativ pentru 
leziuni intraepiteliale sau malignitate, dar cu modificări non-neoplazice 

1A  
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(infecții, inflamații sau alte modificări reactive), Se recomandă 
repetarea testului într-un interval de 3-6 luni.  

6  In cazul unui rezultat pozitiv pentru anomalii ale celulelor epiteliale sau 
glandulare recomandarea generala este trimiterea la ginecolog / 
oncolog pentru evaluare și intervenție de specialitate.  

1A  

7  In cazul specific al unor modificări ce indica prezenta de Celule 
Scuamoase Atipice cu Semnificație Neprecizată (ASC-US) sau a unei 
Leziuni Scuamoase Intraepiteliale de Grad Scăzut (LSIL) există 
opțiunea repetării testului la 6 luni.  

2B  

8  În cazul persistenței modificărilor se recomandă trimiterea la 
ginecolog / oncolog pentru evaluare și intervenție de specialitate.  

9  Un episod de screening pentru cancerul de col uterin se încheie fie cu 
reintroducerea în Programul de Screening pentru screening de rutina 
(o data la 5 ani) fie cu confirmarea diagnosticului de cancer.  

1A  

10  Reintroducerea în Programul de screening (o dată la 5 ani) a femeilor 
care au prezentat anomalii de tip displazic ale celulelor scuamoase 
sau glandulare se realizează după obținerea a 3 frotiuri consecutive 
negative la intervale de 6 luni.  

1B  

11  Medicii de familie vor informa părinții și tinerii despre beneficiile 
vaccinării anti HPV pentru prevenția primară a cancerului de col uterin 
și a altor cancere determinate de HPV .  

1A  

12  Vaccinarea se recomandă persoanelor de sex feminin la vârsta de 11-
12 ani și până la 26 ani celor care nu au fost vaccinate anterior sau nu 
au completat cele 3 doze. 9vHPV și 4vHPV pot fi folosite și pentru 
vaccinarea persoanelor de sex masculin în aceleași condiții.  

1B  

13  Screeningul cancerului de col uterin prin testare Babeș-Papanicolau 
se recomanda atât femeilor vaccinate cât și celor nevaccinate. 

1C 

 
 

 
Procesul clinic de screening al cancerului de col uterin se inițiază automat la femeile între 

25 și 65 ani.  Verificarea eligibilității pentru testare ( absența simptomelor sau a diagnosticului de 
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cancer, existența colului uterin) determină demararea efectivă a screeningului care presupune 
recoltarea sau trimiterea pentru testare Babeș –Papanicolau (BPN). Cele mai expuse sunt femeile 
care nu au fost testate în ultimii cinci ani și cele care au un frotiu displazic în antecedente. Rubrica 
rezultat Papanicolau va conține rezultatul testării actuale sau al testării anterioare dacă aceasta 
este mai recentă de 5 ani. 

În funcție de rezultatul testării se activează managementul de risc care presupune 
efectuarea investigațiilor diagnostice până la confirmarea sau infirmarea suspiciunii de cancer de 
col uterin si /sau tratamentul displaziei. Softul oferă posibilitatea de a adăuga toate rezultatele 
BPN relevante. 

 
 
Recomandări pentru prevenția cancerului de colorectal: 

 
 1  Medicul de familie va lua în considerare chemoprevenția cancerului 

colo- rectal prin administrarea de doze mici de aspirina (75-100 mg/zi) 
la adulții cu vârsta între 50-59 ani și risc normal, care nu au risc 
crescut de sângerare, au o speranța de viată de cel puțin 10 ani și 
compliază pentru o doză zilnică de aspirină timp de cel puțin 10 ani.  

2B  

2  Medicul de familie va informa persoanele asimptomatice din populația 
cu risc normal cu vârsta cuprinsă între 50 și 74 ani împliniți despre 
beneficiile screeningului pentru cancerul colorectal și despre 
posibilitățile de testare disponibile.  

PP  

3  În Uniunea Europeană, screeningul populațional al cancerului colo-
rectal pentru toate persoanele cu risc normal și vârsta între 50 și 75 
ani se realizează primar prin Testarea Hemoragiilor Oculte în Fecale 
(THOF), la 1 sau 2 ani.  

1A  

4  Alte metode de depistare sunt prin: Sigmoidoscopie flexibilă o dată la 
10 ani + THOF anual, sau Colonoscopie – o dată la 10 ani.  

1A  

5  Se recomandă trimiterea pentru evaluare de specialitate 
(gastroenterologie) a tuturor persoanelor cu THOF pozitiv.  

1A  

6  Se recomandă ca medicul de familie să informeze adulții de orice 
vârstă cu istoric familial semnificativ pentru un risc crescut de cancer 
colorectal asupra posibilităților de evaluare genetică disponibile.  

PP  

7  Următoarele situații de istoric familial sunt asociate cu un risc înalt de 
cancer colorectal:  

• Istoric familial de cancer colorectal (o rudă de grad I la vârstă 
sub 60 ani sau mai multe rude de grad I la orice vârstă), sau  

• Istoric familial de sindrom ereditar canceros (de ex polipoza 
adenomatoasă familiala sau cancerul nepolipozic).  

 
Persoanele cu istoric familial pozitiv vor fi îndrumate pentru evaluare 
genetică și/sau gastroenterologică.  

1B  

8  Se recomandă trimiterea sau supravegherea partajată cu specialistul 
gastroenterolog pentru următoarele situații de istoric personal care 
sunt asociate cu un risc înalt de cancer colorectal:  

• antecedente de cancer colorectal  
• antecedente de polipi adenomatoși  
• istoric de boală inflamatorie intestinală.  

1B  
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În mod similar cu abordarea riscului de cancer mamar, și în screeningul cancerului colo-

rectal există posibilitatea activării secțiunii în afara intervalului de vârstă de referință pentru 
populația cu ric normal (50-74 ani). Toate persoanele cu risc normal vor fi testate utilizând ca 
metodă de screening primar Testul Hemoragiilor Oculte în Fecale (THOF). Persoanele care 
întrunesc criteriile de risc înalt specificate în recomandările sus-menționate vor fi supravegheate 
colonoscopic. Existența oricărui rezultat anormal presupune activarea managementului de risc cu 
trimiterea în serviciul specializat de gastro-enterologie. 

 
 Rezultate privind implementarea intervențiilor adresate riscului de cancer 

 
O particularitate pe care o semnalăm în cazul înregistrărilor privind adresarea riscului de 

cancer în cadrul consultațiilor preventive efectuate în proiect este legată de dinamica foarte 
complexă în dezvoltarea secțiunilor dedicate celor trei screeninguri, care au făcut obiectul unor 
ajustări și modificări repetate până la formatul final care este în uz în prezent. 

Din acest motiv, în perioadele de operare a modificărilor solicitate la secțiunile dedicate 
cancerului, o mare parte din medicii de familie au optat pentru a înregistra aspectele referitoare la 
prevenția cancerului în casetele - text liber, dedicate observațiilor. 

Datorită numărului mare de înregistrări care au uzat această modalitate, respectiv 1601 de 
notificări privind prevenția cancerului efectuate exclusiv în câmpurile de text liber pentru observații, 
analiza acestui segment al consultației preventive va lua în considerare și informațiile consemnate 
sub această formă. 
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a. Screeningul cancerului mamar  
Verificarea riscului semnificativ  
S-a urmărit gradul în care a fost verificat riscul semnificativ de cancer conform 

recomandărilor la populația adultă feminină examinată, prin activarea secțiunii corespunzătoare 
riscului de cancer mamar, la începutul consultației preventive. 

Astfel, în rândul celor 9.974 de femei cu vârsta mai mică de 75 ani, ponderea celor la care 
s-a acționat asupra butonului de ‟risc semnificativ‟ este de 5,3% (526 de persoane) 

La toate vârstele, riscul semnificativ de cancer mamar a fost acționat pentru 544 de femei și 
254 de bărbați.  

 
  sex 

  
Total Nr.  

  
Total % 

 Toate varstele F M 
Risc cancer san Nr. % Nr. % 
Da 42 84,00 8 16,00 50 100,00 
Nu 502 67,11 246 32,89 748 100,00 
Total 544 68,17 254 31,83 798 100,00 

 
 
Pentru grupa de vârstă 50-69, acționarea riscului semnificativ s-a făcut numai pentru 20 de 

persoane. 
 

  Risc cancer sân      
  Da N/A Nu Total Nr Total % 
Vârsta Nr % Nr % Nr %   
50-54 3 0,42 662 92,33 52 7,25 717 100,00 
55-59 8 0,95 764 90,63 71 8,42 843 100,00 
60-64 5 0,48 972 93,28 65 6,24 1042 100,00 
65-69 4 0,40 923 93,14 64 6,46 991 100,00 
Total 20 0,56 3321 92,43 252 7,01 3593 100,00 

 
Efectuarea examenului clinic al sânului (ECS) 
Au fost efectuate în total 297 de examinări clinice ale sânului la femeile de toate vârstele. 

Femeile din grupa 50-69 de ani au fost 3593. La 283 dintre acestea s-a efectuat examen clinic al 
sânului consemnat în câmpurile dedicate (7,87%) la care s-au adăugat 24 de examinări 
înregistrate exclusiv în câmpurile de observații (total 8,54%). La 8 persoane examenul a fost 
pozitiv. 

 
Recomandarea efectuării mamografiei 
Recomandarea de mamografie prin activarea unui bilet de trimitere  s-a efectuat la 131 femei 

de vârsta 50-69 ani (3,65%). 30 de trimiteri au fost înregistrate la femei în afara intervalului de 
vârstă 50-69 ani. Din acestea numai 2 au fost efectuate la persoane cu risc înalt înaintea împlinirii 
vârstei de 50 ani. 
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  Trimitere mamografie   
Total Nr 

  

  
Total % 

  
  Da Nu 
Vârsta Nr % Nr % 
50-54 25 3,49 692 96,51 717 100,00 
55-59 37 4,39 806 95,61 843 100,00 
60-64 44 4,22 998 95,78 1042 100,00 
65-69 25 2,52 966 97,48 991 100,00 
 Total 131 3,65 3462 96,35 3593 100,00 

 
La înregistrările sus-menționate trebuiesc adăugate, discuțiile privind efectuarea 

mamografiei care au fost consemnate la rubrica observații, fără a fi înregistrate în câmpurile 
special dedicate în fișă (în perioada de nedisponibilitate a acestora).  

Astfel numărul de înregistrări suplimentare care fac referire la trimiterea pentru efectuarea 
mamografiei este de 141.  

În consecință, numărul femeilor care au beneficiat de recomandări privind mamografia este 
de 272, rata de trimitere devenind astfel de 7,85%. 

 
Rezultate mamografie 
În rândul femeilor 50-69 de ani trimise la mamografie s-au înregistrat numai 4 rezultate în 

câmpurile dedicate și 63 de rezultate în câmpurile de observații, procentul total al femeilor cu 
testare mamografică confirmată fiind de 1,8 % din populația eligibilă. Raportat la numărul de 
trimiteri, recomandăriel care s-au finalziat cu testare sunt în proporție de 23,1 %. Din cele 63 de 
rezultate, 59 sunt normale.  

 
Managementul riscului (MR) pentru cancerul de sân  
 
Acționarea MR pentru cancerul de sân (în sensul înregistrării unei decizii clinice pozitive sau 

negative de a declanșa managementul de risc) s-a efectuat conform tabelului de mai jos. 
 

 CC san MR   
Total Nr 

  

  
Total % 

  
  Da N/A Nu 
Vârsta Nr % Nr % Nr % 
50-54 79 11,02 315 43,93 323 45,05 717 100,00 
55-59 146 17,32 261 30,96 436 51,72 843 100,00 
60-64 156 14,97 362 34,74 524 50,29 1042 100,00 
65-69 146 14,73 306 30,88 539 54,39 991 100,00 
 Total 527 14,67 1244 34,62 1822 50,71 3593 100,00 

 
MR a fost utilizat în 2349 consultații femei 50-69 ani (65,37%) – de 527 ori Rosu (în sensul 

activării) și de 1822 verde (în sensul deciziei de a nu-l activa). Dintre cazurile cu screening pozitiv, 
numai 2 (femei cu ECS anormal) au beneficiat de decizia inițierii MR. 

Pentru 1244 de femei (34,62%) consultația nu s-a încheiat cu nici-o decizie privnd 
managementul de risc. 

 
Situația generală  a indicatorilor pentru prevenția cancerului mamar este : 
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Indicator Pop eligibila Constructie % 
% din pop eligibila ex 
preventiv având 
documentat ECS 

femei intre 50-69 
examinate preventiv 
având documentat 
ECS  

CNPuri femei intre 50-69 
examinate preventiv având 
documentat ECS /total CNPuri 
femei 50-69 ani ex preventiv 

8,54 

% din pop eligibila ex 
preventiv având 
documentat ECS 
anormal la care s-a 
activat MR 

femei intre 50-69 
examinate preventiv 
având documentat 
ECS anormal cu bifa 
MR  

CNPuri femei intre 50-69 
examinate preventiv având 
documentat ECS anormal cu 
bifa MR/ total femei 50-69 
examinate preventiv având 
documentat ECS  

40 

% din pop eligibila 
având BT 
Mamografie 

femei intre 50-69 
examinate preventiv 
având documentat un 
BT la mamografie în 
ultimii 2 ani  

CNP femei intre 50-69 
examinate preventiv având 
documentat un BT la 
mamografie în ultimii 2 ani / 
total CNPuri femei 50-69 
examinate preventiv 

7,85 

% din pop eligibila 
care au rezultate 
anormale la 
screening 
mamografic trimise la 
oncolog 

femei 50-69 care au 
documentat un rezultat 
mamografic anormal 
mai recent de 1 an și o 
trimitere la oncologie  

femei 50-69 care au 
documentat un rezultat 
mamografic anormal mai 
recent de 1 an și o trimitere la 
oncologie / total femei 50-69 
care au documentat un rezultat 
mamografic anormal mai 
recent de 1 an  

0,2 

 
b. Screeningul cancerului de col uterin 
 
Au fost efectuate 7.713 consultații la femei cu vârsta de 25-64 ani în care ar fi trebuit 

abordată prevenția pentru cancerul de col uterin.  
Riscul de cancer de col uterin a fost acționat în 611 (7,92%) din consultațiile aferente 

femeilor. Din cele 611 de activări, medicii au selectat Da la 5,4% din cazuri. 
  Risc cancer col uterin   

Total Nr. 
  

  
Total % 

  
  Da N/A Nu 
Vârsta Nr. % Nr. % Nr. % 
25-34 7 0,40 1620 92,84 118 6,76 1745 100,00 
35-44 9 0,43 1891 91,26 172 8,30 2072 100,00 
45-54 11 0,61 1651 91,32 146 8,08 1808 100,00 
55-65 6 0,29 1940 92,91 142 6,80 2088 100,00 
Total 33 0,43 7102 92,08 578 7,49 7713 100,00 

 
 

Trimiteri la testul Babeș - Papanicolau 
 
În rândul populației feminine totale (18690) au fost consemnate în câmpurile dedicate 442 

de trimiteri la test BPN. Dintre acestea 427 de trimiteri la examenul Papanicolau au fost 
înregistrate în câmpurile dedicate pentru femeile eligibile (cu vârsta cuprinsă între 25 și 65 ani) – 
rezultând o rată de trimitere de 5,63%. Grupa de vârstă la care au fost înregistrate cele mai multe 
trimiteri este la femeile în decada 35-44 ani. 
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  Trimitere Papanicolau   

Total Nr 
  

  
Total % 

  
  Da Nu 
Varsta Nr % Nr % 
25-34 102 5,85 1643 94,15 1745 100,00 
35-44 148 7,14 1924 92,86 2072 100,00 
45-54 103 5,70 1705 94,30 1808 100,00 
55-65 74 3,54 2014 96,46 2088 100,00 
 Total 427 5,54 7286 94,46 7713 100,00 

 
Cele mai multe discuții privind recomandarea testului BPN au fost însă consemnate în 

rubricile de observații: 1077.  
Luând în considerare toate datele, numărul total al femeilor eligibile, aflate la zi privind 
recomandarea testului BPN este de 1504, respectiv 20,64%.  

 
Rezultate la trimiterile pentru testul Babeș - Papanicolau 
Dacă ne raportăm la procentul femeilor eligibile testate ca urmare a examenului preventiv 

acesta este de 120 de rezultate consemnate în rubrica dedicată, plus 249 consemnate în rubrica 
observații - deci un total de 369 din 7713, respectiv 4,78%. 

Rezultate înregistrate Papanicolau: 120  
  

Nr % 
Da 120 1,55 

Nu 7595 98,47 

Total 7713 100,00 

 
Dacă ne raportăm la numărul de trimiteri care se soldează cu un rezultat înregistrat în fișă, 

rezultă un procent de 27,63% (120 din 442) de trimiteri finalizate cu un rezultat. 
 
Managementul riscului (MR) pentru cancerul de col uterin 
Managementul riscului pentru cancerul de col uterin a fost acționat în 5.256 consultații – 

68,14% (de 1058 ori=Da și 4198=Nu). În 13.72% din cazuri acesta a fost activat. Interesant este 
că numai unul din cele 9 de cazuri de rezultate anormale a declanșat managementul riscului. 

 
  CC col uterin MR  

Total Nr. 
 

 
Total % 

 
  Da N/A Nu 
Vârsta Nr. % Nr. % Nr. % 
25-34 177 10,14 590 33,81 978 56,05 1745 100,00 
35-44 326 15,73 585 28,23 1161 56,03 2072 100,00 
45-54 252 13,94 573 31,69 983 54,37 1808 100,00 
55-65 303 14,51 709 33,96 1076 51,53 2088 100,00 
Total 1058 13,72 2457 31,86 4198 54,43 7713 100,00 

 
Situația generală a indicatorilor pentru prevenția cancerului de col uterin este: 
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Indicator Pop eligibila Constructie % 
% din pop eligibila având 
BT PapTest 

femei 25-64 ani 
examinate preventiv 
care au consemnata o 
trimitere la PAP test 
mai recent de 5 ani 

CNP femei 25-64 ani 
examinate preventiv care au 
consemnata o trimitere la PAP 
test mai recent de 5 ani / total 
CNP femei 25-64 examinate 
preventiv 

20,64 

% din pop eligibila care 
au consemnat rezultat 
PAP test 

femei 25-64 ani 
examinate preventiv 
care au consemnat un 
rezultat PAP test mai 
recent de 5 ani 

CNP femei 25-64 ani 
examinate preventiv care au 
consemnat un rezultat PAP 
test mai recent de 5 ani / total 
CNP femei 25-64 examinate 
preventiv 

4,78 

% din pop eligibila cu 
PAP test anormal care 
are consemnat trimitere 
sau rezultat de 
colposcopie 

femei 25-64 ani 
examinate preventiv la 
care cel mai recent 
consemnat PAP test 
este ANORMAL și la 
care este consemnat 
trimitere sau rezultat 
de colposcopie  

CNP femei 25-64 ani 
examinate preventiv la care cel 
mai recent consemnat PAP 
test este ANORMAL și la care 
este bifat MR/ total CNP femei 
25-64 ani examinate preventiv 
la care cel mai recent 
consemnat PAP test este 
ANORMAL  

11 

 
 
c. Screeningul cancerului colorectal  

 
Conform recomandărilor, screeningul cancerului colorectal ar fi trebuit efectuat la 7057 de 

pacienți cu vârsta de 50-74 de ani. 
 
Riscul semnificativ pentru cancerul de colon 
Riscul semnificativ pentru cancerul de colon a fost activat la 530 persoane (7,51%). A fost 

marcat ca risc crescut la 29 de pacienți ( majoritatea în intervalul de vârstă 55 -64 ani). 
 
 

  
 Vârsta 

Risc cancer colon   
Total Nr 

  

  
Total % 

  
Da N/A Nu 

Nr % Nr % Nr % 
50-54 3 0,24 1157 92,49 91 7,27 1251 100,00 
55-59 10 0,68 1337 90,89 124 8,43 1471 100,00 
60-64 8 0,46 1603 92,45 123 7,09 1734 100,00 
65-69 4 0,25 1511 93,68 98 6,08 1613 100,00 
70-74 4 0,40 919 93,02 65 6,58 988 100,00 
Total 29 0,41 6527 92,49 501 7,10 7057 100,00 

 
Repartiția pe sexe și medii a populației eligibile este:  

 

 
 
 
 

 
Nr % 

Bărbați 2859 40,51 

Femei 4198 59,49 

Total 7057 100,00 
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Nr % 

Urban 3848 54,53 

Rural 3209 45,47 

Total 7057 100,00 

 
 
Trimiteri la testul hemoragiilor oculte în fecale (THOF) 
Trimitere la hemoragii oculte în scaun s-a înregistrat la 2,71% din consultațiile 50-74 de ani 

(191 trimiteri).  
Nr % 

Da 191 2,71 

Nu 6866 97,29 

Total 7057 100,00 
 
 
Rezultate THOF înregistrate  
Au fost înregistrate 15 rezultate Hemoragii oculte în scaun (5 pozitive și 10 negative). 

Aceasta este echivalent cu o rată de testare de 0,21% în populația eligibilă. 
  

Nr % 
Da 15 0,21 

Nu 7042 99,79 

Total 7057 100,00 

 
Raportat la numărul de trimiteri, rata de testare este de 7,8% (15 rezultate pentru 191 de 

trimiteri) 
 
Managementul riscului (MR) pentru  cancerul colorectal  
 
Managementul riscului pt cancerul de colon a fost acționat în 4.506 consultații (63,85%), de 

830 ori roșu (18,42%) și de 3.676 ori verde (81,58%). 
Raportat la cele 5 rezultate pozitive, 4 au avut asociată inițierea managementului riscului 

(roșu). 
MR 
acționat 

Nr % 

Da 830 11,76 

Nu 3.676 52,09 

N/A 2.551 36,15 

Total 7.057 100,00 

 
Cel mai frecvent managementul riscului a fost acționat la grupele de vârstă 55 -59 și 65-69 

ani 
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  CC colon MR   
Total Nr. 

  

  
Total % 

  
  Da N/A Nu 
Vârsta Nr. % Nr. % Nr. % 
50-54 93 7,43 552 44,12 606 48,44 1.251 100,00 
55-59 198 13,46 477 32,43 796 54,11 1.471 100,00 
60-64 202 11,65 604 34,83 928 53,52 1.734 100,00 
65-69 215 13,33 558 34,59 840 52,08 1.613 100,00 
70-74 122 12,35 360 36,44 506 51,21 988 100,00 
Total 830 11,76 2.551 36,15 3.676 52,09 7.057 100,00 

 
Situația generală a indicatorilor pentru prevenția cancerului colorectal este: 
 

Indicator Pop eligibila Constructie % 
% din pop eligibila având 
BT Test hemocult 

adulți intre 50-74 ani 
examinați preventiv 

adulți intre 50-74 ani examinați 
preventiv care au trimitere 
pentru THOF / adulți intre 50-
74 ani examinați preventiv 

2,71 

% din pop eligibila având 
Test hemocult efectuat 

adulți intre 50-74 ani 
examinați preventiv 

adulți intre 50-74 ani examinați 
preventiv care au consermnat 
rezultatul THOF / adulți intre 
50-74 ani examinați preventiv 

0,21 

% din pop eligibila având 
Test hemocult pozitiv 
trimisi la gastroenterolog 
(GE) 

adulți intre 50-74 ani 
examinați preventiv cu 
rezultatul THOF pozitiv 
care au trimitere la GE 

CNP 50-74 exam preventiv cu 
rezultate THOF pozitive cu BT 
GE / toate CNP 50-74 exam 
preventiv cu rezultate THOF 
pozitive 

NA 

 
 

 Considerații epidemiologice  
 
Numărul limitat de rezultate, respectiv de teste de screening efectuate pentru preenția 

oncologică, nu permite o judecată privind situația riscului în populația examinată preventiv și ca 
atare nici aprecierea randamentului de depistare a riscului înalt de cancer prin examinarea 
preventivă sistematică a pacienților care se prezintă la medicul de familie pe perioada unui an. 

Enumerăm totuși indicatorii avuți în vedere pentru a evalua aceste aspecte, cu mențiunea 
de a privi rezultatele atașate, mai mult ca un corolar al exercițiului de prevenție a cancerului posibil 
a fi realizat în contextul actual decât ca o oglindă a modelului de prevenție integrată.  

 
Indicator Pop eligibilă Construcție % 

% din pop eligibila care 
au facut PAP test și au 
rezultat N 

femei 25-64 ani 
examinate preventiv la 
care este consemnat un 
rezultat PAP test 
Negativ (NORMAL) mai 
recent de 5 ani 

CNP femei 25-64 ani examinate 
preventiv care au consemnat un 
rezultat PAP test NEGATIV mai 
recent de 5 ani / total CNP femei 
25-64 examinate preventiv 

1,83 
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% din pop eligibila care 
au facut PAP test și au 
rez anormal 

femei 25-64 ani 
examinate preventiv la 
care cel mai recent 
rezultat PAP test este 
ANORMAL (orice alta 
varianta decât Negativ)  

CNP femei 25-64 ani examinate 
preventiv la care cel mai recent 
rezultat PAP test este 
ANORMAL / total CNP femei 25-
64 examinate preventiv 

0,28 

% din populația eligibila 
testată având Test 
hemocult negativ 

adulți intre 50-64 ani 
examinați preventiv cu 
rezultatul THOF negativ 

rezultate THOF negative / toate 
rezultatele THOF  

73,06 

% din pop eligibila având 
Test hemocult pozitiv 

adulți intre 50-74 ani 
examinați preventiv cu 
rezultatul THOF pozitiv 

CNP 50-74 exam preventiv cu 
rezultate THOF pozitive/ toate 
CNP 50- 74 exam preventiv cu 
rezultate THOF  

8,64 

% din pop eligibila ex 
preventiv având 
documentat ECS 
anormal 

femei intre 50-69 
examinate preventiv 
având documentat ECS 
anormal 

CNPuri femei intre 50-69 
examinate preventiv având 
documentat ECS anormal / total 
femei intre 50-69 examinate 
preventiv având documentat 
ECS 

0,02 

 
 

 Discuții. Concluzii  
 
Spre deosebire de celelalte decizii clinice pe care le ia medicul de familie pentru a oferi 

pacienților săi  intervențiile protectoare împotriva  riscurilor de BNT, screeningul populațional în 
cancer este printre cele a căror finalitate, în cele mai multe cazuri, nu poate să fie atinsă în cadrul 
cabinetului și a practicii acestuia, fiind în proporție covârșitoare dependentă de politicile și 
structurile pe care sistemul de sănătate le prevede în acest scop. 

Din acest motiv, în comparație cu indicatorii secțiunilor anterioare , indicatorii dedicați 
evaluării modului în care este adresat riscul oncologic, privesc sistemul de sănătate și politica 
națională privind prevenția și nu se recomandă a fi utilizați  pentru a judeca în mod limitat practicile 
medicilor de familie evaluați, având în vedere dimensiunea sistemică a screeningului în cancer.  

 În anul 2012, a fost relansat un Program Național de Screening al Cancerului de Col Uterin, 
al cărui design este  în deplin acord cu recomandările Ghidului European în materie, și care 
prevede un rol important pentru medicul de familie.  

De asemeni, chiar daca pentru celelalte localizări (mamar și colorectal) nu au existat până 
în prezent decât inițiative pilot finanțate din fonduri externe, recomandările ghidurilor europene în 
materie de prevenție  au fost diseminate prin acțiuni de educație medicală continuă, în cadrul unui 
amplu proiect  cu finanțare europeană, în rândul unei mase critice, reprezentând mai mult de 
jumătate din medicii de familie practicieni, în anul 2012.  

În plus, Ghidul de Prevenție realizat în proiect și mai ales programul educațional prin care a 
fost efectuată pregătirea medicilor de familie din proiect în a-l implementa, a scos în evidență 
importanța abordării screeningului în cancer și a oferit opțiuni pentru a capacita luarea unei decizii 
de către persoanele examinate preventiv.  

Lectura recomandărilor relevă formularea acestora în acest sens : ‟Medicul de familie va 
informa persoanele asimptomatice din populația cu risc normal cu vârsta cuprinsă între ............. 
ani împliniți despre beneficiile screeningului pentru cancerul ............ și despre posibilitățile de 
testare disponibile. ‟  

Având în vedere că pentru cancerul mamar cât și pentru cel colorectal, testarea persoanelor 
asimptomatice nu este accesibilă decât contra cost, în condițiile în care nu există programe de 
screening populațional, FNUASS nu suportă teste de prevenție iar recomandarea fermă pentru 
implementatori a fost de a respecta condiția asimptomatică a screeningului pentru aceste 
neoplazii.  
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În cazul cancerului de col uterin, deși există un Program Național de Screening al 
Cancerului de Col Uterin – ponderea femeilor cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 ani care, conform 
raportului de audit inițial,  au consemnată  vreodată în fișă o recomandare de testare BPN este de 
numai 22%. De asemeni auditul pre-implementare (efectuat pentru perioada anterioară intrării în 
proiect) a arătat că procentul femeilor care sunt la zi cu recomandarea de testare ( mai 
recenta de 5 ani) este sub 9% ,  menținându-se la cote scăzute și în înregistrările efectuate în 
cadrul proiectului. Aceste cifre sunt concordante cu rata de acoperire (cca 10%) comunicată de 
coordonatorii Programului. Din acest motiv, atingerea unei rate de 20.5% a femeilor care sunt la 
zi cu recomandarea de testare  ca urmare a consultației preventive, este un progres semnificativ, 
chiar dacă este cifrele sunt modeste în raport cu așteptările.  

Barierele menționate de medicii de familie privind includerea pacientelor în program, atât la 
auditul inițial cât și la cel final  se referă la formalitățile administrative laborioase pentru intrarea în 
program, numărul redus de teste repartizate în unele județe sau capacitatea insuficienta de 
testare, circuitele nefuncționale.  

În cazul cancerului colorectal și mamar procentul persoanelor eligibile care au o 
recomandare/testare în interiorul intervalului recomandat este foarte mic ( 6,03 % pentru 
THOF/colonoscopie  și 7,85 % pentru mamografie), dar comparativ cu datele culese în auditul 
pre-implementare, și acestea reprezintă un progres notabil ( 0% pentru cancerul colorectal și 2% 
pentru mamografie). 

 
 % Populație cu recomandare/rezultat 

testare conform intervalului recomandat Pre Post 

 Test Babeș -Papanicolau  8,59%  20,5% 
 THOF sau colonoscopie  0%  6,03% 
 Mamografie  2%  7,85% 

 
Considerăm important să menționăm și cele 198 de refuzuri și amânări privind testarea 

consemnate în rubricile de observații ale fișelor de prevenție, privind recomandările de screening 
pentru cancer.   Raportat la cele 1453 de recomandări de testare consemnate în aceste rubrici, 
rezultă o rată generală de refuz de 13,62% ( circa o persoană din șapte). Este de asemeni, 
semnificativ că în proporție covârșitoare, refuzurile se referă la testele disponibile numai contra 
cost : mamografie și THOF.  

 În ceea ce privește distribuția urban/rural – constatăm din nou amprenta pe care lipsa 
accesului  gratuit la testare ( decontare prin PNS /CNAS) o pune asupra recomandării de testare 
(care trebuie văzută ca  decizie comună medic –pacient). Se poate observa că  procentul 
trimiterilor pentru THOF și mamografie este de peste 4 ori mai scăzut în mediul rural decât în 
mediul urban, în timp ce pentru testul BPN diferențele sunt mult mai puțin semnificative. 

 
 

3.5  Abordarea riscurilor privind sănătatea mintală  
 
OMS a catalogat depresia ca a 4-a cauză majoră de dizabilitate în lume și estimează că în 

2020 va deveni a 2-a cauză de dizabilitate. 
Un studiu realizat în 2012 la nivel european (în 30 de țări, inclusiv România), arată că 

prevalența anuală medie pentru tulburarea depresivă majoră este de 5,8%. În România s-a 
observat, în 2008, că prevalența episodului depresiv major la momentul examinării a fost de 
aproximativ 9%, iar pe durata întregii vieți de 21%.  

Datele statistic semnificative au arătat că depresia este mai frecventă la femei, este deseori 
nerecunoscută sau ascunsă de către populație, iar impactul economic al depresiei este major.  

Depresia majoră figurează alături de anxietate, ostilitate, personalitate tip D, ca factor de 
risc semnificativ pentru boala coronariană ischemică. 
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Identificarea persoanelor cu depresie și trimiterea lor la timp pentru oferirea ajutorului 
specializat psihoterapic sau/și medicamentos este benefică pentru persoana, familia și 
comunitatea din care aceasta face parte 

 
  Intervenții recomandate și indicatori asociați  

 
Se recomandă screeningul la adulții peste 18 ani, inclusiv la femeile însărcinate și lehuze.  
Se consideră screeningul la persoanele cu risc crescut: cu episoade depresive în 

antecedentele familiale, cu istoric psihiatric (adicții, istoric personal de depresie sau de alte 
afecțiuni psihice); persoane cu boli cronice; șomeri, persoane cu probleme sociale. Femeile au un 
risc mai mare decât bărbații. Prezența factorilor de risc nu înseamnă automat diagnostic de 
depresie. 

Algoritmul intervențiilor privind depresia prezintă 2 pași: 
1. Identificarea potențialelor cazuri de depresie, tuturor celor peste 18 ani, cu un episod 

anterior de depresie sau la cei cu afecțiuni cronice însoțite de deficit funcțional.  
2. Confirmarea suspiciunii de depresie prin evaluarea* /trimiterea pentru evaluare, la un 

profesionist competent în evaluarea sănătății mentale și a dificultăților funcționale, 
interpersonale și sociale asociate, a tuturor celor care înregistrează cel puțin 1 răspuns 
pozitiv. 

 
Indicator Pop eligibila Construcție % 

% din populația eligibilă 
la care se face screening 
cu 2 întrebări pentru 
depistarea depresiei 

≥ 18 ani Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu 
chestionar cu 2 întrebări înreg / nr total 
CNP ≥ 18 ani evaluați, într-un interval 
specificat 

 
88,8 

 
 

 
Structura secțiunii pentru screeningul și evaluarea depresiei din cadrul fișei preventive la 

adult este următoarea: 
 

 
 

Proiectul a recomandat pre-screeningul cu chestionarul cu 2 întrebări validat în asistența 
primară (Se-96% și Sp 57%).  

La persoanele cu 2 răspunsuri pozitive s-a recomandat aplicarea unui test diagnostic – 
Chestionarul MDI (Major Depresion Inventory), elaborat de OMS, întrucât a fost validat în 
asistența primară, e ușor de folosit și permite cuantificarea gravității bolii. Chestionarul MDI are 
10 întrebări.  

În funcție de rezultatele obținute la evaluare se generează automat o Concluzie. 
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Varianta de răspunsuri Concluzia 

Dacă răspunsul la cele 2 întrebări este Nu Echilibrat 

Cel puțin 1 răspuns Da, fără a completa 
MDI  

Suspiciune de depresie 

Cel puțin 1 răspuns Da și completarea MDI  Se afișează la concluzie rezultatul obținut 
după completarea chestionarului: 
-Depresie ușoară (Cod F32.0) 
- Depresie moderată (Cod F32.1) 
- Depresie severă (Cod F32.2) 

 
 

 Rezultate privind implementarea intervențiilor adresate problemelor de 
sănătate mintală 

 
Consemnarea riscului de depresie în secțiunea riscuri semnificative a fost făcută la 3,58% 

din consultații, consemnând un risc crescut în 97% din cazuri (14,43%). 
 
 
Risc semnificativ  
  

Da Nu Total 
Nr. 97 575 672 

% 14,43 85,57 100,00 

 
Chestionarul rapid cu 2 întrebări pentru screeningul depresiei a fost aplicat la cca 88% din 

pacienții adulți evaluați în cele 18.748 consultații preventive.  
Chestionarul diagnostic MDI a fost utilizat la 232 de pacienți (1,24%). 
  

Înregistrat % 
Risc depresie 672 3,58 

Depresie Q1 16716 89,16 

Depresie Q2 16648 88,80 

Scor MDI 232 1,24 

MR Depresie 14253 76,02 

 
Butonul de management al riscului pentru sănătate mintală a fost utilizat în 76,02% din 

consultații. 
 

Răsp chest 
depresie 

MR 
Total 

Da Nu N/A 
1 x Da 512 297 220 1029 
2 x Da 952 73 201 1226 
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2 x Nu 282 11521 2570 14373 
N/A 82 505 1475 2062 
Total 1828 12396 4466 18690 

 
 

% 
MR Total 

Da Nu N/A  
1 x Da 49,76 28,86 21,38 100,00 
2 x Da 77,65 5,95 16,39 100,00 
2 x Nu 1,96 80,16 17,88 100,00 
N/A 3,98 24,49 71,53 100,00 
Total 9,78 66,32 23,90 100,00 

 
 

 Considerații epidemiologice  
 

Indicator Pop eligibilă Construcție % 
% din populația care are 
bifat cel puțin un Da la 
cele 2 întrebări și la care 
este bifat DA la MC 

≥ 18 ani, la 
care s-a aplicat 
chestionarul cu 
2 întrebări 
depresie 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu ≥ 1Da la 
chestionar cu 2 întrebări înreg, la care 
este bifat DA la MC / nr total CNP ≥ 18 ani 
evaluați, la care s-a aplicat chestionarul de 
depresie cu 2 întrebări, într-un interval 
specificat 

 
81,63 

 
5,23 

% din populația eligibila 
la care s-a concluzionat 
depresie medie la scorul 
MDI 

≥ 18 ani, care a 
înregistrat cel 
puțin 1 DA la 
chestionarul cu 
2 întrebări  

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu cel puțin 1 Da 
la chestionar cu 2 întrebări înreg, cu 
depresie medie/ nr total CNP ≥ 18 ani 
evaluați, cu cel puțin 1 Da la chestionar cu 
2 întrebări, într-un interval specificat 

lipsa 
 

1,46 

% din populația eligibila 
la care s-a concluzionat 
depresie severa la scorul 
MDI 

≥ 18 ani, care a 
înregistrat cel 
puțin 1 DA la 
chestionarul cu 
2 întrebări  

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu cel puțin 1 Da 
la chestionar cu 2 întrebări înreg, cu 
depresie severa/ nr total CNP ≥ 18 ani 
evaluați, cu cel puțin 1 Da la chestionar cu 
2 întrebări, într-un interval specificat 

lipsa 
 

4,05 

 
Răspunsurile la chestionarul cu 2 întrebări pentru screeningul depresiei arată că 5,53% 

(1037), respectiv 6,54% (1226) dintre persoanele evaluate au dat cel puțin unul respectiv 2 
răspunsuri Da, încadrându-se astfel în categoria celor care necesită evaluare suplimentară prin 
aplicarea chestionarului diagnostic MDI. 

  
Nr % 

1 x Da 1037 5,53 

2 x Da 1226 6,54 

2 x Nu 14374 76,67 

N/A 2111 11,26 

Total 18748 100,00 
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Analiza răspunsurilor înregistrate indică: posibilă anhedonie la 8% din populația evaluată, 
sentimente de tristețe/ demoralizare la 11% din populația evaluată și anhedonie și tristețe / 
demoralizare la 7,37% din populația evaluată. 

 
Nr. Da Nu N/A Total 

1) V-ați pierdut interesul sau 
plăcerea pentru activitățile obișnuite 
în ultima lună? 

1438 15278 2032 18748 

2) V-ați simțit trist, demoralizat sau 
neajutorat în ultima lună? 

2055 14593 2100 18748 

 
 

% Da Nu N/A Total 
1) V-ați pierdut interesul sau 
plăcerea pentru activitățile obișnuite 
în ultima lună? 

7,67 81,49 10,84 100 

2) V-ați simțit trist, demoralizat sau 
neajutorat în ultima lună? 

10,96 77,84 11,20 100 

 
 
 
 
 

 Q2 Da Q2 Nu Total 
Q1 Da 1226 200 1426 
Q1 Nu 825 14373 15198 
Total 2051 14573 16624 

 
Structura populației la care s-a aplicat chestionarul cu 2 întrebări este următoarea: 
 

Nr Total Femei Bărbați Urban Rural 
18-29 ani 2.719 1.563 1.156 1.138 1.581 

30-39 ani 3.011 1.764 1.247 1.611 1.400 

40-49 ani 3.317 1.882 1.435 1.687 1.630 

50-59 ani 2.407 1.381 1.026 1.372 1.035 

60-69 ani 2.963 1.812 1.151 1.630 1.333 

Peste 70 2.208 1.374 834 956 1.252 

Total 16.625 9.776 6.849 8.394 8.231 

 
Din cei 1226 care au răspuns cu Da la ambele întrebări pentru evaluarea riscului de 

depresie, structura pe grupe de vârstă este următoarea: 
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Pop Nr % 

18-29 ani 2.719 71 2,61 

30-39 ani 3.011 132 4,38 

40-49 ani 3.317 187 5,64 

50-59 ani 2.407 217 9,02 

60-69 ani 2.963 279 9,42 

Peste 70 2.208 340 15,40 

Total 16.625 1.226 7,37 
 
Se observă o creștere a procentului celor cu suspiciune de depresie proporțional cu vârsta. 
Din cei 1.226 care au răspuns cu Da la ambele întrebări pentru evaluarea riscului de 

depresie, distribuția răspunsurilor în funcție de sexe și medii este următoarea: 
 

Nr. Total Femei Bărbați Urban Rural 
18-29 ani 71 50 21 32 39 

30-39 ani 132 85 47 63 69 

40-49 ani 187 132 55 68 119 

50-59 ani 217 146 71 99 118 

60-69 ani 279 188 91 110 169 

Peste 70 340 237 103 142 198 

Total 1.226 838 388 514 712 

 
 
Raportate la grupele de vârstă din totalul populației evaluate (18748), obținem următoarele 

distribuții pe sexe, medii: 
 

% Total Femei Bărbați Urban Rural 
18-29 ani 2,61 3,20 1,82 2,81 2,47 

30-39 ani 4,38 4,82 3,77 3,91 4,93 

40-49 ani 5,64 7,01 3,83 4,03 7,30 

50-59 ani 9,02 10,57 6,92 7,22 11,40 

60-69 ani 9,42 10,38 7,91 6,75 12,68 

Peste 70 15,40 17,25 12,35 14,85 15,81 

Total 1226 838 388 514 712 

 
Se observă astfel un procent mai mare al suspiciunii pentru depresie la femei comparativ cu 

bărbații și în mediul rural comparativ cu cel urban.  
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 Discuții. Concluzii  
 
Statisticile internaționale și românești privind prevalența depresiei precum și estimările 

organismelor internaționale privind impactul acesteia asupra sănătății individului, familiei și 
comunității, fac necesară adoptarea de strategii de încurajare a depistării și abordării depresiei în 
asistența medicală primară. 

În România, în ciuda eforturilor comunității medicilor de familie având ca punct de plecare 
câteva proiecte coordonate internațional (cu participarea medicilor de familie, psihiatrilor și unor 
psihologi) și finalizate prin demersul CNSMF de elaborare a unui Ghid de management al 
depresiei în asistența primară (2009), nu există încă o preocupare concretă în direcția încurajării 
medicilor de familie pentru o practică mai implicată în domeniu, prin crearea unui cadru propice 
unei pregătiri suplimentare adecvate urmată de condiții adecvate aplicării acestor cunoștințe (în 
legătură cu diagnosticul și managementul farmacologic și non farmacologic al depresiei). 

În contextul Proiectului, screeningul depresiei folosind Chestionarul cu 2 întrebări relevă 
câteva aspecte semnificative: 

- Aplicarea chestionarului de screening a intrat în rutina evaluărilor preventive la 
populația peste 18 ani (88% dintre evaluările preventive). 

- 7.37% din populația evaluată necesită evaluare suplimentară prin aplicarea unui 
chestionar diagnostic sau/și evaluare psihiatrică pentru stabilirea unui diagnostic de 
depresie și includerea persoanei într-un protocol de management de caz. 

Gestionarea acestor cazuri indică necesitatea dobândirii de abilități suplimentare de 
management al cazurilor de depresie de către medicii de familie, o mai bună coordonare a relației 
medic de familie- medic psihiatru, accesul crescut al pacienților diagnosticați cu depresie la servicii 
psihoterapice dovedit eficace (terapie cognitiv comportamentală, terapie integrativă bazată pe 
dovezi etc). 
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4. EVALUAREA IMPLEMENTARII RECOMANDARILOR DE INTERVENTIE 
PREVENTIVA INTEGRATA LA COPIL și ADOLESCENT (AUDITUL POST-
IMPLEMENTARE) 

 

4.1 Descrierea eșantionului. Procesul de colectare a datelor. Limite 
 
La copii, consultațiile preventive au o abordare diferită. Ele sunt efectuate în mod tradițional 

la vârstele jalon (la externare din maternitate, la 2 săptămâni, la 1 lună, 2 luni, 4 luni, 6 luni, 9 luni, 
12 luni, 15 luni, 18 luni, 24 de luni, apoi anual).  

Ghidul de prevenție cuprinde recomandări incluse în fișele electronice adaptate pentru 
consultațiile copilului la diferite momente. În Modulul Prevent pentru copii au fost preluate mai ales 
recomandările legate de urmărirea creșterii și dezvoltării, cele legate de alimentație și de 
screeningul celor mai frecvente și importante afecțiuni (screeningurile nou-născutului, screeningul 
tulburărilor de vedere, autismului, anemiei feriprive și rahitismului). 

Evaluările privind identificarea riscurilor importante la copii, vârsta de inițiere și de încheiere 
pentru respectivele evaluări sunt consemnate în graficul de mai jos. 

 

 
 
Secțiunile principale din structura fișelor de copii sunt următoarele: 
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Conținutul secțiunilor este adaptat vârstei la care se face evaluarea. 
Populația infantilă în grija celor 100 de medici de familie este de 38.370 (copii înscriși în 

listele medicilor de familie). Au fost consultați preventiv 10.064 de copii, ceea ce reprezintă o 
acoperire de 26,23% din populația infantilă a respectivelor cabinete. Cea mai mare acoperire s-a 
înregistrat la grupa de vârsta 0-2 ani, unde au fost văzuți cel puțin o dată cca 66% din copii.  

 

Structura pe grupe de 
vârstă analizate 

Pac. diferiți 
consultați Pac înscriși % 

Nr. Pac <2 ani 2.236 3.228 69,27 
Nr. pac 2-17 ani 7.828 35.142 22,28 
Nr. pac >18 ani 18.314 163.193 11,22 
Total 28.378 201.563 14,08 

 
Cei 10.064 de copii evaluați preventiv au beneficiat de 11.382 consultații preventive. Pentru 

copiii peste 2 ani există în general o singură consultație, recomandarea fiind să fie consultați anual. 
O parte dintre copiii sub 2 ani au înregistrări multiple (2-4 consultații).  

  
Copii Consultații 

0-2 ani 2.236 3.210 

2-17 ani 7.828 8.172 

Total 10.064 11.382 

 
 
Distribuția consultațiilor (3.203 consultații) după numărul consultațiilor preventive 

înregistrate la copii 0-2 ani diferiți, este conform tabelului:  
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Cons/copil 0-
2ani 

Nr copii % 

1 cons 1.149 53,87 

2 cons 391 18,33 

3 cons 592 27,75 

4 cons 1 0,05 

Total 2.133 100,00 

 
Distribuția consultațiilor după numărul consultațiilor preventive înregistrate la copii cu vârsta 

2-17 ani diferiți, este conform tabelului: 
 

Cons/copil 2-17 
ani 

Nr % 

1 consultație 7747 98,18 

2 consultații 142 1,80 

3 consultații 2 0,03 

Total 7891 100,00 

 
 

 
Sumarul datelor înregistrate și frecvența înregistrării acestor date la evaluarea copiilor de 0-

2 ani sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
  

Nr % 
Lungime 3061 95,57 

Greutate 3202 99,97 

PC 2719 84,89 

IMC 3060 95,54 
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z L 2960 92,41 

zG 3036 94,79 

z G/l 3000 93,66 

Concluzia 2379 74,27 

Fenilcetonurie 725 59,18 

Hipotiroidism 720 58,78 

Achiz1 47 2,00 

Achiz2 32 1,00 

Achiz3 57 1,78 

Achiz4 53 1,65 

Achiz5 57 1,78 

Achiz6 44 1,37 

Man Risc Dezvoltare 
neuro-motorie 

2834 88,48 

Autism 266 
 

CI Alimentatie san 1118 
 

Alimentatie 3203 100,00 

Supturi/zi 784 
 

Tip lapte 774 
 

Nr. mese/zi 497 
 

Nr. mese lapte 408 21,01 

Amidonoase 1715 88,31 

Proteine vegetale 1715 88,31 

Lactate 1715 88,31 

Carne 1715 88,31 

Oua 1715 88,31 

Legume/vit. A 1715 88,31 

Alte legume, fructe 1715 88,31 

Nr. grupe alimentare 486 25,03 

Cantitate 601 30,95 

Frecventa 601 30,95 

Consistenta alimente 1131 58,24 

DMA 817 42,07 

Consiliere alăptare 2212 113,90 

Cons. alim. 
complementară 

2397 123,43 

Man. Riscului 
Alimentație 

2818 87,98 

Activ fizica 3198 99,84 
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Au fost completate 3.203 fișe de consultație la copiii 0-2 ani:  
 

tip fișă Total % 
1 săptămâna 150 4,68 

2 săptămâni 57 1,78 

1 luna 236 7,37 

2 luni 410 12,80 

4 luni 408 12,74 

6 luni 369 11,52 

9 luni 358 11,18 

12 luni 474 14,80 

15 luni 221 6,90 

18 luni 294 9,18 

2 ani 225 7,02 

Total 3203 100,00 

 
Sumar activitate copii 2-17 ani  

Nr % 
Lungime 7657 96,02 

Greutate 7668 96,16 

IMC 7649 95,92 

z L 7583 95,10 

Concluzia 4159 52,16 

TAS 3771 47,29 

TAD 3768 47,25 

Man.Problemei 
Dezvoltare 

6862 86,05 

Alim1 7562 94,83 

Alim2 7526 94,38 

Alim3 7483 93,84 

Concluzia Alimentație 7569 94,92 

Activ Fizica 6964 87,33 
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4.2 Implementarea intervențiilor preventive recomandate privind creșterea și 
dezvoltarea staturo-ponderala 

 
Monitorizarea creșterii și promovarea nutriției optime sunt componente esențiale ale 

prevenției la copiii de toate vârstele.  
Monitorizarea creșterii copilului contribuie la confirmarea unei dezvoltări normale, dar și la 

identificarea timpurie a unor potențiale probleme nutriționale sau de sănătate și are ca principale 
obiective:  

• de a permite inițierea unei acțiuni eficiente ca răspuns la deviații de la normal ale 
creșterii și dezvoltării;  

• de a informa părinții despre modul în care nutriția, activitatea fizică, genetica și boala 
pot afecta creșterea și de a motiva îmbunătățirea practicilor de îngrijire a copilului;  

• pentru a asigura un contact regulat cu serviciile de asistență medicală primară și de a 
facilita utilizarea acestora. 

 
Activitățile clinice legate de monitorizarea și promovarea creșterii și dezvoltării sănătoase a 

copilului la nivel individual, în cabinetul medicului de familie, includ:  
• măsurarea cu precizie a greutății, taliei (lungimea sau înălțimea) și a circumferinței 

craniene (la sugar);  
• proiecția grafică precisă a măsurătorilor pe graficul de creștere corespunzător (manuală 

sau automată);  
• interpretarea corectă a curbei de creștere a copilului; și  
• discutarea acesteia cu aparținătorii și stabilirea de comun acord a acțiunilor ulterioare în 

funcție de situația individuală 
 
Procesul parcurs este cel sugerat în algoritmul de mai jos: 
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Înregistrarea datelor se face în secțiunea Măsurători – Dezvoltare staturo-ponderală. 
În funcție de vârstă, medicii trebuie să înregistreze parametrii cei mai importanți legați de 

dezvoltarea staturo-ponderală: 
• Înălțimea 
• Greutatea 
• Perimetrul cranian 

Automat, programul calculează IMC și face proiecțiile pentru graficele de creștere, calculând 
totodată și scorurile Z (abaterile în plus - +Z sau în minus – Z față de media de referință, pentru 
fiecare grafic de creștere corespunzător vârstei și sexului). 

Pentru copiii 0-4 ani, structura secțiunii Măsurători – Dezvoltare staturo-ponderală este 
următoarea: 
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Pentru copiii 5-17 ani, structura secțiunii Măsurători – Dezvoltare staturo-ponderală este 
următoarea: 
 

 
 
 

 Intervenții recomandate și indicatori asociați  
 
Înregistrările principalelor categorii de măsurători (greutate, talie/înălțime, perimetru cranian) 

la fiecare dintre examinările preventive și urmărirea proiecției acestora pe curbele de referință, în 
dinamică, reprezintă recomandări de bună practică în domeniul evaluării și monitorizării creșterii 
copiilor. 

Recomandare - Toți copiii de la naștere până la 18 ani trebuie să beneficieze de evaluarea 
creșterii, dezvoltării și stării de nutriție prin intermediul graficelor de creștere ale OMS (2006 și 
2007), la fiecare control preventiv efectuat în cabinetul medicului de familie conform calendarelor 
în vigoare (Recomandare OMS) 

 
Tabelele de mai jos sintetizează modalitățile de evaluare a creșterii și dezvoltării utilizând 

toate graficele adecvate vârstei 



 

111 
Proiect Lifestyle – Raport final 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Indicatorii privind modul de efectuare al acestei activități de către medicii din pilot sunt 

următorii: 
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Indicator Pop eligibilă Construcție % 

% din populația eligibila la care s-
a efectuat vizita de 1S, 1L, 2L, 4L, 
6L, 9L,12L,18L, 24L, 3 - 17 ani ani, 
6-17 ani și s-au completat graficele 
de dezvoltare aferente 

Copii 1S-17 ani 
după caz 

Nr CNP copii care au împlinit 1S, 1L, 
2L, 4L, 6L, 9L,12L,18L, 24L, 3 -17 ani 
la care s-au facut masuratorile de 
creștere și dezvoltare / nr CNP copii 
care au împlinit 1S, 1L, 2L, 4L, 6L, 
9L,12L,18L, 24L, 3 -17 ani evaluați, 
într-un interval specificat (pt fiecare 
vârsta în parte) 

94,34 

% din populația eligibila la care s-
a efectuat vizita de 1S, 1L, 2L, 4L, 
6L, 9L,12L,18L, 24L, 3 ani, 4 ani la 
care s-a înregistrat T/L, G și s-a 
înregistrat T/L, G și s-au calculat 
scoruri z T/ V, G/ V, G/ T 

Copii 0-4 ani 
după caz 

Nr CNP copii care au împlinit 1S, 1L, 
2L, 4L, 6L, 9L,12L,18L, 24L, 3 ani, 4 
ani la care s-a înregistrat T/L, G și s-
au calculat scoruri z T/ V, G/ V, G/ T/ 
nr CNP copii care au împlinit 1S, 1L, 
2L, 4L, 6L, 9L,12L,18L, 24L, 3 ani, 4 
ani evaluați, într-un interval specificat 
(pt fiecare vârsta în parte) 

88,24 

% din populația eligibila la care s-
a efectuat vizita de 5 - 17 ani, s-a 
înregistrat T/L, G și s-au calculat 
scoruri z T/ V, IMC/ V 

Copii 5-17 ani 
după caz 

Nr CNP copii care au împlinit 5-17 ani 
la care s-a înregistrat T/L, G, IMC și s-
au calculat scoruri z T/ V, IMC/ V / nr 
CNP copii care au împlinit 5-17 ani 
evaluați, într-un interval specificat (pt 
fiecare vârsta în parte) 

94,65 

 
 

 Implementarea intervențiilor de supraveghere a creșterii și dezvoltării 
staturo-ponderale–Rezultate 

 
La grupa de copii 0-5 ani (inclusiv) au fost înregistrate 5.016 consultații, pentru 3.671 de 

copii. Unii copii au beneficiat de mai multe înregistrări pe durata proiectului. 
 

Cons Nr copii % 
7 2 0,05 
6 7 0,19 
5 28 0,76 
4 79 2,15 
3 173 4,71 
2 603 16,43 
1 2779 75,70 

Total 3671 100 
 

0-5 ani Înregistrat % 
Lungime 4.801 95,71 

Greutate 4.952 98,72 

PC (0-2 ani) 2719 84,89 

z Lungime pt vârstă 4.667 93,04 

z Greutate pt varsta 4.641 92,52 

z Greutate pt lungime 4.687 93,44 
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 Consultații N/A Masurat % 
Lungime 5.016 215 4.801 95,71 

Greutatea 5.016 64 4.952 98,72 
z L/V 5.016 349 4.667 93,04 
z G/V 5.016 375 4.641 92,52 
z G/L 5.016 329 4.687 93,44 

 
Se constată că medicii de familie înregistrează într-un grad foarte ridicat datele 

antropometrice, în general la peste 95% din consultații. Scorurile Z sunt calculate automat la toate 
consultațiile unde există o înregistrare validă a înălțimii și greutății.  

 
 Considerații epidemiologice  

 

Indicator Pop eligibila Constructie % 

% din populația eligibila la care s-a 
efectuat vizita de 1S, 1L, 2L, 4L, 6L, 
9L,12L,18L, 24L, 3 - 17 ani având 
scor z sugerând: creștere normala, 
deficit statural, deficit statural sever, 
creștere excesiva, greutate normala, 
malnutritie, malnutritie severa, posibil 
exces ponderal 

Copii 0-5 luni, 6-
23L, 3-4 

Nr CNP copii între 0 - 5L, 6L - 23L, 
3-4 ani având pe curba L sau T/ V 
scoruri z sugerând creștere 
normală (z -2 +3), deficit statural 
(z-2 -3), deficit statural sever (z 
sub -3) / Nr CNP copii între 0 - 6L, 
9L - 24L, 3-4 ani evaluați, având 
scoruri z calculate, într-un interval 
specificat  

83,47 

 
 
a. Copii 0-4 ani 
 
Talia pentru vârstă (graficul T/V) 
 
Din cele 4455 consultații la copiii 0-4 ani, pentru 4125 s-a putut calcula și proiecta scorul Z 

corespunzător (92,59%).  
 

 De la Până la Nr. % Interpretare 

z ≥3 3  316 7,66 
Lung/înălțime 

excesivă 
≥2 z <3 2 3 428 10,38 Lungime normala 
≥1 z <2 1 2 840 20,36 
≥0 z <1 0 1 1104 26,76 
≥-1 z <0 -1 0 807 19,56 
≥-2 z <-1 -2 -1 427 10,35 
≥-3 z <-2 -3 -2 140 3,39 
z <=-3  -3 63 1,53 Deficit statural 
Total   4125 100,00  
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Analiza valorilor înregistrate indică prezența deficitului statural (un scor Z sub -3) doar la 
1,44% (67) dintre copiii 0-4 ani evaluați preventiv. 

 

 
 
 

Greutate pentru vârstă (graficul G/V)  
 
Din cele 4.455 consultații la copiii 0-4 ani, pentru 4.104 s-a putut calcula și proiecta scorul Z 

corespunzător (92,12%).  
 

z G/V De la Până la Nr % Interpretare 
z ≥3 3  312 7,60 

Posibil exces ponderal 
(se corelează cu G/L) ≥2 z <3 2 3 426 10,38 

≥1 z <2 1 2 836 20,37 
≥0 z <1 0 1 1102 26,85 

Greutate normala ≥-1 z <0 -1 0 804 19,59 
≥-2 z <-1 -2 -1 423 10,31 
≥-3 z <-2 -3 -2 140 3,41 Deficit ponderal 
z ≤ -3  -3 61 1,49 Deficit ponderal sever 
Total   4104 100,00  

 
Analiza valorilor înregistrate indică prezența deficitului ponderal (un scor Z -2-3) la 3,41% 

(140), respectiv un deficit ponderal sever la 1,49% (61) dintre copiii 0-4 ani evaluați preventiv. 
 

7,66

10,38

20,36

26,76

19,56

10,35

3,39 1,53

Z >=3 >=2 Z <3 >=1 Z <2 >=0 Z <1 >=-1 Z <0 >=-2 Z <-1 >=-3 Z <-2 Z <=-3

Scor z L/V la copii 0-4 ani (n=4.125)
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Greutate pentru lungime (graficul G/L) 
 
Din cele 4.455 consultații la copiii 0-4 ani, pentru 4.171 s-a putut calcula și proiecta scorul Z 

corespunzător (93,63%).  
 
 

z G/L De la Până la Nr % Interpretare 
z ≥3 3 . 61 1,46 Obezitate 
≥2 z <3 2 3 181 4,34 Exces ponderal 
≥1 z <2 1 2 592 14,19 Risc de exces ponderal 
≥0 z <1 0 1 1158 27,76 

Stare nutrițională 
normală ≥-1 z <0 -1 0 1226 29,39 

≥-2 z <-1 -2 -1 633 15,18 
≥-3 z <-2 -3 -2 234 5,61 Malnutriție 
z <=-3  -3 86 2,06 Malnutriție severă 
Total   4171 100,00  
 
Analiza valorilor înregistrate indică prezența malnutriției (un scor Z -2-3) la 5,61% (234), 

respectiv a malnutriției severe la 2,06% (86) dintre copiii 0-4 ani evaluați preventiv. 
Aceleași date indică exces ponderal (un scor Z 2 la 3) la 4,34% (181), respectiv a obezității 

la 1,46% (61) dintre copiii 0-4 ani evaluați preventiv. 

7,60
10,38

20,37

26,85

19,59

10,31

3,41 1,49

Z >=3 >=2 Z <3 >=1 Z <2 >=0 Z <1 >=-1 Z <0 >=-2 Z <-1 >=-3 Z <-2 Z <=-3

Scor z G/V la copii 0-4 ani (n=4.104)
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b. Copii 5-17 ani 
Procesul de monitorizare a creșterii și dezvoltării la copiii de 5 ani și peste parcurge 

următoarele etape: 
 

 
 
Pentru copiii din grupa 5-17 ani, au fost efectuate 6.451 consultații, în care au fost evaluați 

5.890 copii diferiți. 
 

1,46 4,34

14,19

27,76
29,39

15,18

5,61 2,06

Z >=3 >=2 Z <3 >=1 Z <2 >=0 Z <1 >=-1 Z <0 >=-2 Z <-1 >=-3 Z <-2 Z <=-3

Scor z G/L la copii 0-4 ani (n=4.171)
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Analiza datelor înregistrate la copiii de 5 ani și peste indică faptul că, medicii de familie din 
pilot au înregistrat datele antropometrice recomandate la peste 95% din consultații.  

IMC și scorul Z (Î/V) au fost calculate automat la toate consultațiile unde a existat o 
înregistrare validă a înălțimii și greutății. 

 
 5-17 ani Consultații N/A Măsurat % 
Înălțime 6451 245 6206 96,20 

Greutatea 6451 243 6208 96,23 
IMC 6451 251 6200 96,11 
z L/V 6451 290 6161 95,50 
TAS 6451 2839 3612 55,99 
TAD 6451 2842 3609 55,94 

 
Distribuția pe vârste și sexe a celor 6.451 consultații este următoarea: 
 

Vârsta Nr % 
5 561 8,70 
6 519 8,05 
7 654 10,14 
8 480 7,44 
9 560 8,68 

10 400 6,20 
11 458 7,10 
12 412 6,39 
13 469 7,27 
14 565 8,76 
15 540 8,37 
16 434 6,73 
17 399 6,19 

Total 6.451 100,00 
 
 
 



 

118 
Proiect Lifestyle – Raport final 

 

 
 
 
Înălțime pentru vârstă - (graficul Î/V)  
  
Din cele 6.451 de consultații la copiii 5-17 ani, pentru 6.161 s-a putut calcula și proiecta 

scorul Z corespunzător (95,50%).  
 
z Î/v De la Până la Nr % Interpretare 
z ≥3 3  225 3,65 Înălțime excesivă 
≥2 z <3 2 3 442 7,17 Înalt pentru vârstă 
≥1 z <2 1 2 1338 21,72 

Înălțimi normală 
≥0 z <1 0 1 1995 32,38 
≥-1 z <0 -1 0 1422 23,08 
≥-2 z <-1 -2 -1 548 8,89 
≥-3 z <-2 -3 -2 127 2,06 Deficit statural 
z ≤ -3  -3 64 1,04 Deficit statural sever 
Total   6161 100,00  

 
 N/A 290   

 
 
Analiza valorilor înregistrate indică prezența deficitului statural (un scor Z între -2 și -3) la 

2,06% (127) și a unui deficit statural sever la 1,04% (64) dintre copiii peste 5 ani evaluați preventiv. 
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Managementul problemei a fost acționat la 85,55 din consultații, la 4,90% fiind DA, adică 

medicii au dorit să marcheze o problema legată de dezvoltarea staturo-ponderală la copii 5-17 
ani. 

 Nr % 
Da 316 4,90 
Nu 5203 80,65 
N/A 932 14,45 
Total 6451 100,00 

 
Distribuția IMC mediu pe vârste la grupa 5-17 ani este următoarea: 
 

Vârsta Val medie a 
IMC 

5 15,36 
6 15,66 
7 16,07 
8 16,62 
9 17,18 

10 18,41 
11 18,45 
12 18,87 
13 19,62 
14 20,09 
15 20,55 
16 20,86 
17 21,04 

3,65
7,17

21,72

32,38

23,08

8,89

2,06 1,04

Z >=3 >=2 Z <3 >=1 Z <2 >=0 Z <1 >=-1 Z <0 >=-2 Z <-1 >=-3 Z <-2 Z <=-3

Scor z G/L la copii 5-17 ani (n=6.161)
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Media 5 -17 ani 18,22 
 
 

 Discuții. Concluzii  
 
Talia mică pentru vârstă este indicatorul de deficit de creștere staturală, asociat cu 

dezvoltarea intelectuală și performanțele educaționale ulterioare.  
În populația analizată s-a înregistrat prezența deficitului statural (un scor Z sub -3) la 1,44% 

(67) dintre copiii 0-5 ani evaluați preventiv. Prezența deficitului statural (un scor Z între -2 și -3) la 
2,06% (121) și a unui deficit statural sever (un scor Z sub -3) s-a înregistrat la 1,02% (60) dintre 
copiii peste 6 ani evaluați preventiv.  

Comparativ cu datele naționale (8% 1991, 20% 2000, 5% - 2004) datele acestea indică o 
stare de nutriție corespunzătoare a eșantionului de copii examinați.  

Greutatea mică pentru talie reprezintă un indicator de subnutriție important. Literatura de 
specialitate indică efectele importante ale subnutriției asupra dezvoltării și stării de sănătate a 
copilului. 

În populația analizată s-a înregistrat prezența unui deficit ponderal în raport cu vârsta (un 
scor Z -2-3) la 3,21% (149), respectiv a unui deficit ponderal sever la 1,40% (65) dintre copiii 0-5 
ani evaluați preventiv.  

5,48% (257), respectiv 1,96% (92) dintre copiii 0-5 ani examinați prezintă malnutriție 
respectiv malnutriție severă. Aceleași date indică 4,35% copii cu exces ponderal, respectiv 1,46% 
(75) copiii 0-4 ani evaluați preventiv, cu obezitate.  

 
 
 

4.3 Implementarea intervențiilor preventive recomandate privind alimentația și 
activitatea fizică la copil 

 
A. Intervenții preventive recomandate privind alimentația la copil 
 
Alimentația corectă a copilului în toate perioadele dezvoltării, este una din condițiile esențiale 

pentru o creștere și dezvoltare armonioasă și atingerea potențialului de dezvoltare intelectuală 
corelată cu vârsta. 

 
A1. Intervenții preventive recomandate privind alimentația la copilul 0-24 de luni 

 
Atunci când vorbim de vârstele mici (0-2 ani) alăptarea exclusivă până la 6 luni, continuarea 

alăptării până la 12 -24 de luni, respectiv diversificarea corectă în perioada 6-24 de luni sunt 
intervenții preventive cu foarte mai mare impact în reducerea mortalității infantile.  

În consecință se recomandă o atenție prioritară a medicului pentru evaluarea modului de 
alimentație și pentru consilierea pentru alăptare și o diversificare alimentară corectă și adaptată 
vârstei. 

Procesul evaluării alăptării pentru copii cu vârste între 0 și 6 luni (exclusiv) se desfășoară 
după următorul algoritm: 
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Câmpurile dedicate înregistrării alimentației la copilul 0 - 5 luni, sunt cele din figura de mai 
jos 

 

 
 
Vizitele înregistrate în acest mod sunt cele de la 0, 1 săptămână, 2 săptămâni, 1 lună, 2 luni, 

4 luni. 
Vizitele înregistrate la alte vârste decât cele jalon se înregistrează în formatul corespunzător 

vârstei împlinite. 
Câmpul referitor la Tipul de alimentație permite înregistrarea următoarelor variabile: 

• Alăptat exclusiv  
• Alăptat + formula/lapte 
• Formula exclusiv 
• Alăptat + ceai/apă/suc 
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Se completează după caz cu informații legate de: 
• Nr de supturi – dacă alăptare (Alăptat exclusiv, Alăptat + formula/lapte, Alăptat + 

ceai/apă/suc) 
• Tip de lapte – dacă lapte formulă sau Formulă exclusiv  
• Nr mese - dacă lapte formulă sau Formulă exclusiv  

În funcție de Tipul de alimentație înregistrată, softul generează Concluzii și Recomandări în 
mod automat. Consilierea pentru alăptare exclusivă până la 6 luni și continuarea alăptării până la 
1-2 ani este o practică obligatorie, cu excepția situațiilor în care alăptarea este contraindicată. 

Procesul evaluării diversificării alimentației la copiii cu vârste între 6 și 24 luni se derulează 
după următorul algoritm: 
 

 
 
Câmpurile dedicate înregistrării alimentației la copilul de 6 luni - 23 de luni, sunt cele din 

figura de mai jos: 
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Vizitele înregistrate în acest mod sunt cele de la 6 luni, 9 luni, 12 luni, 18 luni, în formatul 

fișei corespunzătoare.  
Vizitele înregistrate la alte vârste decât cele jalon se înregistrează în formatul corespunzător 

vârstei împlinite. 
Pentru o creștere optimă a copilului între 6 - 23 luni se recomandă ca alimentația 

complementară să asigure zilnic hrană din cel puțin 4 din cele 7 grupe alimentare esențiale, 
evidențiabile în câmpul intitulat Diversificare.  

Medicul este invitat să decidă dacă copilul evaluat este hrănit conform indicațiilor pentru 
vârstă (cel puțin 4 grupe alimentare zilnic, cu o frecvență și în cantitate adaptată vârstei), prin 
acționarea butonului Dieta Minim Acceptabilă – Nu/Da.  

Medicul coroborează datele privind creșterea și dezvoltarea copilului, cu rezultatul evaluării 
comportamentului alimentar și concluziile întregului examen de etapă și face consilierea 
necesară atât cu privire la continuarea alăptării/suplimentării cu formule de lapte cât și cele cu 
privire la Consilierea pentru alimentația complementară, corectând eventualele erori ce țin de 
diversificare (calitativ sau cantitativ).  
 

A2. Intervenții preventive recomandate privind alimentația la copilul 2-17 ani  
 
Începând cu vârsta de 2 ani, pentru o creștere și dezvoltare optimă a copilului este nevoie 

de respectarea și aplicarea principiilor alimentației adultului, desigur cu ajustările corespunzătoare 
privind frecvența, cantitatea alimentelor oferite și a modului de preparare. 

Evaluarea alimentației în perioada de la 10 la 17 ani se face aplicând un chestionar cu 3 
întrebări (pentru copii cu vârste între 2-10 ani) sau chestionarul cu 4 întrebări, pentru copilul cu 
vârste de 11-17 ani. 

Procesul de evaluare decurge conform algoritmului de mai jos:  
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Câmpurile dedicate înregistrării alimentației la copilul de 2-17 ani, sunt cele din figura de mai 

jos: 
 

 
 
Evaluarea se finalizează cu Concluzii și Recomandări generate de soft pe baza algoritmului 

de interpretare a datelor introduse. 
În funcție de situația înregistrată medicul oferă Consiliere/Sfat minimal privind alimentația 

mamei sau copilului, având ca prioritate, pe de o parte transmiterea recomandărilor corecte 
(tipăribile din soft) pe de altă parte corectarea celor greșite. 

 
B. Intervențiile preventive recomandate privind activitatea fizică la copil 

 

Alimentația sănătoasă și activitatea fizică adecvată vârstei sunt deosebit de importante 
pentru creșterea și dezvoltarea sugarilor, a copiilor și adolescenților  
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Principalele obiective legate de activitatea fizică la copii sunt: 
evaluarea nivelului de activitate fizică în comparație cu recomandările 
de a conștientiza părinții despre modul în care nutriția și activitatea fizică pot afecta creșterea 

și, în acest sens, de a încuraja mișcarea copilului și în familie; 
Recomandările privind activitatea fizică la copil sunt: 

1.  Pentru o dezvoltare sănătoasă a copiilor se recomandă încurajarea 
activității fizice, în special joaca supravegheată pe podea într-un mediu 
sigur 

2C  

2.  Se recomandă încurajarea desfășurării de activități fizice la copiii de 1-3 
ani și preșcolarii 3-5 ani, cu durata de cel puțin 3 ore în fiecare zi, pe 
parcursul zilei 

1B  

3.  Mai multă activitate fizică furnizează beneficii mai mari 1A  
4.  Se recomandă încurajarea efectuării de activități fizice moderate spre 

intense la copiii și tinerii cu vârsta între 5 și 17 ani, cu durata de cel 
putin 60 de minute. 

1A 

 
Structura secțiunii Activitate fizică la copiii de 1-4 ani este următoarea. 

 

Structura secțiunii Activitate fizică la copiii de 5-17 ani este următoarea. 
 

 
 
În cadrul secțiunii, medicul decide dacă copilul are un nivel de activitate comparabil cu 

recomandările, acționând butonul Activitate fizică (adecvată Da – verde; neadecvată Nu- roșu). 
 
 

 Implementarea intervențiilor adresate practicilor alimentare și de activitate 
fizica la copil – Rezultate 

 
4.3.1.1 Implementarea intervențiilor adresate practicilor alimentare  

 
a. Evaluarea și consilierea alăptării (0 - 5 luni inclusiv) 

 
Au fost evaluați 858 de copii diferiți cu vârste între 0 - 5 luni, în cele 1.261 de consultații.  
 
Contraindicații privind alăptarea la sân 
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Rata notificărilor indicând contraindicații pentru alăptare a fost de 16,90% - 163 de copii 

(diferiți) cu contraindicație de alăptare la sân!!! 
 

Consultații în fișa  Da Nu N/A Total 
1 săptămână 28 88 34 150 
2 săptămâni 2 42 13 57 
1 lună 33 168 35 236 
2 luni 56 272 82 410 
4 luni 44 286 78 408 
Total 163 856 242 1261 

 
Din păcate s-au înregistrat puține detalii privind motivele contraindicațiilor, astfel fiind 

imposibilă analiza privind natura acestor contraindicații. 
 

Numărul de supturi 
 
Pană la consultația de 4 luni inclusiv, numărul de supturi a fost înregistrat în proporție de 

59.95% din consultații. 
 

Supturi/zi Da N/A Total 
1 săptămână 82 68 150 
2 săptămâni 31 26 57 
1 lună 156 80 236 
2 luni 260 150 410 
4 luni 227 181 408 
Total 756 505 1261 

 
 
Tipul de lapte 
 
Tipul de lapte a fost consemnat în 381 consultații din cele 1261 consultații 0- 5 luni – 30,21%. 

De menționat că softul permite înregistrarea ca text liber pentru această consemare! 
 

Tip lapte Da N/A Total 
1 săptămână 34 116 150 
2 săptămâni 15 42 57 
1 lună 65 171 236 
2 luni 123 287 410 
4 luni 144 264 408 
Total 381 880 1261 
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Numărul de mese / zi 
 
Numărul de mese de lapte (orice fel cu excepția laptelui de mamă) pe zi a fost consemnat 

în 408 din cele 1261 consultații (32,36%) efectuate copiilor 0-5 luni. 
 

Nr mese/zi Da N/A Total 
1 săptămână 38 112 150 
2 săptămâni 14 43 57 
1 lună 59 177 236 
2 luni 144 266 410 
4 luni 153 255 408 
Total 408 853 1261 

 
 

b._Istoricul diversificării - DMA 
 
Dieta minim acceptabilă (DMA) – decizia privind dieta minim acceptabilă 
 
Raportat la perioada 6 luni – 23 luni, medicii au consemnat DMA în 780 de consultații 

(43,55%). Decizia privind prezența sau absența tiparului alimentar dezirabil de tipul Dietei Minim 
Acceptabile este una cuantificabilă dar, relativ laborioasă, comparativ cu practica decizională „din 
ochi”. Volumul de timp necesar tuturor consemnărilor necesare unei documentări corecte este 
mare. Din această perspectivă acest procent deși relativ scăzut, este de înțeles și chiar promițător. 

 
 

Vârsta Da Nu N/A Total 
6 68 42 162 272 
7 13 5 32 50 
8 30 4 46 80 
9 100 28 119 247 

10 6 2 27 35 
11 28 4 43 75 
12 157 29 159 345 
13 19 3 36 58 
14 27 8 37 72 
15 57 8 67 132 
16 14 0 15 29 
17 25 3 41 69 
18 52 5 76 133 
19 11 4 20 35 
20 8 3 18 29 
21 6 1 22 29 
22 9 1 30 40 
23 0 0 61 61 
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Total 630 150 1011 1791 
 
 
Consilierea privind continuarea alăptării 
 
Continuarea alăptării în perioada 6-12 luni cu extindere până la 24 de luni, este una 

dintre recomandările preventive prioritare pentru această vârstă. 
Din evaluările înregistrate, Consilierea pentru continuarea alăptării (Da/NU) a fost 

consemnată în 1419 consultații (79,22%).  
Medicii au considerat că a fost necesară consilierea în 895/1791 consultații, adică în 49,97% 

din cazuri. 
 

Vârsta 
(luni) DA Nu N/A Total 

6 112 127 33 272 
7 24 18 8 50 
8 36 33 11 80 
9 113 114 20 247 

10 13 17 5 35 
11 33 33 9 75 
12 161 146 38 345 
13 28 25 5 58 
14 35 7 30 72 
15 67 1 64 132 
16 17 0 12 29 
17 41 1 27 69 
18 75 2 56 133 
19 27 0 8 35 
20 21 0 8 29 
21 22 0 7 29 
22 31 0 9 40 
23 39 0 22 61 

Total 895 524 372 1791 
 

Consiliere pentru alimentație complementară 
 
Consilierea pentru o diversificare corectă (Da/NU) a fost consemnată în 89,56 % din 

consultațiile pentru vârstele 6-23 de luni.  
Medicii au considerat că a fost necesară consilierea în 786/1791 consultații, adică în 43,88% 

din cazuri. 
 
 
 



 

129 
Proiect Lifestyle – Raport final 

 

Vârsta 
(luni) DA Nu N/A Total 

6 106 138 28 272 
7 24 20 6 50 
8 36 35 9 80 
9 106 129 12 247 

10 11 20 4 35 
11 33 35 7 75 
12 150 166 29 345 
13 17 35 6 58 
14 28 34 10 72 
15 70 52 10 132 
16 13 14 2 29 
17 31 30 8 69 
18 62 54 17 133 
19 12 22 1 35 
20 14 11 4 29 
21 12 11 6 29 
22 26 8 6 40 
23 35 4 22 61 

Total 786 818 187 1791 
 

Activarea Managementului problemei – pentru alimentație 
 
Activarea Butonului de Management al problemei – DA - reprezintă indicația recunoașterii 

de către medic a existenței unei probleme legată de alimentație ce trebuie urmărită la vizitele 
următoare, sau motivul unei planificări a unor vizite dedicate. 

Butonul a fost acționat în 1.553 consultații (86,71%). În 208/1791 (11,61%) din consultațiile 
la 6-24 de luni, medicul a consemnat existența unei probleme legate de alimentație și care trebuie 
urmărită (DA). 
 
Managementul Problemei - Alimentație 

 Da Nu N/A Total 
varsta Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

6 31 11,40 216 79,41 25 9,19 272 100,00 
9 44 11,67 286 75,86 47 12,47 377 100,00 

12 48 10,55 350 76,92 57 12,53 455 100,00 
15 30 11,45 190 72,52 42 16,03 262 100,00 
18 19 8,23 175 75,76 37 16,02 231 100,00 
24 36 18,56 128 65,98 30 15,46 194 100,00 

Total 208 11,61 1345 75,10 238 13,29 1791 100,00 
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c. Intervenții preventive recomandate privind alimentația la copilul 2 ani – 17 ani - 
rezultate 
 

Rata de aplicare a Chestionarului cu 3 întrebări la copiii de 2-9 ani a fost foarte bună – în jur 
de 95 %. 

 
Răspunsurile la cele 3 întrebări, la copii 2-9 ani: 
 

Q1 Cel puțin 2 porții de fructe zilnic 

% Da Nu N/A Total 
<5 82,35 12,30 5,35 100 
5-9 79,88 15,07 5,05 100 
10-14 78,69 16,54 4,77 100 
15-17 74,73 19,37 5,90 100 
Total 79,01 15,83 5,17 100 

 
 
 

Q2 Cel puțin 3 porții de legume zilnic 

% Da Nu N/A Total 
<5 74,52 20,24 5,24 100 
5-9 68,89 25,63 5,48 100 
10-14 68,40 26,22 5,38 100 
15-17 68,97 24,62 6,41 100 
Total 69,67 24,76 5,58 100 

 
 

Q3 Alimente bogate în zahăr zilnic 

% Da Nu N/A Total 
<5 30,22 63,28 6,50 100 
5-9 40,74 53,28 5,98 100 
10-14 42,06 52,43 5,51 100 
15-17 38,46 54,55 6,99 100 
Total 39,04 54,86 6,11 100 

 
 
Răspunsurile la Chestionarul cu 3 întrebări, la copiii de 2-9 ani (acestea fiind practic 

întrebările 1,2 și 4 din chestionarul cu 4 întrebări adresate vârstelor 10-17 ani) permit următoarele 
observații: 

- Un procent substanțial de copii (70-79%) au un comportament corect privind 
consumul minim dezirabil de legume și fructe 

- Între 52 – 63% dintre copiii 2-9 ani consumă zilnic produse bogate în zahăr! 
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4.3.1.2 Considerații epidemiologice  
 

Tipul alimentației la copilul 0-5 luni 
 
Alăptatul exclusiv este consemnat în 66,54% din consultațiile copiilor cu vârste între 0 -4 

luni, respectiv la 64,5% dintre copiii 0 - 6 luni.  
 

Tip 1 săpt. 2 săpt. 1 lună 2 luni 4 luni 6 luni 
Alăptat exclusiv 73,33 70,18 72,46 70,24 63,97 64,50 
Formula exclusiv 10,00 5,26 13,14 15,61 22,30 18,16 
Alaptat + formula / lapte 15,33 24,56 13,98 13,66 13,24 10,57 
Alaptat + ceai / apa / suc 1,33 0,00 0,42 0,49 0,49 1,90 
Alt lapte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,88  

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

Analiza alimentației pe fiecare vârstă jalon, ne arată că alăptarea rămâne tipul predominant 
de alimentație până la 6 luni (scăzând de la 73,33% la 64,5%). 
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Tipul alimentației la copilul 6-23 de luni 
 
Analiza calității diversificării alimentației copiilor a căror date au fost înregistrate indică 

următoarele: 
Au fost înregistrate 1791 de fișe de evaluare preventivă la copiii de 6-23 de luni, având 

următoarea repartizare pe grupe de vârste cu relevanță pentru structura diversificării: 
• 6-8L = 402 
• 9-11 L = 357 
• 12-23 L = 1032  

 
Structura înregistrărilor vizând diversificarea pentru cele 3 grupe de vârstă relevante, a fost 

următoarea: 
 

 
Se constată astfel un număr mic de înregistrări în detaliu a procesului de diversificare, 

probabil în corelație cu timpul limitat avut la dispoziție. 
 

Pentru înregistrările realizate cu semnificație sunt următoarele: 
Istoricul diversificării a fost înregistrat într-un modul destinat acestei activități.  
 
Cantitatea alimente: 
A fost consemnată în cadrul a 601 consultații aferente vizitelor de 6-18 luni. 
În majoritatea cazurilor care au beneficiat de o evaluare detaliată a diversificării, medicii au 

apreciat că respectivii copii au primit o cantitate normală de alimente, în raport cu vârsta. 
 
 
 

 6-8 luni 9-11 luni 12-23 luni 
 

DA NU  NA Total DA NU  NA Total DA NU  NA Total 
Amidonoase 64 315 23 402 103 244 10 357 265 650 117 1032 
Proteine veg 23 356 23 402 70 277 10 357 202 713 117 1032 
Lactate 55 324 23 402 103 244 10 357 261 654 117 1032 
Carne 55 324 23 402 103 244 10 357 261 654 117 1032 
Oua 55 324 23 402 103 244 10 357 261 654 117 1032 
Leg/vitA 52 324 26 402 89 258 10 357 235 680 117 1032 
Alteleg, fructe 52 324 26 402 89 258 10 357 235 680 117 1032 
Nr.grupe alim. cel 
puțin 4 

58 26 318 402 108 1 248 357 264 4 764 1032 

Cantitate 98 10 294 402 135 8 214 357 301 24 707 1032 
Frecventa 99 9 294 402 138 5 214 357 304 21 707 1032 
Consistenta 
alimente 

163 61 178 402 199 38 120 357 556 70 406  1032 

DMA 111 51 240 402 134 34 189 357 385 65 582 1032 
Consiliere alim 166 193 43 402 150 184 23 357 470 441 121 1032 
Consiliere 
alăptare 

172 178 52 402 159 164 34 357 564 182 286 1032 

Manag. problemei 53 305 44 402 37 271 49 357 118 769 145 1032 
Activit fizica 76 323 3 402 67 289 1 357 161 870 1 1032 
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% Cantitate 
Consultația normală prea mare prea mică Total 
6 luni 88,89 7,07 4,04 100,00 
9 luni 94,08 2,63 3,29 100,00 
12 luni 93,06 4,05 2,89 100,00 
15 luni 90,36 3,61 6,02 100,00 
18 luni 94,68 2,13 3,19 100,00 
Media 92,51 3,83 3,66 100,00 

 
 

 

 

 
Frecvența meselor (n=1.192)  
 
A fost consemnată în cadrul a 1.192 de consultații aferente vizitelor de 6-18 luni. În general, 

la peste 90% din consultații frecvența a fost apreciată ca fiind bună. În circa 4% din consultații a 
fost apreciată ca fiind prea mare, iar în cca 2% ca fiind prea mică.  

 
 

Tip fisa 
Frecventa meselor 

  
Total Nr. 

  
Total % 

normală prea mare prea mică 
Nr. % Nr. % Nr. % 

6 luni 89 89,90 7 7,07 3 3,03 99 100,00 
9 luni 147 96,71 5 3,29 0 0,00 152 100,00 
12 luni 161 93,06 8 4,62 4 2,31 173 100,00 
15 luni 78 93,98 3 3,61 2 2,41 83 100,00 
18 luni 89 94,68 4 4,26 1 1,06 94 100,00 
Total 564 93,84 27 4,49 10 1,66 601 100,00 
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Consistența alimentelor:  
 
Consistența alimentelor a fost consemnată în 1.130 de consultații aferente vizitelor de 6 -18 

luni. Cu excepția consultației din luna a 6-a, când a fost apreciată ca fiind normală în proporție de 
cca 70%, la vizitele următoare procentul de „normalitate” s-a îmbunătățit, ajungând la peste 80%.  
 

  Consistenta alimente 
  
Total Nr. 

  
Total % 

  Da Nu 
Consultații Nr. % Nr. % 

6 luni 149 69,63 65 30,37 214 100,00 
9 luni 202 82,11 44 17,89 246 100,00 

12 luni 290 87,88 40 12,12 330 100,00 
15 luni 131 87,92 18 12,08 149 100,00 
18 luni 176 92,15 15 7,85 191 100,00 
Total 948 83,89 182 16,11 1130 100,00 

 

DMA – Dieta Minim Acceptabilă 
 

Au fost înregistrate 816 consemnări legate de DMA, în 80% din consultațiile aferente vârstelor de 
6-18 luni.  

 
% DMA   

Consultația Da Nu Total 
6 luni 66,05 33,95 100,00% 
9 luni 79,43 20,57 100,00% 
12 luni 85,29 14,71 100,00% 
15 luni 84,82 15,18 100,00% 
18 luni 87,60 12,40 100,00% 
Media 80,51 19,49 100,00% 

 
 
 
La cei 153 copii la care a fost consemnat DMA NU – consilierea pentru alimentație 

complementară s-a efectuat în proporție de 30%. 
 
 Consiliere alimentație complementară 

  Da Nu Total 
Nr. Total % 

 Nr. % Nr. %   
DMA Nu 46 30,07% 107 69,93% 153 100,00% 
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La copii peste 2 ani a fost utilizat un chestionar de evaluarea comportamentelor alimentare 
cu 3 întrebări, iar la cei peste 10 ani a fost adăugată o a 4-a întrebare. 

Pentru chestionarele cu 3 întrebări, aferente evaluărilor de la 2-9 ani, răspunsurile au fost 
următoarele: 

 
Întrebări chestionar alimentație Corect Greșit Total 

1.Cel puțin 2 porții de fructe în fiecare 
zi (proaspete/conservate)? 6344 1278 7622 

2.Cel puțin 3 porții de legume în fiecare 
zi (in afară de cartofi)? 5602 1983 7585 

3.Zilnic alimente bogate în zahăr 
(sucuri, patiserie, prăjituri, zahăr)? 4414 3128 7542 

Total 16360 6389 22749 
 

% Corect Greșit Total 
1.Cel puțin 2 porții de fructe în fiecare zi 

(proaspete/conservate)? 83,23 16,77 100,00 

2.Cel puțin 3 porții de legume în fiecare 
zi (in afară de cartofi)? 73,86 26,14 100,00 

3.Zilnic alimente bogate în zahăr (sucuri, 
patiserie, prăjituri, zahăr)? 58,53 41,47 100,00 

Total 71,92 28,08 100,00 
 
 
Răspunsurile la Chestionarul cu 3 și 4 întrebări permit următoarele observații: 

- Vârstele la care se acumulează cele mai importante greșeli legate de alimentație apar 
a fi, oarecum surprinzător, perioadele 5-9 ani și, mai ales, 10-14 ani la începutul 
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dobândirii “independenței” și abia apoi perioada anilor 15-17, când independența deja 
gustată începe a se consolida. 

- 17% și 26% dintre copiii 2-9 ani consumă cantități insuficiente de fructe și legume. 
- 41% dintre copiii 2-9 ani consumă zilnic produse bogate în zahăr . 
- Procentul de copii cu un comportament alimentar considerat corect este foarte mic 

(între 20% - 25%). Aspectul este foarte important din 2 motive. Pe de o parte în 
copilărie este vârsta la care se pun bazele unor obiceiuri alimentare corecte, pe de 
altă parte aceasta este perioada în care alimentația copilului depinde/poate fi 
influențată de părinți. 

 
% Vârsta 

Total 
ConcluziaAlim 2-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-17 ani 
Comportament alimentar corect  19,84 35,46 25,98 18,72 100,00 
Comportament alimentar greșit  
(1 componenta)  

16,29 41,02 25,22 17,46 100,00 

Comportament alimentar greșit  
(2 componente)  

10,73 32,20 33,73 23,34 100,00 

Comportament alimentar greșit  
(3 componente)  

7,58 26,45 39,52 26,45 100,00 

Comportament alimentar greșit  
(4 componente)  

0,00 1,23 53,09 45,68 100,00 

N/A 15,31 33,09 28,15 23,46 100,00 
Total 15,70 34,79 28,89 20,62 100,00 

 
 

 Intervenții preventive privind activitatea fizică la copil 
Înregistrările efectuate indică un nivel adecvat de activitate pentru 48% dintre copiii 0-2 ani, 

respectiv pentru 83% dintre copiii 2-17 ani: 
  

0-2 ANI 2-17 ANI  
Nr % Nr % 

DA 1535 47,91 6658 82,84 
NU 1668 52,06 354 4,40 

N/A 1 0,03 1025 12,75 
TOTAL 3204 100,00 8037 100,00 

 
 

 Discuții. Concluzii  
 
Alimentația sănătoasă și activitatea fizică adecvată vârstei sunt deosebit de importante 

pentru creșterea și dezvoltarea sugarilor, a copiilor și adolescenților.  
Alimentația sănătoasă poate ajuta la prevenirea problemelor de sănătate, cum ar fi 

deficiența de fier, de vitamină D, subnutriția, supraponderea și obezitatea.  



 

137 
Proiect Lifestyle – Raport final 

 

Activitatea la copii și adolescenți îmbunătățește rezistența și forța la nivelul aparatului 
locomotor, ajută la dezvoltarea abilităților motorii și coordonării și contribuie la bunăstarea 
psihologică. 

Exista indicii că, în cazul copiilor, obezitatea este cea care conduce la inactivitate, şi nu 
invers. Pentru reducerea greutății pare crucială punerea accentului în consiliere pe reducerea 
caloriilor consumate şi doar, pe planul doi, pe creşterea nivelului de activitate fizică. 

O alimentație sănătoasă împreună cu activitatea fizică pot ajuta la prevenirea supraponderii 
și obezității, iar pe termen lung, la scăderea riscului de apariție a bolilor cronice (boli de inimă, 
diabet zaharat tip 2, accident vascular cerebral, osteoporoză) sau reducerea factorilor de risc 
pentru boli precum obezitatea, HTA, dislipidemia. 

Principalele obiective legate de alimentația la copii sunt: 
• Evaluarea cu prilejul fiecărei vizite a tiparului alimentar adecvat vârstei utilizând 

instrumentele la dispoziție (Tehnica de alăptare; Tiparul diversificării și DMA; 
Alimentația sănătoasă la copilul 2-17 ani) 

• Depistarea problemelor de creștere posibil corelate cu greșelile alimentare - 
Corelarea indicatorilor de dezvoltare (scorurile z pentru principalele 
grafice/vârstă/sex) cu tiparele alimentare identificate 

• Corecția principalelor greșeli prin consiliere specifică (Consilierea pentru alăptare 
exclusivă până la 6 luni; Consiliere pentru continuarea alăptării până la 1-2 ani; 
Consiliere pentru o diversificare adecvată și monitorizarea acesteia prin evaluarea 
periodică a indicelui – Dietă Minim Acceptabilă) 

Principalele obiective legate de activitatea fizică la copii sunt: 
• evaluarea nivelului de activitate fizică în comparație cu recomandările 
• de a conștientiza părinții despre modul în care nutriția și activitatea fizică pot afecta 

creșterea și, în acest sens, de a motiva și a facilita inițiativa individuală și 
îmbunătățirea practicilor de îngrijire a copilului; 

Problemele identificate pe parcursul examinărilor preventive din cadrul proiectului indică 
următoarele: 

1. Practica de evaluare și notificare a tiparelor alimentare la diverse vârste variază între: 
- 30% din consultații - detalii legate de alăptare, la 0-6 luni; 44% din consultații – detalii 
legate de DMA, la 6-24 luni; la 95% din consultații – copiii 5-17 ani 

2. Problematica legată de patternurile de alimentație înregistrate la diferite vârste arată 
că: 

• deși alăptarea rămâne tipul predominant de alimentație până la 6 luni (cu rate 
de alăptare exclusivă între 73% și 65%), atingerea dezideratului de alăptare 
exclusivă la peste 90 % din cazuri (doar 3% din populația de mame nu poate 
alăpta teoretic din motive obiective) nu poate fi atins decât prin coordonarea 
tuturor eforturilor echipei de asistență primară (medic, asistentă) cu cele ale 
specialiștilor pediatri din maternități și ambulatoriu și nu în ultimul rând cu cele 
ale familiilor și angajatorilor, pentru oferirea suportului adecvat și specific – 
consiliere, suport etc 

• diversificarea corectă rămâne o problemă ce trebuie să suscite o atenție 
sporită medicului de familie (notificări doar la 43,55% dintre consultațiile copiilor 
6-23 de luni). Decizia privind prezența sau absența tiparului alimentar dezirabil 
de tipul Dietei Minim Acceptabile este una cuantificabilă dar, relativ laborioasă, 
comparativ cu practica decizională „din ochi”. Volumul de timp necesar tuturor 
consemnărilor necesare unei documentări corecte este mare. Din această 
perspectivă având în vedere și elementul de noutate, acest procent deși relativ 
scăzut, este de înțeles și chiar promițător. 

• alimentația la copilul 5-17 ani înregistrează greșeli relativ frecvente legate de 
consumul insuficient de legume (26% dintre copii) și fructe (17% dintre copii), 
și, mai flagrant, un consum alarmant de alimente bogate în zahăr (41% dintre 
copii). 
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3. Problematica legată de patternurile de activitate fizică înregistrate la diferite vârste 
arată că: 

• 48% dintre copiii 0-2 ani,  
• 83% dintre copiii 2-17 ani, au un nivel de activitate fizică adecvat pentru vârstă 

4. Tulburările de creștere și dezvoltare înregistrate sunt în limitele indicatorilor din studiile 
naționale:  
• deficit statural (un scor Z sub -3 pe graficul T/V) - la 1,44% (67) dintre copiii 0-4 ani 

evaluați preventiv. 
• deficitului ponderal (un scor Z -2-3) la 3,41% (140), respectiv deficit ponderal sever 

la 1,49% (61) dintre copiii 0-4 ani evaluați preventiv 
• malnutriție (un scor Z -2-3) la 5,61% (234), respectiv malnutriție severă la 2,06% 

(86) dintre copiii 0-5 ani evaluați preventiv 
• exces ponderal (un scor Z 2 la 3) la 4,34% (181), respectiv obezitate la 1,46% (61) 

dintre copiii 0-4 ani evaluați preventiv. 
• deficit statural (un scor Z între -2 și -3) la 2,06% (127) și deficit statural sever la 

1,04% (64) dintre copiii de 5-17 ani evaluați preventiv 
• suprapondere - 21.72% dintre copiii 5-17 ani – de verificat 
• obezitate - 10.82% dintre copiii 5-17 ani – de verificat 

5. Corelația dintre problemele de creștere și dezvoltare și greșelile alimentare și cele 
legate de nivelul activității fizice înregistrate trebuie să facă obiectul unor studii 
aprofundate dedicate 

 
 

4.4 Implementarea intervențiilor preventive vizând screeninguri specifice 
recomandate la copil  

 
Screeningurile specifice recomandate la copilul cu risc normal se derulează conform 

graficului de mai jos: 

 

 
 Intervenții recomandate și indicatori asociați 

Tuturor nou-născuților se recomandă practicarea screeningului pentru fenilcetonurie, 
hipotiroidism și oftalmia gonococică în maternitate în primele zile. 

Aplicarea profilactică de medicamente topice oculare pentru prevenirea conjunctivitei 
gonococice a nou-născutului este o practică intrată în rutina serviciilor de multă vreme. 
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În schimb screeningul fenilcetonuriei și hipotiroidismului congenital se derulează doar în 
câteva centre din ţara noastră.  

Sugarii cu rezultate anormale la teste de screening pentru hipotiroidism ar trebui să 
primească teste de confirmare și pentru a începe un tratament adecvat cu înlocuirea hormonilor 
tiroidieni în termen de 2 săptămâni de la naștere. Responsabilitatea laboratorului de sceening 
constă în analiza rapidă a probelor de sânge uscat şi comunicarea promptă a rezultatelor 
patologice spitalului teritorial. Acesta este răspunzător de identificarea suspecţilor de HC, inclusiv 
de rechemarea cazurilor pentru procedura diagnostică (determinarea TSH şi fT4 din sângele 
venos). Sugarii testați în primele 24 de ore după naștere pentru PKU trebuie să repete un test de 
screening la 2 săptămâni de viață.  

Medicul de familie înregistrează în cazul în care este notificat de către DSP, rezultatul 
testului de fenilcetonurie și hipotiroidism congenital. În caz de rezultat modificat anunță familia, 
explică și informează asupra bolii și aranjează evaluarea de către medicul pediatru desemnat. 
Monitorizează starea copilului și menține legătura cu medicul pediatru și DSP. 
 

 

 

Screeningul tulburărilor de vedere la copil 
Se recomandă Screening pentru deficit de vedere la toți copiii între 3-5 ani, cel puțin o dată. 
Sunt recomandate aplicarea diferitelor teste de screening în asistența primară sau/și 

evaluarea (acolo unde se poate) de către medicul oftalmolog. 
Înregistrarea evaluării și modificărilor identificate se face în secțiunea examen fizic, prin 

activarea DA-verde, a butonului de Acuitate vizuală. 
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Profilaxia anemiei și rahitismului 
Micronutrienții sunt esențiali pentru creșterea, dezvoltarea și prevenirea bolilor la copiii mici. 

Având în vedere prevalența înaltă a anemiei feriprive în România, se recomandă suplimentarea 
cu fier până la vârsta de 2 ani. 

Recomandări:  
 

1. Se recomandă administrarea de suplimente de fier, în doză de 
2mg/kgcorp/zi, copiilor cu vârste între 6 și 23 de luni. Profilaxia va fi inițiată 
de la 2 luni pentru sugarii născuți cu greutate mică. 

1A 

2. Se recomandă suplimentarea dietei copiilor cu vârsta până la 1 an cu cel 
puțin 400 UI/Zi de vitamina D3, iar a celor cu vârsta peste 1 an cu cel puțin 
600 UI/zi de vitamina D3. 

1A 
 

3. Doza de Vitamina D, recomandată în profilaxie, trebuie ajustată în funcție 
de particularitățile individuale ale copilului și de factorii de risc pentru 
rahitism identificați. 

1B 
 

 
Înregistrarea administrării profilactice de fier și vitamină D se face în secțiunea 

Imunochemoprofilaxie, prin activarea DA – verde, a butoanelor specifice. 
 

 

 
 Implementarea intervențiilor legate de efectuarea screeningurilor specifice la 
copil – Rezultate 

Notificările legate de screeningurile nou-născutului, în maternități, au fost consemnate de 
medicii de familie în aprox. 59% dintre consultațiile din primele 0-6 luni. 

 

 Nr. % 
Fenilcetonurie 725 59,18 

Hipotiroidism 720 58,78 

 
Acuitate vizuală 
Notificările privind screeningul acuității vizuale indică practic lipsa acestor evaluări. 
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Având în vedere potențialele implicații legate de depistarea tardivă a ambliopiei, se 
recomandă explorarea cauzelor necomplianței la recomandările de screening și transmiterea de 
mesaje repetate către medicii de familie, pe diferite canale, privind recomandările de bună practică 
în această privință. 

 

 

Indicator Pop eligibilă Construcție % 

% din populația 3-5 ani la 
care se înregistrează BT pt 
evaluarea acuitatii vizuale 

3 ani,  nr CNP cu vârsta 3-5 ani 
care au cel puțin o 
trimitere la consult 
oftalmologic / nr CNP 
copii cu vârsta între 3-5 
ani 

1,16 

 
Profilaxia anemiei 
 
Înregistrările privind administrarea de preparate de fier pentru prevenirea anemiei și 

consecințelor sale grave pe termen lung arată un nivel nesatisfăcător al acestei practici.  
O analiză detaliată a necesității administrării profilactice de fier în diferite circumstanțe: - de 

ex în prezența altor factori ce contribuie la prevenția anemiei (alăptarea exclusivă și prelungită, 
diversificarea corectă, administrarea de preparate de lapte sau cereale fortificate) sau excluderea 
anemiei prin teste de laborator, va permite decizii și abordări strategice de ameliorare a stării de 
fapt, mai documentate. 
 

Profilaxie rahitism 
Înregistrările privind administrarea de vitamina D pentru prevenirea rahitismului și 

consecințelor sale grave pe termen lung arată un nivel nesatisfăcător al acestei practici.  
Recomandăm o analiză detaliată a problemei pentru o mai bună înțelegere a mecanismelor 

decizionale și barierelor în calea adoptării de către medic /pacient a recomandărilor de bună 
practică în domeniu.  

 

Indicator Pop eligibila Construcție % 

% din populatia eligibila 7 
zile-18 luni la care se face 
profilaxia rahitismului 

Copii 0-18 L Nr CNP copii 7zile-18 luni 
la care se apare bifat 
butonul: vit D3 verde/ nr 

63,94 

Indicator Pop eligibila Constructie % 

% din populatia 
eligibila 6-23 luni la 
care se face profilaxia 
anemiei 

Copil 6L- 23 L Nr CNP copii 6-23 L care primesc un supliment de fier 
(care au bifat verde butonul de profilaxia anemiei- la 
imunochemoprofilaxii)/Nr CNP copii intre 6-23 L 
evaluati, intr-un interval specificat 

40,97 

% din populatia 2-5 
luni cu greutate sub 
2500 g la nastere la 
care se face profilaxia 
anemiei 

Copil 2L-5 luni Nr CNP copii 2L-5L cu greutate sub 2500 g la nastere 
care primesc un supliment de fier (care au bifat verde 
butonul de profilaxia anemiei- la 
imunochemoprofilaxii)/Nr CNP copii intre 2-5 L cu 
greutate sub 2500 g la nastere evaluati, intr-un 
interval specificat 

50,31 
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CNP copii intre 7 zile si 18 
luni inregistrati 

% din populatia eligibila 19 
luni - 15 ani la care se face 
profilaxia rahitismului 

Copii 19L-15 ani Nr CNP copii 19L- 24L, 3-
5, 6-15 ani la care apare 
bifat butonul vit D3 verde/ 
nr CNP copii 19L- 24L, 3-5 
ani, 6-15 ani inregistrati 

14,87 

 
 

 

 Discuții. Concluzii  
 
Efectuarea screeningurilor recomandate presupune nu doar cunoștințe privind necesitatea 

screeeningului ci și existența și accesul la centrele de testare și o bună comunicare între verigile 
sistemului de sănătate; în plus acordul și participarea familiei copilului. 

Notificările legate de screeningurile nou-născutului, în maternități, sunt în întregime 
dependente de funcționarea sistemului și comunicarea în cadrul sistemului. 

Lipsa unui screening pentru depistarea problemelor de acuitate vizuală la copilul de 3-5 ani 
indică neimplicarea medicilor și o eventuală limitare a accesului la servicii de specialitate. 

 Având în vedere potențialele implicații legate de depistarea tardivă a ambliopiei, se 
recomandă explorarea cauzelor necompletate la recomandările de screening și transmiterea de 
mesaje repetate către medicii de familie, pe diferite canale, privind recomandările de bună practică 
în această privință. 

Practica nesatisfăcătoare în domeniul prevenției anemiei și rahitismului trebuie înțeleasă și 
evaluată în profunzime, dacă este să se adopte măsuri adecvate pentru consecințelor grave pe 
termen lung asupra sănătății copiilor.  
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5. PROGRESE ȘI PROVOCĂRI ÎN IMPLEMENTAREA MODELULUI DE 
INTERVENȚIE PREVENTIVĂ INTEGRATĂ ÎN ASISTENȚA PRIMARĂ  
5.1 Experiența de implementare a modelului de prevenție integrată în rețeaua 

PREVENT – evaluarea calitativă prin vizite de mentorat /monitorizare  
  
Așa cum s-a arătat la începutul prezentului document, pentru a valorifica deplin informația 

cantitativă oferită de rezultatele auditului este important să înțelegem atitudinile, motivațiile și 
contextele care stau în spatele cifrelor, cu atât mai mult cu cât obiectul evaluării noastre este 
comportamentul clinic al medicului. Numai așa vor fi identificate și judecate corect barierele și 
progresele în implementare, precum și ajustările și condiționalitățile care trebuie luate în 
considerare pentru optimizarea și generalizarea modelului.  

Acesta este motivul pentru care evaluarea prin audit clinic, nu este completă – nu se poate 
finaliza prin judecăți de valoare, dacă nu sunt întreprinse aspectele de cercetare calitativă sau 
semi-calitativă care adresează aspectele percepute de medici și bagajul experiențial efectiv 
asociat cu implementarea recomandărilor ghidurilor – strategie care în cercetarea sociologică 
poartă numele de ‟ triangulație‟. 
  Un element inovativ, care a adus – valoare adăugată proiectului este incorporarea metodelor de 
cercetare calitativa (interviul structurat) în activitatea de monitorizare a implementării modelului 
de prevenție integrată în cele 100 de cabinet participante la rețeaua PREVENT și îmbinarea 
acesteia cu funcțiuni de mentoring (furnizarea de asistență tehnică și suport individualizat la fața 
locului, în fiecare dintre cele 100 cabinete de către echipe locale de formatori –monitori special 
instruiți, alții decât evaluatorii care au cules date pentru auditul clinic în teren).  

Astfel, pe lângă rolul de modulare a imaginii finale oferite de cercetare, activitatea de 
monitoring/mentoring avut un important rol de suport al implementării.  

Activitățile de audit și mentoring s-au completat reciproc – auditul având funcțiunea de 
documentare a progresului adus de modelul de prevenție integrată (comparații cantitative pre-
/-post ale practicilor preventive), în timp ce mentoringul aceea de a sprijini progresul (prin 
identificarea și adresarea precoce a barierelor/ erorilor în implementarea și interiorizarea 
recomandărilor de către medicii de familie implementatori). 

O abordare comparativă a celor două activități este redată în tabelul de mai jos : 
 

MENTORING AUDIT 
• Demers de cercetare calitativa : 

- observația 
- interviul structurat (individual) 
- focus-grup  

 
• Investigare teme  
 
• Suportiv (orientat spre dezvoltare) 
 
• Subiectiv (Identifica probleme 
necuantificabile si factorii de context) 
 
• Culege feed-back 

• Demers de cercetare cantitativă  
- numără parametri clar-definiți  
-  chestionare pre-definite  
 
 

• Calculare indicatori 
 

• Evaluativ (orientat spre rezultate) 
 

• Obiectiv (ia considerare datele fără context) 
 
 

• Oferă feedback 
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Activitățile de tip mentoring/monitoring s-au realizat atât la nivel local prin echipe de experți 
formatori achiziționați în acest scop, cât și la nivel regional/national (centralizat) prin implicarea 
echipei tehnice a CNSMF. Modalitățile de contact au fost atât față în față (vizite la cabinet, câte 
două întâlniri de follow-up de grup la nivelul fiecărui centru de fomare) cât și la distanță (telefon, 
forumul PREVENT, platforma de ticketing –helpdesk).  

Contactele față în față au fost importante nu numai pentru aspectul motivational și de 
comunicare ci și pentru că numai cca 60 % dintre cei 100 de membri ai rețelei au utilizat măcar 
odată forumul PREVENT pentru a cere sprijin sau a oferi feedback privind implementarea.  

În acest sens componenta activă (vizita fata in fata) a monitorizării/mentoringului a fost 
esențială pentru a include pe toți membrii rețelei : inițierea contactului, generarea temelor, discuția 
aplicată pe cazuri individuale. Prin intermediul helpedeskului, monitorii au avut și funcțiune de 
asistență pasivă (așteaptă să fie contactat, utilizatorul generează tema, discuția nu poate susține 
întotdeauna și acțiunile practice sau demonstrațiile necesare). 

În demersul lor, monitorii au urmărit în principal aplicabilitatea recomandărilor (proces clinic 
– aplicarea intervențiilor recomandate), dar și utilitatea instrumentelor – contactele de mentoring 
/monitoring având un rol decisiv în procesul de optimizare a soluției informatice (fișele de prevenție 
la adult și copil) și pentru dinamizarea procesului de efectuare și înregistrare a consultațiilor 
preventive.  

Activitatea mentorilor/monitorilor este cea care a adus o contribuție esențială la evaluarea 
mdoelului de prevenție integrată fiind cea care a adus elementele necesare pentru a răspunde la 
una din cele mai importante întrebări legate de evaluarea fezabilității modelului de prevenție :  

 
Care este efortul necesar (volum de muncă/timp) pentru a asigura pacientului TOATE 

intervențiile recomandate pentru Modelul Sistematic de Prevenție ? 
 

Aspectele care au fost investigate și consemnate pentru a răspunde la această întrebare sunt: 
• Număr vizite necesare pentru a închide fișa consultației preventive inițiale? (nr consultații 

preventive după deschiderea fișei) 
• Număr vizite necesare pentru managementul riscului?  
• % fișelor finalizate la momentul auditului  
• Durata consultației? 
• Distribuții pe grupe de vârstă/ sex/ medii 
• Care este răspunsul populației la propunerea de servicii preventive?  
• Care este modelul optim de furnizare servicii preventive ? 

o Planificat vs Oportunist 
o Dedicat vs Mixt 

Pentru înregistrarea acestor aspecte, monitorii (formatori specializați pentru evaluarea stării 
de sănătate la adult și copil) au utilizat Ghiduri de Interviu Structurat pe care le-au completat la 
fiecare cabinet vizitat (200 de vizite : una pentru evaluarea implementării modelului de prevenție 
la copil și una la adult). Ghidul de Interviu Structurat utilizat în proiect poate fi consultat în Anexa 
2 a prezentului document.  

Monitorii au participat la toate ședințele de formare inițială din proiect, la sesiunile 
demonstrative de follow-up oferite de echipa tehnică și la activități de instruire online în legatură 
cu modul de utilizare a fisei electronice de evaluare preventivă la adult și copil pentru care au oferit 
feedback, participând astfel la îmbunătățirea fișei.  

In data de 27 februarie 2016 a avut loc la sediul CNSMF o sesiune cu medicii implementatori, 
mentori/monitori și cu auditorii din proiect în scopul instruirii asupra modalității practice de derulare 
a procesului de mentorat și monitorizare, conținutul vizitei de mentorat, în ce fel această activitate 
este diferită dar complementară activității de audit clinic ca metodă foarte actuală de creștere a 
calității activităților clinice, acceptabilitatea de catre implementatori, elemente cheie in planificarea 
și organizarea vizitelor de către mentorii din cele 4 regiuni.  

În lunile următoare (martie/aprilie) au continuat consultările în vederea pregătirii 
operaționale a procesului de mentoring și monitorizare a activității medicilor implementatori, în 
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corelație cu restul activităților ce țin de implementarea pilotului (ajustarea soluției informatice, 
completarea conținutului specific al vizitei de mentorat vs. audit, contacte cu cabinetele arondate 
ale fiecărei echipe de mentori). Pe lângă ghidul de interviu structurat, mentorii au primit instrucțiuni 
pentru interacțiunea cu cadrele medicale primite în grijă astfel încât să poată răspunde celor mai 
variate situații și să poată surprinde o imagine cât mai completă privind atitudinea și activitatea 
fiecărui medic implementator vizitat. Au fost inițiate contacte pregătitoare (cu ocazia sesiunilor de 
follow-up la nivelul fiecărei zone de implementare) cu participarea cadrelor medicale 
implementatoare, mentorilor și auditorilor, în vederea înțelegerii transparente și organizării 
eficiente a procesului de mentorat (martie-aprilie 2017) 

Cele 200 de vizite de mentoring/ monitoring, în fiecare din cabinetele implementatoare s-au 
derulat în perioada aprilie- august 2016 ; una efectuată de mentorul pentru prevenția la adult și 
una de către mentorul pentru prevenția la copil. Acolo unde a fost necesar și la solicitarea 
beneficiarului vizitat, au fost efectuate vizite suplimentare pentru asistență tehnică și suport 
personalizat. 

Au fost generate 200 de rapoarte de mentoring – conținând înregistrările scrise ale interviului 
structurat la fiecare cabinet, pentru prevenția la adult și copil. Evaluarea prin interviuri structurate 
față în față a fost completată cu un chestionar realizat online, la un an de la inițierea implementării 
practice în cabinete a modelului de prevenție integrată (februarie 2017). 

Procesul de monitorizare a fost facilitat de sistemul de lucru online si platforma de 
centralizare a activității – care a permis urmărirea în timp real a numărului de consultații preventive 
efectuate de medicii de familie participanți din rețeaua Prevent.  

 Vizitele la cabinete au oferit o primă imagine privind atitudinea și activitatea fiecărui medic 
implementator vizitat. Vizitele au impulsionat activitatea de evaluare preventiva, primii vizitati fiind 
medicii cu întârzieri în inițierea implementării (care nu începuseră înregistrarea consultațiilor 
preventive conform metodologiei). 

Medicii au făcut sugestii pentru îmbunătățirea soluției informatice care au fost preluate de 
echipa tehnică și transmise companiei Syonic.  

Pe parcursul implementării două cabinete s-au retras, fiind înlocuite rapid cu alte cabinete 
doritoare din zonă care au fost instruite ad-hoc prin materiale transmise de CNSMF și sprijinite de 
către mentorii/monitorii locali pentru recuperarea întârzierii în inițierea implementării și utilizarea 
instrumentelor și a echipamentelor care le-au revenit (după returnarea de către medicii care s-au 
retras). 

După încheierea vizitelor față în față, procesul de monitorizare la distanță de către echipa 
tehnică a CNSMF a continuat în toate zonele de implementare (prin telefon/ mail), în vederea 
încurajării și suportului pentru ca medicii să continue înregistrările (perioada septembrie 2016 –
martie 2017). 

Impactul pozitiv al procesului de monitorizare a fost demonstrat prin creșterea semnificativă 
a numărului de consultații preventive realizate, imediat după începerea vizitelor de monitorizare. 

 
 

5.2 Oportunități și bariere în implementarea modelului de prevenție integrată la 
nivelul cabinetelor de medicina familiei  

 
Așa cum s-a arătat anterior, pe lângă dimensiunea de actualizare/ adecvare a practicilor în 

teren în raport cu recomandările Ghidului, demersul de evaluare complementară prin mentoring/ 
monitoring a produs o importantă valoare adăugată pentru rezultatele proiectului în termen de : 
 
• Utilitate /Fezabilitate  
• Acceptabilitate (utilizatori și beneficiari) 
• Identificare a nevoilor de schimbare la nivel de practici și de sistem 
• Participare / diseminare /adoptare (participarea beneficiarilor la rafinarea și legitimarea 

produsului final al proiectului) 
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• Fundamenare politici 
• Referinta pentru benchmarking și costificare 

 
 Centralizarea și sintetizarea rapoartelor de monitorizare a fost realizată periodic, începând 

cu prima lună de derulare a acestei activități. Concluziile preliminare desprinse au arătat chiar de 
la primele vizite o deosebita apreciere privind valoarea modelului de îngrijire preventivă propus de 
Ghid, atât din punct de vedere clinic cât și în ceea ce privește relația medic-pacient. 

 Fiecare medic de familie vizitat și-a exprimat satisfacția asupra rezultatelor intervențiilor 
preventive și fiecare a semnalat un număr de diagnostice de risc înalt/ BNT care au fost identificate 
de la inițierea implementării proiectului. 

Pe măsură ce activitatea de monitorizare a continuat, cei mai mulți medici și-au exprimat 
apecierea pentru modelul de prevenție propus și instrumentele aferente precum și satisfacția de 
a fi parte din această construcție. Odată cu lărgirea paletei privind grupurile populaționale 
examinate (copii mici și noi născuți, vârstnici, persoane cu diferite probleme de sănătate, etc) și 
creșterea experienței în utilizarea softului, au apărut propuneri de optimizare și extindere a 
acestuia cu noi și noi funcțiuni. 

 
Printre cele mai importante provocări identificate odată cu implementarea Ghidului și a 

instrumentelor sale sunt : 
• Granița preventiv - curativ în managementul riscului 
• Întinderea și intensitatea intervențiilor  
• Complexitate vs Prioritizare (abordarea integrală imediată sau abordarea etapizată 
a riscurilor individuale în consultația preventivă) 
• Domenii de competență și zone de interfață în echipa de asistenta primară și în afara 
ei 
• Articularea cu celelalte verigi de asistență medicală în intervențiile preventive 
multidisciplinare (de ex. screening în cancer) 
• Acceptabilitate și complianță din partea pacienților pentru episodul de îngrijire cu 
vizite multiple 
În mod consistent în toate constatările consemnate, vizita preventiva comprehensivă este 

descrisă ca fiind consumatoare de timp și dificil de introdus în cadrul furnizării de servicii existent 
(CoCa). Mai mult decât atât, deseori este nevoie de o vizita suplimentară pentru a concluziona 
episodul de îngrijire preventivă, întâmpinându-se bariere de sistem privind laboratoarele de 
analize și trimiterile pentru intervențiile preventive (lipsa de fonduri pentru analize preventive în 
sistemul public). Acest din urmă aspect și-a pus o amprentă dramatică asupra implementării 
recomandărilor privind screeningul în cancer (mai ales pentru cancerul mamar și colorectal). 

 În plus, niciunul dintre medicii participanți la proiect nu a reușit să efectueze consultațiile 
preventive asumate fără să aloce timp suplimentar față de programul de lucru și serviciile furnizate 
în mod curent, independent de intrarea în proiect.  

Datele rezultate din activitatea de mentoring si audit explică motivul pentru care timpul mic 
rămas la dispoziție pentru activitățile preventive constituie o barieră principală, în condițiile 
competiției între serviciile preventive și serviciile curative pentru acuți și cronici. 

Datele rezultate din activitatea de mentoring și audit susțin în mod consistent necesitatea 
unei reconfigurări a organizării activității în medicina primară (structura serviciilor și mecanismele 
de finantare) pentru a susține investiția de timp și resurse necesare prevenției integrate pe grupe 
de varsta/sex.  

Prin urmare, deși activitatea de prevenție structurată este apreciată ca aducând satisfacții 
profesionale semnificative atât medicilor cât și pacientilor, este considerata ca fiind dificil de 
introdus în cadrul furnizării de servicii existent (Co-Ca), în primul rând datorită faptului că sunt 
consumatoare de timp (deși odata internalizat procesul efectuării, cei mai mulți medici susțin că 
se desfașoara mult mai ușor decât la început). 
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Nu în ultimul rând trebuie menționat că dinamica activității preventive în perioada de 
implementare a fost grevată de interferarea cu perioada de introducere a DES și 
disfuncționalitatile frecvente ale cardului de sănătate, care au încărcat semnificativ și în mod 
repetat timpul medicilor de familie în aceasta perioada. S-a constatat și o tendință de fluctuare 
sezonieră a numărului de consultații preventive ca urmare a presiunii patologiilor de sezon (de ex. 
în sezonul rece), suplimentar față de disfunctionalitățile administrative în activitatea medicilor de 
familie (blocajele frecvente în interfața informatica cu sistemele CNAS). 

Cele mai importante concluzii desprinse din centralizarea inetrviurilor realizate de către 
mentori sunt :  

 
• Timp necesar în medie 30 minute (pe consultație) la prima întâlnire ; cca 15 minute 

la consultațiile ulterioare.  
• 1-2 întâlniri necesare pentru încheierea unui episod de prevenție. 
• Majoritatea sunt neprogramate (neplanificate), cel puțin pentru prima vizita (la 

adulți). 
• Sunt foarte bine primite de pacienți ; Contribuite major la consolidatrea relației 

medic-pacient. 
• Nu s-au înregistrat refuzuri la consultație – dar au existat refuzuri la testări de 

screening (mai ales oncologic). 
• Accesul la intervenții de screening prin teste în afara cabinetului – dificil in rural / 

rezultatele sunt primite cu întârziere. 
• Satisfacție profesională pentru carcaterul sistematic și încrederea în eficacitatea 

intervențiilor oferite. 
• Imposibilitatea de realizare în plafonul celor 20 consultații/ zi din actualul COCA. 
• Imposibilitatea de a dizloca serviciile deja acordate în curativ și cronic (nu este 

fezabilă și nici dezirabilă redistribuirea alocărilor de resurse în interiorul aceluiași program 
de lucru). 

 
Cu toate acestea există și un aspect îmbucurător pentru perspectiva de diseminare a 

modelului de prevenție integrată, reprezentat de creșterea numărului de utilizatori ai acestuia, 
respectiv a soluției informatice de implementare, reflectată de faptul ca 21 de noi cabinete au 
început să înregistreze consultației preventive în formatul și structura recomandată, după 
expunerea la activitățile de diseminare a proiectului (ToT, conferința de diseminare din 30 
septembrie 2016, promovare online, etc). 

În perioada 1-10 februarie 2017 a fost lansat un chestionar on-line pentru a investiga 
percepțiile medicilor de familie participanți la rețeaua PREVENT la un an de la inițierea 
implementării modelului de prevenție. Răspunsurile la chestionar au arătat că 97% dintre cei 
chestionați consideră ca modelul de prevenție a intrat în activitatea curentă (50 % total si 47% 
parțial); și peste 70% dintre aceștia fac în mod sistematic prevenția conform recomandărilor la toți 
copiii (în timp ce aproape 20% aplică modelul în cazuri selecționate) 
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În ceea ce privește modul de furnizare a serviciilor preventive, 80 % din respondenți 
efectuează examenele preventive în mod oportunist (fără mobilizare și programare specială); în 
timp ce lipsa timpului este considerată cea mai importantă barieră de implementare, urmată de 
lipsa unui mecanism de plată adecvat pentru prevenție. De remarcat faptul că o treime dintre 
respondenți sunt atât de atașați de modelul de prevenție deprins în proiect încât sun deciși să nu 
îl abandoneze în ciuda barierelor menționate. 

 

  
 

5.3 Aspecte critice pentru extinderea și susținerea la nivel național a modelului 
de prevenție integrata  

 
 Extinderea și susținerea la nivel național a modelului de prevenție integrată dezvoltat prin 

proiect nu poate avea loc izolat de contextul general al dezvoltării serviciilor preventive și implicit 
de locul și rolul medicinii preventive în strategia națională de sănătate publică a țării .  

Aceste aspecte presupun o (re)definire și contextualizare a serviciilor preventive - văzute ca 
ansamblul intervențiilor bazate pe dovezi și adresate riscului de boala, deces, dizabilitate în 
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populația generală asimptomatică. Acest aspect transcende contextului asistenței primare, unde 
este fundamental să se încurajeze tranziția completă de la ‟ atotprezentul‟ examen de bilanț la 
prevenția bazată pe risc – aspect relevat de auditul clinic inițial realizat în cadrul proiectului. El 
este fundamental, de exemplu și în selectarea intervențiilor de depistare decontate ca investigații 
preventive în pachetele de servicii. 

Este necesară de asemenea trecerea de la paradigma serviciilor preventive punctuale - 
axate pe o singura intervenție / o singura problema de sănătate la cea a serviciilor preventive 
integrate – văzute ca ansamblu de intervenții multifactoriale, adresate mai multor probleme de 
sănătate conform statusului de risc la o anumita grupă de vârstă/gen; dar și ca intervenții 
transdisciplinare care conectează nivelul asistenței primare cu celelalte niveluri de asistență 
medicală.  

 Premiza de la care trebuie pornit în elaborarea oricărei politici în acest domeniu, este că 
potențialul de contribuție al Asistenței Primare la medicina preventiva este URIAȘ, fiind un vector 
principal pentru acoperirea universală și sistematică a populației cu servicii preventive 
relevante și de calitate. Acest lucru este asigurat, pe de o parte de rata de contact importantă cu 
populația înscrisă, care din datele auditului inițial a rezultat la o medie de 68%, indiferent de 
mărimea listei și localizarea geografică sau pe medii a cabinetului; dar și de caracterul longitudinal 
al asistenței primare care asigură contactul repetat în timp cu persoanele înscrise . 

Este așadar de luat aminte faptul că, pentru a onora angajamentele asumate la intrarea în 
proiect de a examina cel puțin 250 de persoane într-un an, medicii de familie participanți au trebuit 
sa lucreze în afara programului în medie 2,5 ore în plus pe săptămână, ritm care a permis 
acoperirea cu intervenții preventive a numai 14,2% din populația înscrisă. În aceste condiții 
acoperirea întregii populații cu intervențiile preventive recomandate ar necesita 7 ani. 

De asemeni, trebuie avut în vedere faptul că finalitatea în medicina preventivă necesită o 
abordare sistemică – cu asigurarea tuturor verigilor implicate în furnizarea completă a intervențiilor 
și managementul riscurilor (populație, servicii de specialitate, programe naționale de sanatate) 

Așa cum s-a arătat în precedenta secțiune a acestui capitol și se poate desprinde din auditul 
inițial și comparațiile pre-/post – furnizarea de servicii preventive, sistematică și de calitate (cu 
respectarea riguroasă a metodologiilor recomandate) se asociază cu un volum de muncă 
semnificativ sporit .De remarcat că și în contextul de asistență preventivă nesistematică așa cum 
a fost ea relevată de auditul inițial, aceste servicii sunt inconstant oferite (40% din populația adultă 
nu are consemnat vreun examen preventiv făcut vreodată). 

Concluzia evidentă este că actualul sistem de finanțare și furnizare a serviciilor în asistența 
medical primară descurajează de fapt prevenția de calitate.  

De altfel, medicii de familie implementatori au notificat nevoia modificării în regimul de 
contractare a serviciilor de asistență primară astfel încât să susțină adecvat implementarea 
modelului propus:  

• alocarea unui timp suplimentar pentru derularea serviciilor preventive;  
• desfășurarea serviciilor preventive într-un timp dedicat, în afara consultațiilor 

curente (a plafonului de 20 de consultații pe zi conform Contractului Cadru 
(CoCa) actual); 

• plata serviciilor preventive din fonduri dedicate distinct față de cele alocate 
în prezent din FNUASS pentru asistența primară 

introducerea noțiunii de servicii preventive extinse: completarea intervențiilor preventive 
de bază furnizate în cadrul consultației preventive integrate cu intervențiile dedicate și cu conținut 
standardizat pentru managementul riscului, în special în sfera schimbării comportamentelor, care 
să poată fi oferite de toți furnizorii competenți, indiferent de nivelul de asistență medicală la care 
funcționează - de ex. consilierea extinsă pentru renunțarea la fumat, consilierea dietetică, 
consilierea în consumul inadecvat de alcool (vezi figura de mai jos). 
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5.4 Concluzii și recomandări  
 
În mod cert modelul de prevenție integrată bazată pe asistența primară prezintă dovezi de 

eficacitate și aplicabilitate, susținute de rezultatele auditului final coroborate cu concluziile 
cercetărilor calitative efectuate pe durata implementării. 

Extinderea și susținerea acestuia pe termen scurt, mediu și lung se bizuie în mod esențial 
pe două acțiuni fundamentale : 

 
• diseminarea continuă a cunoștințelor și aptitudinilor necesare implementării 

împreună cu instrumentele aferente – în rândul unei mase critice cât mai mari 
de furnizori de servicii din asistența primară 

• crearea cadrului contractual pentru oferirea sistematică și continuă a 
serviciilor de prevenție integrată către populație de către furnizorii de servicii 
relevanți  

  
Prima axă de acțiune este eminamente un mecanism de diseminare - și se referă la 

asigurarea competențelor / capacității necesare furnizării intervențiilor preventive integrate prin 
acțiuni de EMC (față în față și la distanță cu difuzarea pe scară cât mai largă a Ghidului de 
prevenție și instrumentelor necesare implementării (inclusiv prin preluarea specificațiilor modelului 
în softurile de cabinet existente) .  

Actorii cheie care pot fi implicați sunt, alături de CNSMF și INSP – organizațiile implicate în 
dezvoltarea profesională a cadrelor medicale : asociațiile profesionale, Colegiul Medicilor, 
universitățile de medicină și farmacie, institutul de perfecționare a cadrelor medicale de pe lângă 
Școala Națională de Sănătate Publică. 

A doua axă de acțiune este eminamente un mecanism de sustenabilizare și control și 
presupune crearea cadrului de politici și normative necesare contractării și finanțării acestor 
servicii. În mod cert, schimbările la acest nivel sunt de importanță critică pentru stimularea și 
managementul intervențiilor de medicină preventivă la nivelul furnizorilor de servicii cât și al 
întregului sistem.  
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Realizarea acestora este apanajul electiv al decidenților politicii de sănătate, cărora le revine 
a integra medicina preventivă cu strategia sectorială de sănătate și a stabili cadrul normativ pentru 
finanțarea, coordonarea și contractarea serviciilor preventive.  

Opțiunile majore discutate cu ocazia multiplelor reuniuni de consens realizate pe perioada 
de implementare a proiectului, au în vedere atât consolidarea și extinderea rezultatelor obținute 
de proiect pe termen scurt cât și asigurarea pe termen mediu și lung a pașilor /etapelor care 
trebuiesc parcurse pentru sustenabilizarea și implementarea națională a modelului de prevenție 
integrată.  

Alternativele de finanțare avute în vedere se raportează la numai două surse posibile : 
Bugetul Ministerului Sănătății și Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate 
(FNUASS).  

În consecință, cadrul de contractare și furnizare a serviciilor preventive are tot două 
alternative majore : prin Programe Naționale de Sănătate sau prin Contractul Cadru (de 
furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemlui de asigurări sociale de sănătate) 

Alternativele de finanțare și management pentru modelul de prevenție integrată sunt 
prezentate în figura de mai jos : 
 

 

Ele corespund unor obiective strategice pe termen lung, mediu și scurt : 
 
Pe termen lung : 
Creșterea accesului, a eficienței alocative și a capacității de management a 

intervențiilor preventive la nivel sistemic, prin programe naționale dedicate . 
 
 Pe termen mediu :  
Diseminare națională prin creșterea eficienței mecanismelor contractuale și de 

finanțare a serviciilor preventive în asistența primară. 
 
Imediate :  
Consolidarea și extinderea capacităților de intervenție preventivă dezvoltate prin 

proiect prin proiecte predefinite finanțate din fonduri externe. 
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6. Anexe 
Anexa 1. AUDITUL IMPLEMENTĂRII RECOMANDĂRILOR GHIDULUI DE PREVENȚIE – LISTA INDICATORILOR 

 

Nr 
crt 

Adulți 
(A) 

/Copii 
(C) 

Categorie 
clinică Indicator Tip Populația eligibilă Construcție 

1.  A Alcool 
% din pop eligibila având 
scor precizat la evaluarea 
AUDIT C 

Audit  ≥ 18 ani 
Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor AUDIT C 
înreg / nr total CNP ≥ 18 ani evaluați, într-un 
interval specificat 

2.  A Alcool 

% dintre bărbații eligibili 
cu AUDIT C evaluați, 
având scor ≥ 4, cărora li 
s-a aplicat AUDIT extins 

Audit bărbați ≥ 18 ani, cu scor 
AUDIT C 

Nr CNP bărbați ≥ 18 ani evaluați, cu scor 
AUDIT C înreg ≥ 4 / nr total CNP bărbați ≥ 18 
ani evaluați, cu scor AUDIT C înreg, într-un 
interval specificat 

3.  A Alcool 

% dintre femeile eligibile 
cu AUDIT C evaluate, 
având scor ≥ 3, cărora li 
s-a aplicat AUDIT extins 

Audit femei ≥ 18 ani, cu scor 
AUDIT C 

Nr CNP femei ≥ 18 ani evaluate, cu scor 
AUDIT C înreg ≥ 3 / nr total CNP femei ≥ 18 
ani evaluate, cu scor AUDIT C înreg, într-un 
interval specificat 

4.  A Alcool 
% din pop eligibila având 
scor precizat la evaluarea 
AUDIT extinsa 

Audit ≥ 18 ani 
Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor AUDIT 
extins înreg / nr total CNP ≥ 18 ani evaluați, 
într-un interval specificat 

5.  A Alcool 

% dintre cei evaluați cu 
AUDIT având scor ≥ 8 
cărora li s-a aplicat 
intervenția scurta (sfat 
minimal) 

Audit ≥ 18 ani, cu scor AUDIT 
extins 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor AUDIT 
extins înreg ≥ 8 la care s-a aplicat sfat minimal 
/ nr total CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor AUDIT 
extins înreg ≥ 8 într-un interval specificat 

6.  A Alcool 

% dintre cei cu Audit ≥ 8 
care au consemnata 
dorința de a reduce 
consumul de alcool 

Audit ≥ 18 ani, cu scor AUDIT 
extins 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor AUDIT 
extins înreg ≥ 8 care au consemnata dorința 
de a reduce consumul de alcool / nr total CNP 
≥ 18 ani evaluați, cu scor AUDIT extins înreg, ≥ 
8, într-un interval specificat 
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Nr 
crt 

Adulți 
(A) 

/Copii 
(C) 

Categorie 
clinică Indicator Tip Populația eligibilă Construcție 

7.  A Alcool 
% dintre cei evaluați cu 
AUDIT având scor ≥ 20 și 
care au bifat DA la MC 

Audit ≥ 18 ani, cu scor AUDIT 
extins ≥ 20 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor AUDIT 
extins înreg ≥ 20, la care s-a bifat DA la MC / 
nr total CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor AUDIT 
extins înreg ≥ 20, într-un interval specificat 

8.  A Alcool 
% bărbați din pop eligibila 
având scor precizat la 
evaluarea AUDIT C 

Audit bărbați ≥ 18 ani 
Nr CNP bărbați ≥ 18 ani evaluați, cu scor 
AUDIT C înreg / nr total CNP bărbați ≥ 18 ani 
evaluați, într-un interval specificat 

9.  A Alcool 
% femei din pop eligibila 
având scor precizat la 
evaluarea AUDIT C 

Audit femei ≥ 18 ani 
Nr CNP femei ≥ 18 ani evaluați, cu scor AUDIT 
C înreg / nr total CNP femei ≥ 18 ani evaluați, 
într-un interval specificat 

10.  A Alcool 
% dintre bărbații eligibili 
cu AUDIT C evaluați, 
având scor ≥ 4 

Epidemiol bărbați ≥ 18 ani, cu scor 
AUDIT C 

Nr CNP bărbați ≥ 18 ani evaluați, cu scor 
AUDIT C înreg ≥ 4 / nr total CNP bărbați ≥ 18 
ani evaluați, cu scor AUDIT C înreg, într-un 
interval specificat 

11.  A Alcool 
% dintre femeile eligibile 
cu AUDIT C evaluate, 
având scor ≥ 3 

Epidemiol femei ≥ 18 ani, cu scor 
AUDIT C 

Nr CNP femei ≥ 18 ani evaluate, cu scor 
AUDIT C înreg ≥ 3 / nr total CNP femei ≥ 18 
ani evaluate, cu scor AUDIT C înreg, într-un 
interval specificat 

12.  A Alcool % dintre cei evaluați cu 
AUDIT având scor < 8 Epidemiol ≥ 18 ani, cu scor AUDIT 

extins 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor AUDIT 
extins înreg < 8 / nr total CNP ≥ 18 ani 
evaluați, cu scor AUDIT extins înreg, într-un 
interval specificat 

13.  A Alcool % dintre cei evaluați cu 
scor AUDIT intre 8-15 Epidemiol ≥ 18 ani, cu scor AUDIT 

extins 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor AUDIT 
extins înreg ≥ 8 -15 / nr total CNP ≥ 18 ani 
evaluați, cu scor AUDIT extins înreg, într-un 
interval specificat 

14.  A Alcool % dintre cei evaluați cu 
scor AUDIT intre 16 -19 Epidemiol ≥ 18 ani, cu scor AUDIT 

extins 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor AUDIT 
extins înreg ≥ 16 -19 / nr total CNP ≥ 18 ani 
evaluați, cu scor AUDIT extins înreg, într-un 
interval specificat 
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15.  A Alcool % dintre cei evaluați cu 
AUDIT având scor ≥ 20 Epidemiol ≥ 18 ani, cu scor AUDIT 

extins 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor AUDIT 
extins înreg ≥ 20 / nr total CNP ≥ 18 ani 
evaluați, cu scor AUDIT extins înreg, într-un 
interval specificat 

16.  A Alcool 
% dintre cei cu Audit ≥ 8 
care doresc să reducă 
consumul de alcool 

Epidemiol ≥ 18 ani, cu scor AUDIT 
extins 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu scor AUDIT 
extins înreg ≥ 8 cu dorința de a reduce 
consumul de alcool >4 / nr total CNP ≥ 18 ani 
evaluați, cu scor AUDIT extins înreg, cu 
dorința de a reduce consumul de alcool 
înregistrat, într-un interval specificat 

17.  A Depresie 

% din populația eligibila la 
care se face screening cu 
2 întrebări pentru 
depistarea depresiei 

Audit ≥ 18 ani 
Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu chestionar cu 2 
întrebări înreg / nr total CNP ≥ 18 ani evaluați, 
într-un interval specificat 

18.  A Depresie 

% din populația care are 
bifat cel puțin un Da la 
cele 2 întrebări și la care 
este bifat DA la MC 

Epidemiol 
≥ 18 ani, la care s-a aplicat 
chestionarul cu 2 întrebări 
depresie 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu ≥ 1Da la 
chestionar cu 2 întrebări înreg, la care este 
bifat DA la MC / nr total CNP ≥ 18 ani evaluați, 
la care s-a aplicat chestionarul de depresie cu 
2 întrebări, într-un interval specificat 

19.  A Depresie 

% din populația eligibila la 
care s-a concluzionat 
depresie medie la scorul 
MDI 

Epidemiol 
≥ 18 ani, care a înregistrat 
cel puțin 1 DA la chestionarul 
cu 2 întrebări  

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu cel puțin 1 Da la 
chestionar cu 2 întrebări înreg, cu depresie 
medie/ nr total CNP ≥ 18 ani evaluați, cu cel 
puțin 1 Da la chestionar cu 2 întrebări, într-un 
interval specificat 

20.  A Depresie 

% din populația eligibila la 
care s-a concluzionat 
depresie severa la scorul 
MDI 

Epidemiol 
≥ 18 ani, care a înregistrat 
cel puțin 1 DA la chestionarul 
cu 2 întrebări  

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu cel puțin 1 Da la 
chestionar cu 2 întrebări înreg, cu depresie 
severa/ nr total CNP ≥ 18 ani evaluați, cu cel 
puțin 1 Da la chestionar cu 2 întrebări, într-un 
interval specificat 

21.  A Diabet 
% din pop eligibila având 
înregistrat glicemia a 
jeune 

Audit ≥ 45 ani 
Nr CNP ≥ 45 ani evaluați, cu glicemia a jeune 
înreg / nr total CNP ≥ 45 ani evaluați, într-un 
interval specificat 
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22.  A Diabet 
% din pop eligibila având 
o glicemia a jeune 
înregistrata intre 101-125 

Epidemiol ≥ 45 ani, cu glicemia a jeune 
înregistrat 

Nr CNP ≥ 45 ani evaluați, cu glicemia a jeune 
101-125 mg/dl / nr total CNP ≥45 ani evaluați, 
cu glicemia a jeune înreg, într-un interval 
specificat 

23.  A Diabet 
% din pop eligibila având 
o glicemia a jeune 
înregistrata ≥ 126 

Epidemiol ≥ 45 ani, cu glicemia a jeune 
înregistrat 

Nr CNP ≥ 45 ani evaluați, cu glicemia a jeune 
≥ 126 mg/dl / nr total CNP ≥ 45 ani evaluați, cu 
glicemia a jeune înreg, într-un interval 
specificat 

24.  A Dislipidemie % din pop eligibila având 
înregistrat Colesterol total Audit ≥ 40 ani 

Nr CNP ≥ 40 ani evaluați, cu Colesterol Total 
înreg / nr total CNP ≥ 40 ani evaluați, într-un 
interval specificat 

25.  A Dislipidemie 

% din pop eligibila având 
înregistrata Colesterol ≥ 
190 mg/dl la ultimul 
examen preventiv 

Epidemiol ≥ 40 ani, cu Colesterol Total 
înregistrat 

Nr CNP ≥ 40 ani evaluați, cu Colesterol Total 
înreg ≥190 / nr total CNP ≥ 40 ani evaluați, cu 
Colesterol Total înreg, într-un interval 
specificat 

26.  A Fumat 
% din pop eligibila având 
determinat statusul de 
fumător 

Audit ≥ 18 ani 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status fumător 
(oricare dintre zilnic, ocazional, fost fumător, 
nefumător) înreg / nr total CNP ≥ 18 ani 
evaluați, într-un interval specificat 

27.  A Fumat % dintre fumători zilnic 
care primesc sfat minimal Audit  ≥ 18 ani, fumători zilnic 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status fumător 
zilnic înreg care au primit sfat minimal / nr total 
CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status fumător zilnic 
înreg, într-un interval specificat 

28.  A Fumat 
% dintre fumători zilnic și 
ocazionali care primesc 
sfat minimal 

Audit  ≥ 18 ani, fumători zilnic și 
ocazionali 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status fumător 
zilnic și ocazional înreg care au primit sfat 
minimal / nr total CNP ≥ 18 ani evaluați, cu 
status fumător zilnic și ocazional înreg, într-un 
interval specificat 

29.  A Fumat % dintre fumători zilnic 
care sunt evaluați în leg 

Audit  ≥ 18 ani, fumători zilnic  
Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status fumător 
zilnic înreg, evaluați privind dorința de 
renunțare la fumat / nr total CNP ≥ 18 ani 
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cu dorința de a renunța la 
fumat 

evaluați cu status fumător zilnic înreg, într-un 
interval specificat 

30.  A Fumat 

% dintre fumători zilnic și 
ocazionali care sunt 
evaluați în leg cu dorința 
de a renunța la fumat 

Audit  ≥ 18 ani, fumători zilnic și 
ocazionali 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status fumător 
ocazional și zilnic înreg, evaluați privind dorința 
de renunțare la fumat / nr total CNP ≥ 18 ani 
evaluați cu status fumător ocazional și zilnic 
înreg, într-un interval specificat 

31.  A Fumat 

% dintre fumători care 
doresc sa se lase de 
fumat și sunt îndrumați pt 
consiliere specializata 

Audit  ≥ 18 ani, fumători zilnic sau 
ocazionali 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status fumător 
ocazional sau zilnic înreg, cu dorința de 
renunțare (7-10), cu BT (pneumologie sau 
psiholog sau STOP fumat) / nr total CNP ≥ 18 
ani evaluați cu status fumător ocazional sau 
zilnic înreg, evaluați privind dorința de 
renunțare la fumat, într-un interval specificat 

32.  A Fumat 
% din populația eligibila 
cu status fumător zilnic 
înregistrat 

Epidemiol ≥ 18 ani 
Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status fumător 
zilnic înreg / nr total CNP ≥ 18 ani evaluați, 
într-un interval specificat 

33.  A Fumat 
% din populația eligibila 
cu status fumător 
ocazional înregistrat 

Epidemiol ≥ 18 ani 
Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status fumător 
ocazional înreg / nr total CNP ≥ 18 ani 
evaluați, într-un interval specificat 

34.  A Fumat 
% din populația eligibila 
cu status fost fumător 
înregistrat 

Epidemiol ≥ 18 ani 
Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status fost 
fumător înreg / nr total CNP ≥ 18 ani evaluați, 
într-un interval specificat 

35.  A Fumat 
% din populația eligibila 
cu status nefumător 
înregistrat 

Epidemiol ≥ 18 ani 
Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status nefumător 
înreg / nr total CNP ≥ 18 ani evaluați, într-un 
interval specificat 

36.  A Fumat 
% dintre fumători care 
doresc sa se lase de 
fumat 

Epidemiol  ≥ 18 ani, fumători zilnic sau 
ocazionali 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status fumător 
ocazional sau zilnic înreg, cu dorința de 
renunțare (7-10) / nr total CNP ≥ 18 ani 
evaluați cu status fumător ocazional sau zilnic 
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înreg, evaluați privind dorința de renunțare la 
fumat, într-un interval specificat 

37.  A Fumat 
% dintre fumători care 
contempla sa se lase de 
fumat 

Epidemiol  ≥ 18 ani, fumători zilnic sau 
ocazionali 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu status fumător 
ocazional sau zilnic înreg, cu dorința de 
renunțare (4-6) / nr total CNP ≥ 18 ani evaluați 
cu status fumător ocazional sau zilnic înreg, 
evaluați privind dorința de renunțare la fumat, 
într-un interval specificat 

38.  A HTA % din pop eligibila având 
înregistrat TA Audit ≥ 18 ani 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu TA înreg / nr total 
CNP ≥ 18 ani evaluați, într-un interval 
specificat 

39.  A HTA 
% din pop cu TA ≥140/90 
având înregistrata 
glicemia a jeune 

Audit ≥ 18 ani, cu TA ≥140/90, cu 
glicemie înregistrata 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu TA înreg ≥140/90, 
cu glicemia înreg / nr total CNP ≥ 18 ani 
evaluați, cu TA înreg ≥140/90, într-un interval 
specificat 

40.  A HTA 
% din pop cu TA ≥140/90 
având înregistrata 
creatinina a jeune 

Audit ≥ 18 ani, cu TA ≥140/90, cu 
creatinina înregistrata 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu TA înreg ≥140/90, 
cu creatinina înreg / nr total CNP ≥ 18 ani 
evaluați, cu TA înreg ≥140/90, într-un interval 
specificat 

41.  A HTA 
% din pop eligibila având 
înregistrata TA ≥140/90 la 
ultimul examen preventiv 

Epidemiol ≥ 18 ani, cu TA înregistrat 
Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu TA înreg ≥140/90 
/ nr total CNP ≥ 18 ani evaluați, cu TA înreg, 
într-un interval specificat 

42.  A HTA 

% din populația adulta 
depistata cu TA ≥140/90 
la ultimul examen 
preventiv 

Epidemiol 
≥ 18 ani, cu TA înregistrat, 
fara diagnostic confirmat de 
boala cronica -HTA  

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați fara dg de boala 
cronica HTA cu TA înreg ≥140/90 / nr total 
CNP ≥ 18 ani evaluați, cu TA înreg, într-un 
interval specificat și fara diagnostic confirmat 
de boala cronica -HTA  

43.  A Obezitate % din pop eligibilă având 
înregistrat IMC Audit ≥ 18 ani 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu IMC înreg / nr 
total CNP ≥ 18 ani evaluați, într-un interval 
specificat 
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44.  A Obezitate 
% din pop cu IMC >30 
având înregistrata 
glicemia a jeune 

Audit ≥ 18 ani, cu IMC înregistrat 
Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu IMC înreg ≥ 30% 
/ nr total CNP ≥ 18 ani evaluați, cu IMC 
înregistrat, într-un interval specificat 

45.  A Obezitate % pop eligibila având 
înregistrat IMC >30 Epidemiol ≥ 18 ani, cu IMC ≥ 30%, cu 

glicemie înregistrata 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu IMC înreg ≥ 30%, 
cu glicemie înregistrata / nr total CNP ≥ 18 ani 
evaluați, cu IMC înreg ≥ 30%, într-un interval 
specificat 

46.  A Obezitate 
% din pop cu IMC>30 
având glicemia a jeune 
>126 mg/dl 

  ≥ 18 ani, cu IMC ≥ 30%, cu 
glicemie ≥ 126 mg/dl 

Nr CNP ≥ 18 ani evaluați, cu IMC înreg ≥ 30%, 
cu glicemie ≥ 126 mg/dl / nr total CNP ≥ 18 ani 
evaluați, cu IMC înreg ≥ 30%, cu glicemie 
înregistrata, într-un interval specificat 

47.  A ONCO 

% din pop evaluata având 
evaluata situația de risc 
semnificativ pentru 
cancer 

Audit populația adulta examinata 
preventiv (> 18 ani) 

CNP ≥ 18 ani examinați preventiv care au 
colorata (roșu sau verde) minim 1 din cele trei 
casete de risc semnificativ pentru cancer /total 
CNP>18 ani examinați preventiv 

48.  A ONCO % din pop eligibila având 
BT Pap Test Audit 

femei 25-64 ani examinate 
preventiv care au 
consemnata o trimitere la 
PAP test mai recent de 5 ani 

CNP femei 25-64 ani examinate preventiv care 
au consemnata o trimitere la PAP test mai 
recent de 5 ani / total CNP femei 25-64 
examinate preventiv 

49.  A ONCO 
% din pop eligibila care 
au consemnat rezultat 
PAP test 

Audit 

femei 25-64 ani examinate 
preventiv care au consemnat 
un rezultat PAP test mai 
recent de 5 ani 

CNP femei 25-64 ani examinate preventiv care 
au consemnat un rezultat PAP test mai recent 
de 5 ani / total CNP femei 25-64 examinate 
preventiv 

50.  A ONCO 

% din pop eligibila cu 
PAP test anormal care 
are consemnat trimitere 
sau rezultat de 
colposcopie 

Audit 

femei 25-64 ani examinate 
preventiv la care cel mai 
recent consemnat PAP test 
este LSIL, HSIL, ASC-US, 
ASC-H, AGUS, carcinom 
sau modificari neoplazice 
și la care este consemnat 
trimitere la colposcopie/ 

CNP femei 25-64 ani examinate preventiv la 
care cel mai recent consemnat PAP test este 
LSIL, HSIL, ASC-US, ASC-H, AGUS, 
carcinom sau modificări neoplazice și la 
care este consemnat trimitere la 
colposcopie/ ginecologie/oncologie sau 
rezultat de colposcopie/ total CNP femei 25-
64 ani examinate preventiv la care cel mai 
recent consemnat PAP test este LSIL, HSIL, 
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ginecologie/oncologie sau 
rezultat de colposcopie  

ASC-US, ASC-H, AGUS, carcinom sau 
modificari neoplazice 

51.  A ONCO % din pop eligibila având 
BT Test hemocult Audit adulți intre 50-74 ani 

examinați preventiv 

adulți intre 50-74 ani examinați preventiv care 
au trimitere pentru THOF / adulți intre 50-74 
ani examinați preventiv 

52.  A ONCO % din pop eligibila având 
Test hemocult efectuat Audit adulți intre 50-74 ani 

examinați preventiv 

adulți intre 50-74 ani examinați preventiv care 
au consemnat rezultatul THOF / adulți intre 50-
74 ani examinați preventiv 

53.  A ONCO 

% din pop eligibila având 
Test hemocult pozitiv 
trimiși la gastroenterolog 
(GEpidemiol) 

Audit 

adulți intre 50-74 ani 
examinați preventiv cu 
rezultatul THOF pozitiv care 
au trimitere la GEpidemiol 

CNP 50-74 exam preventiv cu rezultate THOF 
pozitive cu BT GEpidemiol / toate CNP 50-74 
exam preventiv cu rezultate THOF pozitive 

54.  A ONCO 
% din pop eligibila ex 
preventiv având 
documentat ECS 

Audit 
femei intre 50-69 examinate 
preventiv având documentat 
ECS 

CNPuri femei intre 50-69 examinate preventiv 
având documentat ECS /total CNPuri femei 
50-69 ani ex preventiv 

55.  A ONCO 

% din pop eligibila ex 
preventiv având 
documentat ECS anormal 
la care s-a activat MR 

Audit 
femei intre 50-69 examinate 
preventiv având documentat 
ECS anormal cu bifa MR  

CNPuri femei intre 50-69 examinate preventiv 
având documentat ECS anormal cu bifa MR/ 
total femei 50-69 examinate preventiv având 
documentat ECS  

56.  A ONCO % din pop eligibila având 
BT Mamografie Audit 

femei intre 50-69 examinate 
preventiv având documentat 
un BT la mamografie în 
ultimii 2 ani  

CNP femei intre 50-69 examinate preventiv 
având documentat un BT la mamografie în 
ultimii 2 ani / total CNPuri femei 50-69 
examinate preventiv 

57.  A ONCO 

% din pop eligibila care 
au rezultate anormale la 
screening mamografic 
trimise la oncolog 

Audit 

femei 50-69 care au 
documentat un rezultat 
mamografic anormal mai 
recent de 1 an și o trimitere 
la oncologie  

femei 50-69 care au documentat un rezultat 
mamografic anormal mai recent de 1 an și o 
trimitere la oncologie / total femei 50-69 care 
au documentat un rezultat mamografic 
anormal mai recent de 1 an  

58.  A ONCO % din pop evaluata având 
evaluata situația de risc 

Epidemiol populația adulta examinata 
preventiv (> 18 ani) 

CNP>18 ani examinați preventiv care au 
colorata (roșu sau verde) minim 1 din cele trei 
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semnificativ pentru 
cancer 

casete de risc semnificativ pentru cancer /total 
CNP>18 ani examinați preventiv 

59.  A ONCO 
% din pop eligibila care 
au făcut PAP test și au 
rezultat N 

Epidemiol 

femei 25-64 ani examinate 
preventiv la care este 
consemnat un rezultat PAP 
test Negativ (NORMAL) mai 
recent de 5 ani 

CNP femei 25-64 ani examinate preventiv care 
au consemnat un rezultat PAP test NEGATIV 
mai recent de 5 ani / total CNP femei 25-64 
examinate preventiv 

60.  A ONCO % din pop testata cu 
rezultat PAP test anormal  Epidemiol 

femei 25-64 care au 
consemnat un rezultat PAP 
test mai recent de 5 ani din 
următoarele: LSIL, HSIL, 
ASC-US, ASC-H, AGUS, 
carcinom, modificări 
neoplazice  

CNP femei 25-64 ani examinate preventiv care 
au consemnat un rezultat PAP test mai recent 
de 5 ani din următoarele: LSIL, HSIL, ASC-US, 
ASC-H, AGUS, carcinom, modificări / total 
CNP femei 25-64 examinate preventiv care au 
consemnat un rezultat PAP test mai recent de 
5 ani 

61.  A ONCO % din pop eligibila având 
Test hemocult negativ Epidemiol 

adulți intre 50-64 ani 
examinați preventiv cu 
rezultatul THOF negativ 

rezultate THOF negative / toate rezultatele 
THOF  

62.  A ONCO % din pop eligibila având 
Test hemocult pozitiv Epidemiol 

adulți intre 50-74 ani 
examinați preventiv cu 
rezultatul THOF pozitiv 

CNP 50-74 exam preventiv cu rezultate THOF 
pozitive/ toate CNP 50- 74 exam preventiv cu 
rezultate THOF  

63.  A ONCO 
% din pop eligibila ex 
preventiv având 
documentat ECS anormal 

Epidemiol 
femei intre 50-69 examinate 
preventiv având documentat 
ECS anormal 

CNPuri femei intre 50-69 examinate preventiv 
având documentat ECS anormal / total femei 
intre 50-69 examinate preventiv având 
documentat ECS 

64.  A ONCO 

% din pop eligibila care 
au un rezultat 
Mamografic în ultimii 2 
ani 

Epidemiol 

femei intre 50-69 examinate 
preventiv având documentat 
un rezultat mamografic în 
ultimii 2 ani  

femei intre 50-69 examinate preventiv având 
documentat un rezultat mamografic în ultimii 2 
ani / total femei 50-69 examinate preventiv  
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65.  A ONCO 

% din pop testata în 
ultimul an care au un 
rezultat anormal la 
mamografie 

Epidemiol 

femei 50-69 care au 
documentat un rezultat 
mamografic anormal mai 
recent de 1 an 

femei 50-69 care au documentat un rezultat 
mamografic anormal mai recent de 1 an/total 
rezultate mamografice în ultimul an 

66.  A SCORE 
% din pop eligibila având 
determinat Scorul 
SCORE 

Audit ≥ 40 ani 
Nr CNP ≥ 40 ani evaluați, cu scorul SCORE 
înregistrat / nr total CNP ≥ 40 ani evaluați, într-
un interval specificat 

67.  A SCORE 
% din pop eligibila având 
Scorul SCORE ≥ 5% care 
au bifat DA la MC  

Audit ≥ 40 ani, cu scorul SCORE ≥ 
5% înregistrat 

Nr CNP ≥ 40 ani evaluați, cu scorul SCORE 
înreg ≥ 5% care au bifat DA la MC / nr total 
CNP ≥ 40 ani evaluați, cu scorul SCORE ≥ 5%, 
într-un interval specificat 

68.  A SCORE 

% din pop eligibila având 
Scorul SCORE ≥ 5% la 
care se fac intervenții de 
adm de statină 

Audit ≥ 40 ani, cu scorul SCORE ≥ 
5% înregistrat 

Nr CNP ≥ 40 ani evaluați, cu scorul SCORE 
înreg ≥ 5% care primesc statine / nr total CNP 
≥ 40 ani evaluați, cu scorul SCORE înreg ≥ 
5%, într-un interval specificat 

69.  A SCORE % din pop eligibila având 
Scorul SCORE ≥ 5% Epidemiol ≥ 40 ani, cu scorul SCORE 

înregistrat 

Nr CNP ≥ 40 ani evaluați, cu scorul SCORE 
înregistrat ≥ 5% / nr total CNP ≥ 40 ani 
evaluați, cu scorul SCORE înregistrat, într-un 
interval specificat 

70.  C Achiziții 
motorii 

% din populația eligibila la 
care s-a efectuat vizita de 
1S, 1L, 2L, 4L, 6L, 
9L,12L,18L, 24L și la care 
s-a făcut evaluarea 
achizițiilor motorii fine și 
grosiere 

Audit Copii 1S-2 ani după caz 

Nr CNP copii care au împlinit 1S, 1L, 2L, 4L, 
6L, 9L,12L,18L, 24L, la care s-au făcut 
evaluarea achizițiilor motorii fine și grosiere / nr 
CNP copii care au împlinit 1S, 1L, 2L, 4L, 6L, 
9L,12L,18L, 24L evaluați, într-un interval 
specificat (pt fiecare vârsta în parte) 

71.  C Achiziții 
motorii 

% din populația eligibila 
6-18 L la care s-a facut 
evaluarea achizitiilor 
motorii fine și grosiere 
(prin aplicarea 

Audit 
Copii 6-18 luni, la care s-a 
aplicat chestionarul de 
dezvoltare motorie 

Nr CNP copii intre 0-5, 6L-11L, 12- 18 L la 
care s-a aplicat chestionarul de dezvoltare 
motorie /Nr CNP copii intre 0-5, 6L-11L, 12- 18 
L evaluați (pt fiecare interval în parte), într-un 
interval specificat 
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chestionarului de 
dezvoltare motorie) 

72.  C Achiziții 
motorii 

% din populația eligibila 
6-18 L la care s-a aplicat 
chestionarul de 
dezvoltare motorie și la 
care s-au constatat 
întârzieri 

Epidemiol 
Copii 6-18 luni, la care s-a 
aplicat chestionarul de 
dezvoltare motorie 

Nr CNP copii intre 6L-11L, 12- 18 L la care s-a 
aplicat chestionarul de dezvoltare motorie și s-
au constatat întârzieri în atingerea achizițiilor 
motorii grosiere de tAudit 1-6 / Nr CNP copii 
intre 6L-11L, 12- 18 L la care s-a aplicat 
chestionarul de dezvoltare motorie (pt fiecare 
interval de vârsta în parte), într-un interval 
specificat 

73.  C Acuitate 
vizuală 

% din populația 3-5 ani la 
care este bifata acuitatea 
vizuala în cadrul 
examenului fizic si/sau se 
înregistrează BT la 
oftalmologie pt evaluarea 
acuității vizuale  

Audit 3 ani,  

nr CNP cu vârsta 3-5 ani care au în interval cel 
puțin o trimitere la consult oftalmologic sau o 
bifa la acuitatea vizuala din cadrul examenului 
fizic / nr CNP copii cu vârsta între 3-5 ani  

74.  C Alimentație 

% din populația eligibila 
0-5 luni la care s-au 
efectuat vizitele aferente 
și s-a evaluat tehnica de 
alăptare 

Audit Copii 1S, 1L, 2L, 4L,  

Nr CNP copii care au împlinit 1S, 1L, 2L, 4L, la 
care s-a evaluat tehnica de alăptare (bifa 
verde sau roșie la probleme legate de 
alăptare) / Nr CNP copii care au împlinit 1S, 
1L, 2L, 4L, evaluați (pt fiecare vârsta în parte), 
într-un interval specificat 

75.  C Alimentație 

% din populația eligibila 
6L- 23 luni la care s-au 
efectuat vizitele aferente 
și s-a făcut evaluare 
privind alimentația 
complementara utilizând 
instrumentul dedicat 

Audit Copii 6L -23 L 

Nr CNP copii intre 6-23 L la care s-a evaluat 
diversificarea (cifra la nr de grupe alimentare, 
bife la cantitate și frecventa) / Nr CNP copii 
intre 6-23 L, evaluați, într-un interval specificat 
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76.  C Alimentație 

% din populația eligibila 
6L- 23 luni la care s-au 
efectuat vizitele aferente 
și s-a oferit Consiliere 
alimentație 
complementara 

Audit Copii 6L -23 L 

Nr CNP copii intre 6-23 L la care s-a evaluat 
diversificarea (cifra la nr de grupe alimentare, 
bife la cantitate și frecventa) / Nr CNP copii 
intre 6-23 L, evaluați, într-un interval specificat 

77.  C Alimentație 

% din populația eligibila 
0-5 luni la care s-au 
identificat probleme 
legate de tehnica de 
alăptare 

Epidemiol Copii 0-5 L, la care s-a 
evaluat tehnica de alăptare  

Nr CNP copii 0-5 L la care s-au identificat 
probleme legate de tehnica de alăptare (bifa 
roșie la probleme legate de alăptare) / Nr CNP 
copii intre 0-5L evaluați, la care s-a evaluat 
tehnica de alăptare (bifa verde sau rosie la 
probleme legate de alăptare), într-un interval 
specificat 

78.  C Alimentație 

% din populația eligibila 
0-5 luni, cu probleme 
legate de alăptare, la 
care s-a oferit consiliere 
pt alăptare 

Epidemiol Copii 0-5 L, cu probleme 
legate de tehnica de alăptare  

Nr CNP copii 0-5 L cu probleme legate de 
tehnica de alăptare (bifa roșie la probleme 
legate de alăptare) la care s-a oferit consiliere 
pt alăptare / Nr CNP copii 0-5 L cu probleme 
legate de tehnica de alăptare (bifa roșie la 
probleme legate de alăptare) evaluați, într-un 
interval specificat  

79.  C Alimentatie 
% din populația eligibila 
0-5 luni alaptati exclusiv 
la san 

Epidemiol Copii 0-5L  
Nr CNP copii 0-3, 4-5 L, 0-5L alăptați exclusiv 
la san / Nr CNP copii 0-3, 4-5 L, 0-5L evaluați, 
într-un interval specificat 

80.  C Alimentatie 
% din populația eligibila 
0-5 luni alaptati + 
formula/lapte 

Epidemiol % din populația eligibila 0-5 
luni alăptați + formula/lapte   

81.  C Alimentatie 
% din populația eligibila 
0-5 luni alimentati 
exclusiv cu formula 

Epidemiol 
% din populația eligibila 0-5 
luni alimentați exclusiv cu 
formula 

  

82.  C Alimentatie % din populația eligibila 
6L- 23 luni având Dieta 

Epidemiol 
% din populația eligibila 6L- 
23 luni având Dieta Minim 
Acceptabila (Da DMA) 

Copii 6L -23 L care au bifat DA la DMA /total 
copii 6- 23 luni 
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Minim Acceptabila (Da 
DMA) 

83.  C Alimentatie 

% din populația eligibila 
6L- 23 luni fara Dieta 
Minim Acceptabila (Nu 
DMA) 

Epidemiol 
% din populația eligibila 6L- 
23 luni fara Dieta Minim 
Acceptabila (Nu DMA) 

Copii 6L -23 L care au bifat NU la DMA /total 
copii 6- 23 luni 

84.  C Alimentatie 
% din populația eligibila 
6L-1 an care continua 
alăptarea 

Epidemiol % din populația eligibila 6L-1 
an care continua alăptarea 

Copii 6L -1 an care au selectate variantele: 
alăptat la san, alăptat +formula/lapte, alaptat + 
ceai, apa, suc/ Copii 6L -1 an 

85.  C Autism 

% din populația eligibila 
12 luni-36 luni la care MF 
a aplicat chestionarul 
CS_TSA 

Audit Copii 18-30 L  
nr CNP cu vârsta 12L-36L la care MF a aplicat 
chestionarul CS_TSA/nr CNP cu vârsta 12L-
36L evaluați, într-un interval specificat 

86.  C Autism 

% din populația eligibila la 
care după aplicarea 
CS_TSA s-a înregistrat 
un scor mai mare sau 
egal cu 10 

Epidemiol Copii 12-36L la care s-a 
aplicat CS_TSA 

nr CNP cu vârsta 12L-36L cu scor ≥ 10 la 
aplicarea CS_TSA /nr CNP cu vârsta 12L-36L la 
care s-a aplicat chestionarul CS_TSA, 
evaluați, într-un interval specificat 

87.  C Autism 

% din poupulatia eligibila 
având scor mai mare sau 
egal cu 10 la aplicarea 
CS_TSA trimisa pt 
evaluare de specialitate 
la psihiatrie pediatrica 

Epidemiol Copii 12-36L cu scor ≥ 10 la 
CS_TSA  

nr CNP cu vârsta 12L-36L cu scor ≥ 10 la 
aplicarea CS_TSA având un BT 
pediatrie/psihiatrie/nr CNP cu vârsta 12L-36L la 
care s-a aplicat chestionarul CS_TSA, 
evaluați, într-un interval specificat 

88.  C Dezv.stat. 
Ponderala 

% din populația eligibila la 
care s-a efectuat vizita de 
1S, 1L, 2L, 4L, 6L, 
9L,12L,18L, 24L, 3 - 17 
ani ani, 6-17 ani și s-au 
completat graficele de 
dezvoltare aferente 

Audit Copii 1S-17 ani după caz 

Nr CNP copii care au împlinit 1S, 1L, 2L, 4L, 
6L, 9L,12L,18L, 24L, 3 -17 ani la care s-au 
făcut măsurătorile de creștere și dezvoltare / nr 
CNP copii care au împlinit 1S, 1L, 2L, 4L, 6L, 
9L,12L,18L, 24L, 3 -17 ani evaluați, într-un 
interval specificat (pt fiecare vârsta în parte) 
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89.  C Dezv.stat. 
Ponderala 

% din populația eligibila la 
care s-a efectuat vizita de 
1S, 1L, 2L, 4L, 6L, 
9L,12L,18L, 24L, 3 ani, 4 
ani la care s-a înregistrat 
T/L, G și s-a înregistrat 
T/L, G și s-au calculat 
scoruri z T/ V, G/ V, G/ T 

Audit Copii 0-4 ani după caz 

Nr CNP copii care au împlinit 1S, 1L, 2L, 4L, 
6L, 9L,12L,18L, 24L, 3 ani, 4 ani la care s-a 
înregistrat T/L, G și s-au calculat scoruri z T/ V, 
G/ V, G/ T/ nr CNP copii care au împlinit 1S, 
1L, 2L, 4L, 6L, 9L,12L,18L, 24L, 3 ani, 4 ani 
evaluați, într-un interval specificat (pt fiecare 
vârsta în parte) 

90.  C Dezv.stat. 
Ponderala 

% din populația eligibila la 
care s-a efectuat vizita de 
5 - 17 ani, s-a înregistrat 
T/L, G și s-au calculat 
scoruri z T/ V, IMC/ V 

Audit Copii 5-17 ani după caz 

Nr CNP copii care au împlinit 5-17 ani la care 
s-a înregistrat T/L, G, IMC și s-au calculat 
scoruri z T/ V, IMC/ V / nr CNP copii care au 
împlinit 5-17 ani evaluați, într-un interval 
specificat (pt fiecare vârsta în parte) 

91.  C Dezv.stat. 
Ponderala 

% din populația eligibila la 
care s-a efectuat vizita de 
1S, 1L, 2L, 4L, 6L, 
9L,12L,18L, 24L, 3 și 4 
ani având scor z 
sugerând o tulburare de 
creștere și dezvoltare: 
deficit statural, deficit 
statural sever, creștere 
excesiva, malnutritie, 
malnutritie severa, posibil 
exces ponderal, obezitate  

Epidemiol 

Copii 0-5 luni, 6-23L, 3-4 
care au interpretate scorurile 
z la evaluarea cresterii și 
dezvoltarii  

Nr CNP copii intre 0 - 5L, 6L - 23L, 3-4 ani 
având pe curba L sau T/ V scoruri z sugerând: 
deficit statural (z intre -2 și -3), deficit statural 
sever (z sub -3), creștere excesiva (z > +3) și 
copii care au pe curba Greutate / Talie 
(lungime) deficit ponderal (z sub -2), 
malnutritie severa (z sun -3), exces ponderal (z 
intre +2 și +3)), obezitate (z > +3) / Nr CNP 
copii intre 0 - 6L, 9L - 24L, 3-4 ani evaluați, 
având scoruri z calculate, într-un interval 
specificat  

92.     

% din populația cu vârsta 
intre 5 și 17 ani la care 
examenul preventiv a 
sugerat o tulburare de 
creștere și dezvoltare: 
deficit statural, creștere 
excesiva, deficit ponderal, 
obezitate  

Epidemiol 

Copii 5-17 ani care au 
interpretate scorurile z la 
evaluarea creșterii și 
dezvoltării  

Nr CNP copii intre 5 și 17 ani având pe curba 
T/ V scoruri z sugerând: deficit statural (z sub -
2), creștere excesiva (z > +3) și copii care au 
pe curba IMC pentru vârstă: deficit ponderal (z 
sub -2), malnutriție severă (z sub -3), exces 
ponderal (z intre +1 și +2), obezitate (z > +2 / 
Nr CNP copii intre 5 și 17 ani evaluați, având 
scoruri z calculate, într-un interval specificat  



 

166 
 

Proiect Lifestyle – Raport final 
 

Nr 
crt 

Adulți 
(A) 

/Copii 
(C) 

Categorie 
clinică Indicator Tip Populația eligibilă Construcție 

93.  C Profilax 
Anemie 

% din populația eligibila 
6-23 luni la care se face 
profilaxia anemiei 

Audit Copil 6L- 23 L 

Nr CNP copii 6-23 L care primesc un supliment 
de fier (care au bifat verde butonul de 
profilaxia anemiei - la imunochemoprofilaxii)/Nr 
CNP copii intre 6-23 L evaluați, într-un interval 
specificat 

94.  C Profilax 
Anemie 

% din populația 2-5 luni 
cu greutate sub 2500 g la 
nastere la care se face 
profilaxia anemiei 

Audit Copil 2L-5 luni 

Nr CNP copii 2L-5L cu greutate sub 2500 g la 
naștere care primesc un supliment de fier 
(care au bifat verde butonul de profilaxia 
anemiei- la imunochemoprofilaxii)/Nr CNP 
copii intre 2-5 L cu greutate sub 2500 g la 
naștere evaluați, într-un interval specificat 

95.  C Profilax 
Rahitism 

% din populația eligibila 7 
zile-18 luni la care se 
face profilaxia rahitismului 

Audit Copii 0-18 L 
Nr CNP copii 7zile-18 luni la care se apare 
bifat butonul: vit D3 verde/ nr CNP copii intre 7 
zile și 18 luni înregistrați 

96.  C Profilax 
Rahitism 

% din populația eligibila 
19 luni - 15 ani la care se 
face profilaxia rahitismului 

Audit Copii 19L-15 ani 
Nr CNP copii 19L- 24L, 3-5, 6-15 ani la care 
apare bifat butonul vit D3 verde/ nr CNP copii 
19L- 24L, 3-5 ani, 6-15 ani înregistrați 
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Anexa 2 – GHID DE INTERVIU STRUCTURAT  
  

VIZITA DE MONITORIZARE Nr …. 
Cabinet: ………………….. Localitate: ……………………………….. Medic ………………………..  

Activitatea: mentoring şi monitorizare a procesului de implementare a ghidului de prevenție și 
a instrumentelor aferente (toolkit) - pentru componenta care adresează sănătatea adultului/copilului 
– în unitățile de asistență medicală primară implementatoare - zona …………………………….. 

 
1.  

 
Nr populație asistată   

2.  Distribuție pe vârste (cf soft)  
3.  Nr fise lucrate   
4.  Când a început să lucreze  
5.  Când a făcut ultima consultație preventivă   
6.  Durata consultației preventive  Cea mai scurtă 

Cea mai lungă 
7.  Număr mediu consultații preventive 

/săptămână 
 

8.  Folosește sisteme de programări pt prevenție  
 
DA / NU 

Consultații dedicate  
 
Consultații oportuniste (one stop shop) 

9.  Asistenta participă la consultație  Sarcini executate de asistentă  
10.  Exista pacienți care refuză/ nu se prezintă  Dacă da, motivul 
11.  Condiții generale de lucru  

 
 

Ex –singur în cabinet (contratura) .  
 - în aceași cameră cu asistenta  
 -localitate greu accesibilă  
 - populații vulnerabile etc 

12.  Parcurgerea unei fișe de completate  
 
 

Grad de completare a secțiunilor 

Număr contacte cu pacientul pentru completarea fișei 

Durata estimată a primei consultații 

Rezultate teste screening /laborator 

Managementul riscului  
-a. schimbare comportamente  
 
-b. rezultate anormale screening  

13.  Observații generale din partea medicului / 
asistentei privind completarea fișei  

Pentru fiecare secțiune (toate în ordine)  
o Dificultăți în utilizarea / funcționarea butoanelor 
o Inadvertențe 
o Probleme (acceptarea pacienților, funcționarea 

sistemului de trimiteri, etc) 
o Complianța  
o Acces 
Solicitări/ propuneri de ameliorare 

14.  Utilizare echipamente primite prin proiect   
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15.  Considerațiile medicului privind modelul de 
prevenție propus  
 
utilitatea / bariere/ temeri 
 
 

Aspecte pozitive: 
 
 
Aspecte negative: 
 
 
 

16.  Observațiile mentorului privind climatul și 
sentimentele transmise  
(de ex: satisfacție profesională ; Interesat / dezinteresat  
încrezător/ sceptic demoralizat/ optimist etc) 

 

17.  Alte observații personale   
 
 
 

18.  
 

Concluzii 
 
 
 

 

19.  
 

Recomandare pentru optimizarea 
implementării recomandărilor de intervenții 
preventive  
 
 
 

 

 
 
Mentor: ……………………………………………    Data vizitei:………………………..  

 
Semnătura și ștampila  
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