
PREVENIREA SI COMBATEREA ÎMBOLNĂVIRILOR 

ACUTE TRANSMISIBILE 

 Bolile transmisibile constituie una dintre cele mai frecvente cauze de îmbolnăviri ale 

copiilor si tinerilor din colectivităti, având drept consecinte afectarea stării de 

sănătate pe o perioadă îndelungată, cu repercursiuni asupra dezvoltă rii fizice si 

neuropsihice. 

 Cercetarea morbiditătii într-o colectivitate d ă posibilitatea aprecierii capacitătii de 

rezistentă pe plan individual a fiecărui copil si tânăr, precum si evaluarea niveluluin 

global al stării de s ănătate în colectivitătile de copii, adolescenti si studenti. 

1.1. Factori de risc ai patologiei acute transmisibile       

Precizarea acestor factori dă posibilitatea personalului medical de a preveni aparitia 

sau agravarea unor afectiuni acute transmisibile, prin măsuri igienico-sanitare 

corecte, aplicate la timp. 

Principalii factori de risc sunt: 

1.1.1. Conditiile igienice si de mediu în care îsi desfăsoară activitatea colectivitătile 

de copii si tineri, gravitatea afectiunii fiind influentată de: 

Susceptibilitatea organismului la actiunea nocivă a acestor factori, în functie 

de particularită tile morfologice, fiziologice si psihice ale etapei de dezvoltare. 

Mecanismul de actiune a factorilor de mediu si tulburările pe care le pot 

induce la nivelul organismului. 

Posibilitatea de prevenire a actiunii factorilor de mediu pentru evitarea 

producerii afectiunii. 

Influenta complicatiilor bolii si a sechelelor asupra stării de sănătate, în 

etapele ulterioare de dezvoltare. 

Frecventa afectiunii în functie de conditiile favorizante, de receptivitatea sau 

rezistenta organismului.                                                              

 Sus 

1.1.2. Vârsta                                          

Sugarii, copilul mic, prescolarii si scolarii mici (6-9 ani) au receptivitate 

crescut ăfată de bolile infecto-contagioase. Evolutia infectiilor prezintă forme 

caracteristice legate de rezistenta generală mai sc ăzută a organismului si de 

particularită tile de dezvoltare a sistemului nervos, care încă nu controlează eficient 

functiile adaptative. 

Relatiile ulterioare cu mediul de viată, extind posibilitătile de contact cu agentii 

patogeni. La agresiunile acestora, reactiile de apărare ale organismului au la 

bazămecanisme reflexe neconditionate si conditionate. 

Dacă conditiile igienice si de mediu sunt corespunz ătoare, stimulii din mediu 

favorizează procesul de organizare a rezistentei fată de boal ă. Când conditiile de 



viatăale copiilor sunt necorespunză toare, pot influenta defavorabil rezistenta la boli 

infecto-contagioase.

Scolarii de vârst ă mijlocie (10-14 ani) sunt receptivi la infectiile streptococice si  

complicatiile acestora (boala reumatismală si afectiunile cardiace).

Adolescenta nu este dominată de patologia infectioasă. 

1.1.3. Anotimpul în care se desfăsoară procesul de educatie si 

învătământ                                     

Frecventarea grădinitei, a scolii si facultătii corespunde, în mare măsură, 

anotimpurilor când afectiunile catarale rino-faringiene sunt mai frecvente (toamna, 

iarna, primăvara) favorizând p ătrunderea germenilor (prin scăderea rezistentei 

mucoasei respiratorii) si propagarea lor în mediu prin  picăturile de secretie 

nozofaringiană. 

1.1.4. Aglomerarea copiilor si tinerilor în crese, grădinite, scoli, 

facult ăti.                                           

Răspândirea infectiilor este favorizată prin contact direct sau indirect, prin obiecte 

(cărti, jucă rii, pahare etc.) utilizate în comun. De aceea, dintre bolile infectioase mai 

răspândite la copii sunt cele cu poartă de intrare respiratorie. 

 Sus 

1.2. Notiuni despre patologia acută transmisibilă 

Bolile transmisibile sunt determinate de microorganisme (bacterii, virusuri, fungi etc) 

si paraziti. 

 Perioadele caracteristice ale bolilor infectioase transmisibile sunt următoarele: 

1.2.1. Perioada de incubatie - din momentul pătrunderii agentilor patogeni în 

organism, până la aparitia primelor semne de boală. 

 Durata variază de la câteva ore (gripa, dizenteria), la 2-7 zile (scarlatina), 11 zile 

(rujeola), 1-3 luni (hepatita acută) etc. 

 Cunoasterea perioadei de incubatie a fiecărei afectiuni transmisibile este foarte 

importantă, deoarece în acest interval pot fi luate mă suri de prevenire sau diminuare 

a manifestării bolii, dar mai ales, de prevenire a transmiterii la alti copii, prin izolarea 

bolnavului înainte de aparitia  primelor simptome. 

 La sfârsitul perioadei de incubatie, copilul devine contagios. 

1.2.2. Perioada de invazie, în care bolnavul nu prezintă simptome de certitudine, ci 

numai semne generale de boală infectioasă (febră, tuse, diaree, vărsă turi). 

 Durata este de 1-7 zile. 

 În această perioadă, contagiozitatea este maximă si de aceea copilul trebuie izolat 

pânăla diagnosticarea bolii 

1.2.3. Perioada de stare , când  boala se manifestă cu toate simptomele caracteristice 

(eruptie, febră, diaree sanguinolentă etc.).    



 Durata bolilor infecto-contagioase este de 6-8 zile, dacă nu apar complicatii. 

Existăînsă si boli cu durată mai lungă (febra tifoidă - 2-3 săptă mâni). 

1.2.4. Perioada de convalescentă , în care simptomele dispar treptat.                  

 În unele afectiuni (febra tifoidă, hepatita epidemică, poliomielita), bolnavul este 

încăcontagios si de aceea trebuie mentinute măsurile de izolare. 

1.3. Factorii incriminati în patologia acută transmisibilă 

 Pentru ca o boală transmisibilă să se răspândească este necesară existenta a trei 

factori: sursa (izvorul) de agenti patogeni, căile de transmitere a agentilor patogeni si 

organismul receptiv. Aceste trei elemente sunt legate între ele, de unde si denumirea 

de "lant epidemiologic". 

 Sus 

1.3.1. Sursa de infectie                                                                                       

Omul (copilul)                                   

bolnav (boală tipică sau atipică - subclinică, asimptomatică) diseminarea 

făcându-se prin salivă (scarlatina, rujeola), fecale (dizenterie, febră tifoidă), 

urină(leptospiroza, bruceloza), sânge (hepatita epidemică ), îmbrăcăminte, rufe, 

jucării, cărti, veselă si obiecte personale ale bolnavului, comune cu cele ale 

persoanelor sănătoase;

purtătorul de germeni: 

preinfectios, aflat în perioada de incubatie, care este contagios în 

ultima parte a incubatiei; 

aparent sănătos (temporar sau cronic), care are un anumit grad de 

imunizare si o bună rezistentă generală nespecifică. Pentru anumite 

perioade, găzduiesc si diseminează agentul patogen;                                

fost bolnav, 

convalescentii diseminează agentii patogeni si în perioada de 

convalescentă (zile, săptămâni, luni), 

cronicii diseminează agentii patogeni timp de luni, ani sau chiar 

toată viata (febra tifoidă, dizenteria bacilară etc.). 

Animalul bolnav sau purtător, care prin fecale, urin ă, sânge, lapte, secretii 

purulente, carne, lână , tegumente etc. contaminează factorii de mediu (aer, 

apă, sol, alimente).  

   Animalele de casă (câinele, pisica) si rozătoarele (soareci, sobolani) pot 

constitui izvor de infectie deosebit de important. 

Vectori biologici activi. Artropodele sunt tântarii (malarie, encefalite, 

meningite etc.), păduchii omului (pediculoza, tifos exantematic, febra 

recurentă etc.), căpuse (encefalite, tuleramia, febra Q etc.), purecii sobolanilor 

(pesta, tuleramia, parazitoze etc.), flebotomii (leishmanioza etc.). 

Dacă sursa de agent patogen sunt animalele sau artropodele, afectiunile apărute la om 

se numesc zooantroponoze. 



1.3.2. Că ile de transmitere a agentilor patogeni                    

Transmiterea se realizează prin două modalităti:

directă , obligatorie pentru agentii patogeni cu rezistentă 

mică.                                      

 Bacteriile, virusurile sau ouăle de paraziti pot ajunge la copilul sănătos 

prin contactul direct cu sursa  de infectie (mâini murdare, sărut, 

muscături, inhalare de picături septice, obiecte infectate etc.). 

 Modul de viată neigienic creează cele mai multe conditii pentru o 

transmitere directă (virusul gripei, ruje olei, varicelei, hepatitei 

epidemice de tip A, parazitoze etc.);

indirectă , specifică agentilor patogeni rezistenti la actiunea 

factorilor de mediu. Această modalitate de transmitere se face prin 

intermediul aerului, apei, solului, alimentelor, obiectelor, mustelor, 

tântarilor, căpuselor etc 

Aerul contaminat 

Aerul nu este un mediu favorabil supravietuirii agentilor patogeni, deoarece acestia 

sunt distrusi (în perioade variate de timp) de variatiile de temperatură, umiditate, 

actiunea radiatiilor solare, absenta substratului nutritiv, interventia substantelor 

chimice, a poluantilor de natură fizico-chimică etc. 

Aerul intervine în vehicularea unor agenti patogeni, în cazul bolilor cu poartă de 

intrare respiratorie. 

 În anumite circumstante (aglomeratii, absenta igienizării în unitătile sanitare, 

laboratoarele de bacteriologie etc.), aerul este contaminat de către sursele de agenti 

patogeni, prin mecanismele descrise de Flugge (picăturile de secretie nazofaringiană, 

nucleii de picătură si praful bacterian). 

 Cele mai răspândite boli prin intermediul aerului sunt gripa, adenovirozele, bolile 

infecto-contagioase ale copilăriei (rujeola, rubeola, varicela, tusea convulsivă, 

parotidita epidemică), tuberculoza, difteria, streptocociile prin streptococul beta 

hemolitic etc. 

Apa contaminată 

 Apa râurilor, lacurilor, fântânilor se poate contamina prin urină, fecale, ape reziduale 

provenite din diferite surse etc. Ea nu constituie un mediu favorabil supravietuirii 

îndelungate a agentilor patogeni datorită compozitiei chimice, pH-ului, variatiilor de 

temperatură, iradierii solare, gradului de aerare, florei saprofite, bacteriofagilor, 

datorită metodelor de tratare si dezinfectie. 

 Apa poate transporta agentii patogeni ai bolilor infectioase la mari distante si prin 

consumul de către om să producă 4/5 din bolile cunoscute, asa  numitele afectiuni 

hidrice: salmoneloze, shigeloze, holera, leptospiroze, hepatita virală A si E, 

enteroviroze, adenoviroze, parazitoze etc. 



 În anumite zone geografice, apa constituie mediul în care se dezvoltă gazdele 

agentilor etiologici ai unor boli (febra galbenă, malaria, strongiloidoza, 

ankylostomiaza, filarioza etc.). 

 Riscurile contaminării apei potabile sunt diferite în raport cu sursele de apă (izvoare, 

fântâni, sisteme centralizate) si cu scopurile utilizării, nivelul de salubritate a 

localitătilor, educatia populatiei etc. 

 La nivel mondial, consumul de apă contaminată produce în fiecare an, peste 500 

milioane cazuri de boală diareică acută (BDA), urmată de peste 20 milioane decese 

(dintre care 6-7 milioane sunt copii în vârstă de până la 5 ani). 

 Poluarea biologică, chimică si fizică a surselor de apă potabilă a produs, la nivel 

mondial,  o adevărată  "criză a apei". 

Solul contaminat 

 Contaminarea solului se face prin ape reziduale si reziduuri organice, prin existenta 

fermelor zootehnice, a anexelor gospodăresti, a depozitelor pentru reziduuri, a 

cimitirelor etc. Contaminarea poate fi directă de la surse sau prin intermediul 

celorlalte căi de transmitere. 

 Desi solul poate fi contaminat intens, prin procesele de autopurificare poate interveni 

în reducerea numărului agentilor patogeni. Structura geochimică a solului, variatiile 

de temperatură, umiditate, expunerea la radiatiile solare, flora telurică, antagonismul 

microbian, actiunea bacteriofagilor si tratamentele agrozootehnice reprezintă factori 

de reducere a contaminării solului. 

 Agentii patogeni frecvent vehiculati prin sol sunt salmonelele, shigelele, vibrionul 

holeric, bacilul tetanic, botulinic, bacilul cărbunos, leptospirele, ouăle sau larvele de 

geohelminti, sporii micetelor patogene etc. 

Alimentele contaminate 

 Alimentele contaminate constituie o cale importantă de transmitere a numeroase 

afectiuni cu poartă de intrare digestivă, prin natura lor variată si datorită drumului 

complex pe care îl parcurg de la sursă, la consumator. Ele pot fi de origine animală 

sau vegetală. Riscul îmbolnăvirii diferă în functie de următorii factori: 

consumul alimentelor care au suferit un tratament termic prealabil sau 

nu; 

consumul alimentelor mixte contaminate (creme, maioneză, 

înghetată); 

contaminarea produselor finite în timpul 

consumului.                                                              

  Alimentele se pot contamina direct de la sursele de agenti patogeni (bolnavi, 

purtători) sau indirect, prin intermediul  celorlalte căi (aer, apă, sol, obiecte, mâini, 

vectori). 

 Agentii patogeni care contaminează frecvent alimentele sunt bacterii, virusuri (sau 

toxinele acestora), paraziti si micete. 



 Consumul de alimente contaminate produce annual, la nivel mondial, peste 1 miliard 

cazuri de boală diareică acută si peste 5 milioane decese, mai ales copii. 

 Alimentele sau băuturile nealcoolice contaminate si consumate în unităti de 

alimentatie publică si colectivă (restaurante, cofetării, cantine) sau în sistemele 

stradale improvizate, contribuie în mare măsură la cresterea actuală a incidentei 

morbiditătii cauzate de agenti patogeni cu poartă de intrare digestivă (salmonele, 

shigelle, stafilococ enterotoxic, bacil Koch, brucele, vibrion holeric, enterovirusuri, 

virusurile hepatitei A si E, agenti patogeni encefalitici, ouă de paraziti, spori de 

micete etc. 

Obiectele contaminate 

 Datorită diversitătii structurale si utilitare a obiectelor, copiii pot fi permanent 

contaminati. 

 Obiectele pot fi contaminate direct de la sursele de agenti patogeni sau indirect, prin 

intermediul celorlalte căi de transmitere (aer, apă, sol, mâini etc.). 

 Prin obiecte se pot transmite la copiii receptivi atât agenti patogeni cu rezistentă 

redusă în mediu (virusurile gripei, rujeolei, rubeolei, varicelei, parotiditei epidemice, 

meningococul etc.), cât si cei cu rezistentă mai crescută (stafilococ, piocianic, 

Klebsiella, colibacili, Proteus, enterovirusuri, virusurile hepatitei, ouă de helminti, 

spori de micete etc.). Intensitatea  contaminării obiectelor depinde de specia agentului 

patogen, structura si modul de utilizare a obiectului, posibilitătile de decontaminare, 

nivelul de educatie al copiilor etc. 

 În colectivitătile de copii prescolari si scolari, obiectele contaminate reprezintă o 

importantă cale de transmitere a bolilor infectioase. 

Mâinile contaminate 

Contaminarea mâinilor se produce în permanentă în cazul copiilor, fie direct (chiar si 

autocontaminate) de la sursele de agenti patogeni, fie indirect, prin intermediul 

aerului, apei, solului, obiectelor sau a mâinilor altor copii. 

 Toti  agentii patogeni pot contamina mâinile la un  moment dat. Ele pot fi recent 

contaminate (modalitate directă) sau, în conditiile neigienice ale unei colectivităti 

(modalitate indirectă) pe tegumentele mâinilor putând exista salmonele, shigelle, 

entorovirusuri, virusurile hepatitei, ouă de paraziti etc. 

 Sus 

1.3.3. Populatia receptivă 

 Receptivitatea este starea complexă a organismului, dependentă de factori si 

mecanisme genetice si/sau dobândite în timpul vietii, care nu asigură protectia fată de 

boli. 

 Activitatea de medicină preventivă urmăreste transformarea organismului receptiv în 

organism nereceptiv fată de anumite afectiuni, prin diferite modalităti. 

 În funct ie de vârstă, copiii sunt mai mult sau mai putin receptivi la bolile 

infectioase: 



Până la 6 luni, copiii păstrează o imunitate dobândită de la mamă. După 

această vârstă, receptivitatea la diferiti agenti patogeni creste. 

Cel mai frecvent prezintă boli infectioase copiii de vârstă prescolară (3-6 ani, 

mai ales când intră în colectivitate). 

La scolarii mici, bolile infectioase apar mai rar decât la copiii prescolari, 

astfel încât pe măsură ce creste, procentul de morbiditate prin boli transmisibile 

scade. Cauza este reprezentată de imunizarea naturală a copiilor care au trecut 

prin boală. 

La copiii mai mari de 12-13 ani se întâlnesc rar tusea convulsivă, scarlatina, 

rujeola, rubeola etc. datorită cresterii rezistentei organismului fată de aceste 

infectii.                                        

 Reactivitatea fată de infectie a copiilor este diferită, dependentă de o serie de factori. 

Ea se poate modifica sub influenta factorilor de mediu externi. 

 Rezistenta organismului poate scădea temporar, factorii cei mai importanti fiind 

surmenajul, stresul, odihna insuficientă, alimentatia neadecvată vârstei etc. 

1.4. Boli acute transmisibile cu frecventă crescută 

1.4.1. Infectiile cu streptococ betahemolitic - grup A (SBHA) 

Sursele de agent patogen

copilul bolnav (tipic sau atipic) cu faringită, angină, amigdalită, 

scarlatină, erizipel.         Cea mai importantă sursă este reprezentată de 

omul bolnav cu angină streptococică.

copilul purtător de SBHA poate 

fi:                                                                                    

reinfectios, cu o contagiozitate de 1-3 zile 

sănătos, cu localizare temporară nazală, faringiană sau mixtă.  

Contagiozitatea este de 7-14 zile.  Acesti purtători sunt depistati si 

neutralizati prin actiunea de supraveghere epidemiologică în 

colectivităti de scolari 

fosti bolnavi (rareori), cu contagiozitate de 1-3 luni

vacile cu mastită streptococică, care pot transmite SBHA la îngrijitori 

sau prin lapte la consumatori. 

Deoarece anginele au cea mai mare frecventă, secretiile nazofaringiene constituie 

produsul patologic cel mai important prin care se diseminează SBHA. 

Căile de transmitere

directe : în conditii de aglomeratie (colectivitate, familie, mijloace de 

transport în comun, săli de spectacole etc.) si în conditii de viată 

neigienice. Picăturile septice de secretie nazofaringiană sunt elementele 

principale de contaminare si infectie



indirecte : transmiterea SBHA prin intermediul aerului, alimentelor 

(lapte), obiecte (de uz individual, colectiv), mâini, muste. Toate căile 

sunt contaminate prin produsele patologice eliminate de surse. 

Receptivitatea organismului tânăr 

 Este crescută la copii, dar scăzută sau chiar absentă la persoanele care au fost 

bolnave de scarlatină. 

 Numai serotipul de SBHA care produce scarlatina  este imunogen. 

 În general, orice infectie produsă de SBHA este urmată de aparitia (la câteva 

săptămâni) a anticorpilor care persistă câtiva ani. Cu exceptia anticorpilor post 

scarlatină, anticorpii antiSBHA nu sunt protectivi, dar evidentierea lor prin teste 

serologice (ASLO) ajută la diagnosticarea infectiei si la stabilirea posibilelor 

complicatii tardive. 

 În ultimii ani au fost elaborate teste rapide pentru evaluarea prezentei anticorpilor 

indusi de SBHA (Streptozym, Streptex, Phadirect, Strep. A etc.) 

Măsuri de prevenire 
supravegherea epidemiologică, clinică si de laborator a colectivitătilor 

de prescolari, scolari si adolescenti 

efectuarea triajului epidemiologic la începutul activitătii si după 

vacante în colectivitătile cu risc, îndeosebi cele cu internate 

depistarea precoce a infectiilor faringo-amigdaliene SBHA si 

sterilizarea lor 

depistarea si sterilizarea purtătorilor sănătosi de SBHA 

supravegherea fostilor bolnavi, timp de 4-6 săptămâni, pentru a depista 

eventuala stare de purtător de SBHA sau prezenta unei complicatii 

poststreptococice 

controlul sectorului de alimentatie, îndeosebi  lapte si derivate 

realizarea educatiei pentru sănătate privind riscurile si preventia 

infectiilor cu SBHA. 

Măsuri de combatere 
efectuarea anchetei epidemiologice 

depistarea bolnavilor tipici, atipici, suspecti 

izolarea la spital, a cazurilor de scarlatină, erizipel si a formelor severe 

de angină 

raportarea forurilor sanitare superioare 

depistarea si sterilizarea purtătorilor 

supravegheerea contactilor 

decontaminarea cu substante chimice uzuale 

igienizarea generală, cu accent pe ventilatie 

educatia pentru sănătate. 

 Sus 

1.4.2. Hepatitele virale A si E ( HVA; HVE) 



Sursele de agenti patogeni

Bolnavul: 

pentru HVA - îndeosebi copiii până la 15 ani, 

pentru HVE - populatia peste 15 ani. 

Bolnavii pot prezenta forme tipice sau atipice, subclinice, inaparente. 

HVA poate evolua cu risc în cazul persoanelor care provin din mediu cu 

standard igienico-sanitar ridicat, unde nu s-a produs imunizarea naturală.

Purtătorul:                                                                                                                   

                       

preinfectios: foarte contagios (prin materii fecale), cu 8-15 zile înainte 

de debutul bolii; 

sănătos: elimină virusul hepatitei în cantităti mici, câteva zile sau 

săptămâni (acesti purtători au fost în contact cu omul bolnav sau 

purtătorul preinfectios); 

fost bolnav: diseminează doze reduse de virus, câteva zile în 

convalescentă.                

Produsele pato logice prin care sursele elimină virusul hepatitei sunt materiile fecale 

si sângele (în perioada de viremie). 

Căile de transmitere                            

directe : interesează colectivitătile si familiile cu standard igienico-

sanitar scăzut ("boala mâinilor murdare"; "boala săracilor")

indirecte: ambele tipuri de virusuri sunt eliminate de surse îndeosebi 

prin materii fecale, pot contamina apa, alimentele, aerul, solul, mâinile, 

obiectele si mustele. Au rezistentă crescută în 

mediu.                                                                                          

Receptivitatea organismului copilului 

Imunitatea pasivă (ca urmare a transferului de anticorpi de la mamă la copil) este 

evidentă în HVA, deoarece toate femeile la vârsta fertilitătii posedă titruri ridicate de 

anticorpi fată de virusul hepatitei A. 

 În zonele unde HVA si HVE este endemo-epidemică, aproape întreaga populatie este 

imunizată si reimunizată periodic, la trecerea prin infectia cu virus sau prin ingestia 

acestuia în conditiile unui mod de viată neigienic. 

Măsuri de prevenire 
supravegherea epidemiologică cu adresabilitate particulară pentru 

grupurile cu risc crescut (copiii pentru HVA) 

igienizarea globală, dezinsectia, decontaminarea, salubrizarea 

evitarea infectiilor nosocomiale 

evitarea transmiterii hidrice si prin alimente contaminate 

Măsuri de combatere 
efectuarea anchetei epidemiologice 



depistarea, inclusiv a cazurilor atipice 

raportarea urgentă a cazurilor 

izolarea la spital 

supravegherea contactilor 

dispensarizarea convalescentilor si educarea în scopul respectării 

regulilor de igienă 

decontaminarea mediului cu substante clorigene 

igienizarea si salubrizarea prin măsuri speciale 

educatia pentru sănătate. 

 Sus 

1.4.3. Pediculoza 

    În functie de localizarea par azitului, există trei tipuri : pediculoza capului, a 

corpului si pediculoza pubiană.

Pediculoza capului 

Sursa de infectie: bolnavul parazitat de femela parazitului (în regiunea 

occipitală si parietală). Ouăle chitinoase se fixează pe tija părului. 

Calea de transmitere: 

directă 

indirectă, prin vestimentatie sau pieptene.

Pediculoza corpului 

Sursa de infectie: bolnavul care trăieste în conditii igienico-sanitare extrem 

de precare. 

Calea de transmitere: aceeasi ca în cazul pediculozei capului

Pediculo za pubiană 

Sursa de infectie: aceeasi ca în cazul pediculozei capului. 

Calea de transmitere: 

directă, prin contact sexual 

indirectă, prin lenjerie, obiecte de toaletă comune etc. 

  În toate cele trei forme de pediculoză, cei mai receptivi copii sunt aceia care 

frecventează o colectivitate. 

1.4.4. Probleme asemănătoare există si în cazul scabiei, parazitul (Sarcoptes scabiae) 

producând leziuni tegumentare. Boala cunoaste o recrudescentă în tara noastră si are 

o frecventă crescută în colectivitătile de copii. 

1.5. Măsuri de prevenire si combatere a bolilor acute transmisibile 

 Preventia (profilaxia) reprezintă un complex de actiuni efectuate în absenta bolii 

constând în  depistarea si neutralizarea factorilor de risc înainte ca acestia să perturbe 

starea de sănătate, concomitent cu promovarea factorilor sanogeni, în scopul 

mentinerii sănătătii. 

 Preventia cuprinde trei faze:



Primară - constituie obiectivul fundamental al medicinei preventive 

si se realizează prin actiuni speciale, prin programe care urmăresc 

depistarea si neutralizarea factorilor de risc pentru sănătate. 

Concomitent  se asigură depistarea persoanelor sau grupurilor cu risc, 

care sunt dispensarizate (dispensarizarea reprezintă un sistem programat 

de supraveghere a stării de sănătate pentru persoane sau grupuri cu risc 

crescut la o anumită boală).

Secundară - realizată concomitent cu preventia primară. Constă în 

depistarea si dispensarizarea persoanelor asupra cărora au actionat 

factori nesanogeni, aflându-se în starea de preboală.

Tertiară - constă în depistarea precoce, activă a persoanelor bolnave 

în faza compensată, atipică sau inaparentă. Acestea beneficiază de 

spitalizare, urmând ca la externare să fie  dispensarizate. 

In colectivitătile de copii, prevenirea si combaterea bolilor acute transmisibile se 

efectuează în raport cu caracteristicile de vârstă ale copiilor si cu caracteristicile 

institutiei. Actiunea constă în măsuri adresate fiecărei verigi a lantului 

epidemiologic.                                                                                           

 Sus 

1.5.1. Măsuri de prevenire referitoare la sursa de infectie, în scopul împiedicării 

introducerii sau pătrunderii sursei de infectie în colectivităti 

Triajul epidemiologic al copiilor se efectuează în următoarele 

situatii:                                                                                          

la admiterea în crese si grădinite; la intrarea zilnică în institutie; 

la revenirea după o absentă care depăseste 3 zile, 

după vacante, 

la trimiterea în tabere, 

când există cazuri de boli transmisibile, pe toată perioada maximă de 

incubatie de la ultimul caz apărut sau ori de câte ori este nevoie. 

  Dacă se depistează o boală infectioasă, copilul va fi izolat (la spital sau la domiciliu, 

în functie de afectiune si conditiile oferite de familie), în vederea asigurării 

tratamentului si împiedicării diseminării agentilor patogeni. 

Copiii depistati cu faringo-amigdalite acute streptococice afebrile sunt tratati cu 

penicilină si recontrolati bacteriologic după încheierea acestui tratament, de către 

cabinetul medical din colectivitate. 

Copiii depistati cu paraziti si scabie (aceasta trebuie confirmată de dermatolog) sunt 

supusi unui tratament specific, fiind recontrolati clinic în a IV-a zi de la depistare. 

Izolarea si tratarea corectă a bolnavilor sau a copiilor suspecti de o boală 

transmisibilă prin separarea de ceilalti membri ai colectivitătii si efectuarea 

dezinfectiei în focar. 



În functie de gravitatea bolii izolarea se efectuează la domiciliu (izolator) sau în spital 

(sectia de boli infectioase). 

Izolatoarele din unitătile de copii si tineri să fie astfel amplasate, încât să nu 

constituie un risc de răspândire a bolilor în restul colectivitătii. Se recomandă situarea 

periferică a izolatoarelor,  în afara circuitelor salubre. 

Depistarea purtătorilor de germeni si a contactilor si supravegherea lor. 

Controlul stării de sănătate a personalului angajat (educativ, administrativ, 

sanitar si a personalului din bocul alimentar), prin examene medicale la 

angajare si periodice. 

Controlul accesului persoanelor străine în institutiile de copii. 

Organizarea si respectarea circuitelor. 

Interzicerea accesului animalelor în colectivitătile de copii si adolescenti. 

1.5.2. Măsuri de prevenire referitoare la căile de transmitere în scopul reducerii 

contactului  între copii si întreruperii căilor de transmitere prin respectarea conditiilor 

igienice. 

Pentru reducerea contactului între copii se 

recomandă:                                                                               

izolarea grupelor de copii si a încăperilor folosite de acestia 

izolarea, prin constructie, a grupurilor functionale (bloc alimentar, 

grupul administrativ, grupul sanitar etc.) 

controlul circulatiei între grupe, a copiilor si adultilor 

organizarea si respectarea circuitelor pentru evitarea aglomerării si a 

încrucisării circuitelor salubre cu cele insalubre 

izolarea individuală a copiilor prin folosirea individuală a hainelor, 

lenjeriei, veselei, obiectelor de toaletă, a unor jucării, a echipamentului 

sportiv etc 

limitarea numărului de copii în clase, dormitoare, în sala de mese etc. 

Măsurile pentru controlul si întreruperea căilor de transmitere constau în: 

controlul sistematic al curăteniei (măturare si stergere umedă, spălarea 

pardoselii cu  apă si substante dezinfectante) 

asigurarea ventilatiei eficiente, prin aerisirea frecventă a încăperilor 

asigurarea desfăsurării activitătii copiilor (si chiar a odihnei) în aer 

liber 

dezinfectia aerului în scopul decontaminării 

evitarea poluării aerului cu gaze de ardere, pulberi si fum 

controlul bacteriologic si chimic al aprovizionării cu apă potabilă 

controlul salubritătii transportului, pregătirii, distribuirii si păstrării 

alimentelor 

respectarea conditiilor igienice de îndepărtare a reziduurilor lichide si 

solide 

evitarea desfăsurării activitătilor educative si de joacă pe solul 

contaminat: 



asigurarea curăteniei jucăriilor, a materialului didactic, a aparatelor si 

materialelor pentru educatie fizică 

respectarea regulilor de igienă individuală (curătenie corporală, a 

hainelor, a obiectelor de uz personal). Spălarea mâinilor cu apă si săpun 

înaintea fiecărei mese sau ori de câte ori este nevoie 

efectuarea dezinsectiei (pentru combaterea mustelor, tântarilor, 

gândacilor etc.) si a deratizării (pentru combaterea rozătoarelor mici - 

soareci, sobolani).

Pentru prevenirea bolilor transmisibile predominant cu poarta de intrare 

digestivă se vor lua următoarele măsuri : 

Asigurarea functionării normale a sistemelor de distribuire a apei 

curente, la toate grupurile sanitare. Acolo unde nu există retea locală sau 

centrală sau unde pe parcursul zilei scolare, întreruperea apei se face pe 

mai mult de 3 ore se vor asigura recipiente în care se va depozita apa 

necesară curăteniei grupurilor sanitare. 

În mediul rural sau în localitătile urbane fără retea de distribuire a apei 

potabile, prescolarii si elevii vor folosi recipiente proprii, individuale, cu 

apă adusă de acasă. 

Dotarea grupurilor sanitare cu substante necesare curăteniei si 

dezinfectiei. 

Efectuarea cu maximă eficientă a curăteniei si dezinfectiei grupurilor 

sanitare. 

Spălarea obligatorie pe mâini înainte de servirea mesei sau gustărilor 

si după folosirea grupului sanitar 

Efectuarea curăteniei sălilor de clasă, laboratoarelor, cabinetelor, 

sălilor de gimnastică etc. cu stergerea umedă a băncilor si măsutelor, cu 

substante dezinfectante, după fiecare tură scolară. 

Asigurarea în număr corespunzător cu ghene pentru depozitarea 

rezidiilor solide din colectivităti, astfel încât să fie împiedicat accesul 

prescolarilor si elevilor în perimetrul lor. 

Evacuarea ritmică a reziduurilor solide. 

Colectivitătile care cumulează 5 cazuri de boli transmisibile cu 

internare obligatorie vor anunta Directia de Sănătate Publică în vederea 

dezinfectiei terminale. 

Vor fi instituite măsuri de luptă în focar, specifice fiecărui tip de boală 

transmisibilă cu poartă de intrare digestivă. 

Actiuni de educatie pentru sănătate. 

 Sus 

1.5.3. Măsuri de prevenire referitoare la organismul receptiv al copilului, în 

scopul cresterii rezistentei la agresiunea agentilor patogeni 

Măsurile nespecifice, de crestere a capacitătii de apărare a organismului 

tânăr, prin mobilizarea mijloacelor de apărare locală si generală constau în: 



alimentatia ratională, cu efect favorabil asupra functionalitătii 

sistemului nervos si asupra imunitătii 

regim rational de activitate si odihnă 

folosirea judicioasă a factorilor naturali (aer, apă, soare) în scopul 

călirii organismului 

aplicarea principiilor igienice prin miscare (jocuri), gimnastică, sport. 

Măsuri specifice, de crestere a rezistentei specifice a organismului tânăr, prin 

mecanisme de imunizare umorală si tisulară dobândite pe cale naturală 

(trecerea prin boală sau transplacentar) sau artificială (vaccinuri, seruri sau 

imunoglobuline). 

Principalul mijloc de obtinere a imunitătii specifice constă în vaccinarea 

obligatorie a copiilor din colectivităti, pe baza evidentei precise a masei 

receptive si evaluării eficientei imunizărilor.Scopul urmărit este crearea unei 

mase de copii mai putin receptivi sau chiar nereceptivi la bolile infectioase. 

Eficienta imunizărilor este redusă în cazul colectivitătilor de copii cu 

dezvoltare fizică deficitară sau a celor care trăiesc în conditii de mediu 

nefavorabile. 

În România, controlul bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare este organizat 

în cadrul Programului National de Imunizări, care asigură preventia prin 

vaccinare sistematică si de masă a poliomielitei, difteriei, tetanosului, tusei 

convulsive, rujeolei, hepatitei B si a tuberculozei copilului. 

Continutul acestui program corespunde Programului extins de vaccinare al 

OMS începând din anul 1995, când vaccinarea contra hepatitei B s-a introdus 

în practica antiepidemică. 

Programul National de Imunizări din România are ca obiectiv de control până 

în anul 2000 eradicarea, eliminarea sau reducerea drastică a frecventei si 

gravitătii bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare sistematică si de masă. 

Obiectivele de control corespund strategiei "Sănătate pentru toti până în anul 

2000" (OMS). 

1.6. Metodologia aprecierii morbiditătii acute

Pentru aprecierea stării de sănătate a unei colectivităti de copii, morbiditatea 

furnizează importante date orientative.

Dacă morbiditatea colectivitătii evoluează nefavorabil, trebuie analizată actiunea 

factorilor de mediu asupra sănătătii copiilor si se impune elaborarea măsurilor de 

ameliorare a acestor factori.

Urmărirea stării de sănătate, depistarea cazurilor noi de boală si înregistrarea lor se 

efectuează în cadrul unor forme de activitate medicală: triajul epidemiologic, 

examenulmedical periodic, consultatii efectuate de dispensarul  institutiei pentru 

copii si tineri sau consultatii curente date în afara institutiei, precum si actiuni 

medicale speciale. 

 Sus 



1.6.1 Triajul epidemiologic 

Triajul epidemiologic este o metodă de supraveghere activă a stării de sănătate 

practicată în colectivitătile de copii si adolescenti. Urmăreste depistarea si izolarea 

precoce, înainte de intrarea în colectivitate, a suspectilor si bolnavilor de boli 

infectioase. 

Triajul epidemiologic se efectuează prin: termometrizare, examenul clinic al 

tegumentelor si conjunctivelor, examenul clinic al cavitătii buco-faringiene. 

Pentru a preveni transmiterea infectiilor prin manevre medico-chirurgicale este 

necesară dotarea cabinetelor medicale din crese, grădinite, case de copii, leagăne si 

scoli de toate gradele, cu apăsătoare de limbă (de preferat de unică folosintă), 

termometre, pense chirurgicale pentru pansamente, seringi de unică folosintă, 

tampoane sterile pentru efectuarea exudatelor faringiene. 

 Cabinetele medicale din aceste unităti  vor fi aprovizionate cu penicilină si substante 

pentru tratarea parazitilor si a scabiei. 

Particularitătile triajului epidemiologic diferă în functie de unitătile pentru copii si 

tineri:

În crese si grădinite triajul se va efectua zilnic, în spatii special 

amenajate, la sosirea fiecărui copil, înainte de intrarea în colectivitate, în 

ziua în care copilul este adus din mediul familial.                        

 Termometrizarea copiilor se va face zilnic în crese si leagăne, iar în 

grădinite numai la copiii suspecti sau bolnavi. 

 Examenul clinic al tegumentelor, conjunctivelor si cavitătii buco-

faringiene va fi completat cu anamneza luată însotitorului, din care să se 

poată stabili dacă copilul a venit în contact cu un bolnav de boală 

infectioasă sau a prezentat unele semne subiective sau obiective de 

boală. 

 După o absentă care depăseste 3 zile, primirea în colectivitate va fi 

conditionată de prezentarea unui aviz epidemiologic eliberat de 

dispensarul medical teritorial sau de medicul de familie, prin care să se 

ateste că nu sunt bolnavi sau contacti de o boală infectioasă pe care n-au 

mai avut-o.

În scolile de toate tipurile, triajul epidemiologic se efectuează la 

prezentarea elevilor după fiecare vacantă si ori de câte ori este 

nevoie.                                                                                      

 Examenul clinic al cavitătii buco-faringiene se completează, în 

conditiile depistării unor faringo-amigdalite acute, cu examene 

bacteriologice efectuate pe exudate nazo-faringiene. 

 Examenele bacteriologice sunt recomandate si în piodermitele depistate la 

triaj. 



 Ultima etapă a triajului epidemiologic este evaluarea pe tipuri de colectivităti: 

leagăne, crese, grădinite, case de copii, scoli generale, licee, si pe unele categorii de 

boli infectioase depistate. 

 Anexăm un model de fisă de raportare. 

1.6.2. Consultatii efectuate în cabinetul medical scolar se acordă la solicitarea 

copiilor bolnavi.                       

1.6.3. Consultatii în afara institutiilor pentru copii si tineri, care au loc la 

dispensarele teritoriale, policlinici sau chiar la domiciliu si în servicii medicale 

specializate.         

1.6.4. Actiunile medicale speciale sunt organizate de serviciile medicale de 

specialitate, în scopul depist ării unor îmbolnăviri  în colectivitate (exemplu: reteaua 

de ftiziologie pentru depistarea TBC;  reteaua de igienă pentru depistarea purtătorilor 

de bacili, paraziti tegumentari, helminti intestinali etc.).                 

Rezultatele examenelor medicale vor fi înregistrate în fisa individuală a copilului din 

cabinetul medical al institutiei pentru copii si adolescenti. 

 Sus 

1.6.5. Stabilirea si analiza indicatorilor de morbiditate               

 Morbiditatea unei colectivităti de copii poate fi analizată în dinamică (urmărindu-se 

evolutia pe parcursul mai multor ani) sau comparativ cu datele altor colectivităti, cu 

indicii de morbiditate pe plan teritorial (oras, judet) sau tară. 

 În calculul morbiditătii se iau în considerare numai bolile depistate si înregistrate în 

cursul unui an. 

 Periodic (deobicei odată pe an), datele de morbiditate trebuie totalizate în vederea 

analizei morbiditătii pe colectivitate si/sau pe fiecare copil în parte pentru a evidentia 

bolile care au apărut pe parcursul unui an. 

Indicatorii utilizati la calcularea morbiditătii în colectivitătile de copii sunt 

următorii:

Morbiditatea generală globală, calculată după formula

Morbiditatea specifică, calculată după formulele:

pe grupe de vârstă

pe cauze de boală

Dacă indicii de morbiditate evoluează într-o directie nefavorabilă într-o 

colectivitate de copii, comparativ cu altă colectivitate de referintă, trebuie cercetate 

conditiile de mediu si luate măsuri de prevenire complexe. 

 


