
Elaborarea şi promovarea ghidurilor de practică 

clinică bazate pe dovezi pentru asistenţa medicală 

primară, în vederea creşterii capabilităţii tehnice a 

personalului medical (medici de familie, asistente de 

medicină de familie în colaborare cu asistentele 

comunitare) pentru a oferi servicii preventive mai 

eficiente, atât pentru cei asiguraţi cât şi neasiguraţi  

reprezintă condiţia esenţială a unei prevenţii 

eficiente.  

Recomandările actualizate la timp din ghidurile 

bazate pe dovezi privind practica clinică în domeniul 

asistenţei medicale primare şi instrumentele de 

evaluare a riscurilor de sănătate ajută la identificarea 

cât mai rapidă a indivizilor cu profiluri de risc ridicat 

pentru bolile netransmisibile (BNT) şi la 

diagnosticarea acestor afecţiuni în stadii clinice 

timpurii, permiţând astfel un management mai 

eficient şi eficace al pacientului şi al gestionării 

îmbolnăvirilor, precum şi o reducere a poverii bolilor 

la nivel individual, comunitar şi la nivelul asistenţei 
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Teme speciale de interes: 

Ghiduri de prevenţie clinică a BNT bazate pe dovezi; 

 

 Managementul activităţilor preventive în cabinetul 

medicului de familie; 

Intervenţii pentru alimentaţie sănătoasă şi activitate 

fizică în şcoli şi grădiniţe. 

 Web: https://insp.gov.ro/si tes/1/  



 Accesarea, 

revizuirea şi 

traducerea literaturii 

ştiinţifice din diverse 

reviste şi surse de 

informare 

 

 

Organizarea de sesiuni de 

lucru cu grupurile ţintă 

 

 

Elaborarea metodologiei 

auditului clinic 

(colectare de date, 

raport de evaluare) 

Progrese în elaborarea şi dezvoltarea ghidurilor de prevenţie 

clinică şi a instrumentelor operaţionale pentru identificarea 

riscurilor individuale de BNT 
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Au fost elaborate 

criteriile de selecţie a 

literaturii de specialitate 

ce urmează a fi utilizată 

ca suport ştiintific 

pentru elaborarea 

ghidurilor clinice de 

prevenţie.  

 

A fost efectuată selecţia 

intervenţiilor pentru 

care există evidenţe 

ştiinţifice de eficacitate 

şi cost-eficienţă la nivel 

european şi 

internaţional care pot fi 

adapatate contextului 

naţional în elaborarea 

ghidurilor de  prevenţie 

clinică.  

A  fost elaborat raportul 

de evaluare a literaturii 

ştiintifice cu includerea 

analizelor de situaţie şi 

a recomandărilor pentru 

utilizare în dezvoltarea 

ghidurilor clinice de 

p re v en ţ i e  p en t ru 

componenta alimentaţie 

sănătoasă şi obezitate 

pentru 3 segmente de 

populaţie: copii şi tineri, 

a d u l ţ i , p o p u l a ţ i e 

vârstnică. 

A fost elaborat  raportul  pentru 

sesiunile de  focus-grup  şi au 

fost efectuate consultări ale 

expertului în metodologie 

împreuna cu coordonatorul 

ştiintific în vederea design-ului 

procesului de consens ce 

urmează a fi desfăşurat pentru 

Ghidurile de prevenţie clinică: 

recenzare şi validare prin 

întâlniri de consens.  

În cursul procesului de 

elaborare a cadrului 

conceptual de referinţă 

p e n t r u  e v a l u a r e a  

activităţilor preventive în 

asistenţa  medicală primară 

prin metoda auditului clinic 

au fost efectuate consultări 

de către  experţi, cu privire 

la: strategia de evaluare  

(pre-/-post +/- lot martor); 

definirea ariilor de interes şi 

seturilor de obiective pentru 

evaluare, construcţia şi 

validarea indicatorilor de 

performanţă şi strategia de 

colectare a  date lor. 

Consultările au abordat şi 

problemele de evaluare a 

numărului şi profilului 

experţilor necesari pentru 

acoperirea locaţiilor şi 

încadrarea în  timpul alocat 

în calendar. 



 OBIECTIV  

Un sistem informatic integrat pentru managementul 

activităților preventive în cabinetul medicului de familie 
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NUMĂRUL I1  

PRODUSELE PROIECTULUI 

Soluţia informatică pentru pilotarea 

Ghidului de prevenţie: programul de 

cabinet al operatorului economic, 

adaptat conform cerinţelor proiectu-

lui.  

 

Platforma de supraveghere epide-

miologică – soluţie independentă. 

 

Aplicaţia software “Prevent”. 

 

Model logic + specificaţiile pentru 

prevenţie. 

Realizarea unui model logic care să fie 

inclus în sistemele informatice 

existente în România, care să permită 

derularea în condiții normale a 

activităţilor preventive la nivelul 

cabinetelor de medicina familiei.  

FUNCŢII ALE SISTEMULUI 
INFORMATIC    

• Să fie integrat în programul de 

cabinet utilizat în mod curent de 
către medicii de familie; 
• Să includă toate componentele 

necesare activităților preventive – 
conform specificațiilor dezvoltate, la 

rândul lor, pe baza recomandărilor 
din ghidul de prevenție; 
• Să colecteze informa ț i i le 

înregistrate de medicii de familie  
într-o bază de date cu posibilitatea 

de analiză statistică 



Str. Dr. Leonte 1-3, Cod postal 050463, Bucureşti, România  

Telefon: (401) 021 318 36 20, Fax: (401) 021 312 34 26  

E-mail: directie.generala@insp.gov.ro 

Institutul Naţional de 

Sănătate Publică  

Educaţia privind stilul de viaţă sănătos în 

perioada copilăriei creează premizele câşti-

gării unor deprinderi sanogene care vor fi 

practicate pe toată durata vieţii persoanei, 

favorizând menţinerea unei bune stări de 

sănătate pentru o perioadă cât mai lungă 

de timp.  

Copiii care învaţă de mici să consume zilnic 

micul dejun, să mănânce fructe şi legume, 

să facă mişcare, să îşi preţuiască starea de 

sănătate, vor practica aceste deprinderi şi 

în viaţa de adult şi îşi vor educa, la rîndul 

lor copiii pe baza acestor principii. În acest 

fel, investiţia în educaţia pentru sănătate a 

copiilor are efecte peste generaţii, contribu-

ind la dezvoltarea durabilă a naţiunii. 

Repere importante pentru educaţia copilului 

le reprezintă grădiniţa şi şcoala, prin  toţi 

cei care au activităţi în aceste instituţii şi 

responsabilităţi pentru buna lor derulare. 

Dincolo de rolul esenţial în oferirea de     

cunoaştere, aceste activităţi pot contribui cu 

succes şi la întregirea educaţiei copilului. 

Ghidul elaborat oferă modele şi instrumente 

pentru realizarea de activităţi în sprijinul 

alimentaţiei sănătoase şi al activităţii fizice 

în grădiniţe şi şcoli. 

Ghidul este destinat tuturor cadrelor didac-

tice care îşi asumă rolul esenţial de a con-

tribui la educaţia pentru sănătate a copiilor 

dar şi altor profesionişti precum asistenţilor 

medicali şi medicilor şcolari care desfăşoară 

activităţi ce pot contribui la o mai bună 

educaţie pentru sănătate în şcoli şi grădi-

niţe. 

 

 

 

   
 
 

 

Ghid de intervenţie pentru alimentaţie 
sănătoasă şi activitate fizică în grădiniţe şi 

şcoli 
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Inspectorat școlar 
județean

Inspectorii școlari                       

Direcția județeană 
de sănătate 

publică

Personal supraveghere în sănătate publică

Unitatea 
administrativ-

teritorială

Personal Serviciu Public Asistență Socială

Unitatea de 
învățământ

Director 

Medic școlar/medic de familie, medic 
dentist

Asistent medical asistent medic dentist

Profesor învățământ primar/preşcolar al 
clasei/grupei

Personal didactic (inclusiv consilieri
şcolari), didactic auxiliar, nedidactic

Activitatea fizică este plăcută şi benefică 

atunci când: 

se desfăşoară zilnic; 

durează minim 60 minute/zi, săp-

tamânal; 

este diversă şi distractivă; 

are intensitate moderată;  

se desfăşoară acasă, la şcoală, în 

timpul liber, în vacanţe; 

se efectuează cu familia, colegi, prie- 

teni sau individual; 

se desfăşoară în sală sau în aer liber;  

se desfăşoară sub formă de joc, joc 

sportiv, diverse sporturi;  

devine un obicei pentru toată viaţa. 

Recomandări ale OMS pentru 
prevenirea obezităţii la copii 

 creşterea consumului de fructe, 

legume şi cereale integrale; 

 limitarea consumului de grăsimi, 

favorizarea consumului de grăsimi 

nesaturate; 

limitarea consumului de glucide; 

consumul de apă, în cantitate de 50-

60 ml/kgcorp (cu un total de 1-2 litri/

zi), în funcţie de greutatea corporală a 

copilului; 

stimularea activităţii fizice cu durata 

de minimum 60 minute/zi. 

Recomandări privind activi-
tatea fizică la copii 

Conţinutul acestui newsletter nu reprezintă în mod necesar 

poziţia oficială a Granturilor Norvegiene 2009-2014. În-
treaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei infor-

maţiilor prezentate revine iniţiatorilor newsletterului. Pentru 

informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene acce-

saţi www.eeagrants.org, www.norwaygrants.ro. 

www.ms.ro”. 

http://www.eeagrants.org
http://www.norwaygrants.ro
http://www.ms.ro

