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Introducere
Examenele medicale profilactice periodice de bilant ale stării de sănătate se efectuează
preşcolarilor si elevilor în vederea cunoaşterii nivelului de dezvoltare fizică, prevenirii
unor îmbolnăviri, depistării precoce a unor afecţiuni sau deficienţe, aplicării
tratamentului recuperator, orientării şcolare şi profesionale în funcţie de starea de
sănătate. Importanţa acestor examene medicale de bilanţ constă în cunoaşterea în
dinamică a unor aspecte ale starii de sănătate şi nivelului dezvoltării fizice la populaţia
prescolara (la intrarea in colectivitate), şcolară (elevii claselor I-a, IV-a, a VIII-a şi a
XII-a, scoala profesionala (anul II), studenti an II.
Material si metoda
Aceste examinari periodice se efectueaza anual prescolarilor (la intrarea in gradinita),
elevilor din clasa I-a, IV-a, a VIII-a şi a XII-a, scoala profesionala,studenti an II la
nivelul colectivitatilor scolare de catre medic si asistenta medicala, atat in medul urban
cat si in mediul rural.
Datale centralizate sunt trimise la DSP judetene care, la randul lor le trimit la CRSP:
Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara.
Toate datele din tara sunt centralizate si prelucrate statistico – matematic in vederea
intocmirii lucrarii nationale finale anuale la CNEPSS, compartimentul Sanatatea
Copiilor, Tinerilor si Colectivitatilor de invatamant.
Rezultate
In anul scolar 2014/2015 au fost centralizate si prelucrate date provenite de la 39 judete
din mediul urban (92,9%) si de la 27 judete din mediul rural (65,8%), obtinandu-se
astfel o acoperire satisfacatoare a zonelor tarii.
In urma prelucrarii statistico – matematice a acestor date a rezultat faptul ca au fost
examinati in cadrul examenelor mediale de bilant un numar de 666.869 copii prescolari
si elevi din punct de vedere al starii de sanatatein mediul urban si rural.
Dintre acestia au fost depistati cu afectiuni cronice un numar de 168.837 de bolnavi
reprezentand o morbiditate pe tara de 25,3%.

Studiind repartitia copiilor examinati din mediul urban in gradinite si in clasele de studii
se poate preciza faptul ca procentul morbiditatii creste odata cu varsta, cel mai mare
procent fiind inregistrat in clasa a VIII.
In mediul rural, procentul morbiditatii cu valoarea cea mai mare este la scoala
profesionala.
Pentru mediul urban, din centralizarea datelor privind principalele afectiuni cronice
intalnite la prescolarii si elevii studiati (52 cauze de morbiditate inregistrate) primele trei
cauze de boala (in ordine descrescatoare) sunt: vicii de refractie, obezitate de cauza
neendocrina, deformari castigate ale coloanei vertebrale.
Pentru mediul rural acestea sunt: vicii de refractie, obezitate de cauza neendocrina,
hipotrofia ponderala.
Din totalul de 641.650 copii si tineri examinati un procent de 74,3% prezinta dezvoltare
fizica armonica si 25,7% dezvoltare fizica dizarmonica. In mediul rural procentul de
copii cu dezvoltare fizica disarmonica este mai mic decat in mediul urban (17,8% fata
de 27,5%). Si in acest an in mediul urban procentul copiilor cu disarmonie cu plus de
greutate este superior procentului copiilor cu disarmonie cu minus de greutate; in
mediul rural, imaginea este aceeasi.
Concluzii
Procentul destul de mare al copiilor cu afecţiuni cronice şi a celor cu dezvoltare fizică
dizarmonică trebuie să dea de gândit tuturor celor care se ocupă de sănătatea şi
dezvoltarea fizică armonioasă a copiilor şi tinerilor. Afectiunile cronice si deficientele
dezvoltarii fizice a copiilor si tinerilor au un mare impact asupra capacitatii de adaptare
la cerintele procesului instructiv-educativ si socio-afectiv, precum si asupra rezultatelor
obtinute. De asemenea impactul se va vedea in “generatia adultilor de maine”.

