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Medicatia sau Urgentele medicale 

 

Sănătatea este un concept cu multe fațete și nu se referă numai la lipsa bolilor, dar la o 

stare bună fizică, psihică, emotională și socială.  
Sistemul imunitar al copiilor se maturizează pana la vârsta de 2 ani și peste. 

Intrarea/prezenta copiilor în colectivitate expune, inevitabil, copiii la contactul cu alti copii, 

riscul transmiterii bolilor fiind mult mai mare.  
Pentru a reduce cat mai mult acest risc, detaliem unele din cele mai frecvente situatii care 

se intalnesc în colectivitate: 

 

1. In cazul in care copilul devine febril in seara precedenta (sau in timpul weekendului) 

va rugam, sa NU veniti cu copilul in comunitate, fara avizul epidemiologic al medicului curant in 

care sa se mentioneze ca este clinic sanatos si ca poate intra in colectivitate. De obicei, febra 

apare în cadrul bolilor infectioase cu risc de transmitere in comunitatea de copii. In aceeasi 

situatie, chiar daca copilul a reactionat prin disparitia febrei dupa administrarea tratamentului 

antitermic- acest lucru nu inseamna ca el nu poate transmite o posibila infectie si altor copii.  
Atunci cand copilul este bolnav (de obicei este vorba de viroze de sezon) un factor 

important il constituie odihna. Este foarte important pentru refacerea cat mai rapida a copilului sa 

stea un interval variabil de timp (in functie de situatie, starea imunologica a copilului etc) la 

domiciliu. In situatia in care copilul devine febril cat timp este la gradinita, parintii vor fi anuntati 

pentru a lua copilul. Daca situatia impune un tratament antitermic (febra foarte înalta) veti fi 

anuntati. In cadrul gradinitei nu se accepta administrarea tratamentului antitermic decat în 

situatiile de urgenta, dar NU pentru copiii care au fost febrili, in cadrul diverselor infectii. 

 

2. In cazul in care copilul are scaune diareice (scaune moi/apoase/semilegate/ cu 

mucus, urat mirositoare). Principalul motiv al aparitiei acestora sunt gastroenterocolitele 

infectioase. Va rugam sa NU aduceti copilul in colectivitate pana nu efectuati un consult de 

specialitate/ analize de laborator. Intrarea în colectivitatea sa se faca dupa efectuarea 

tratamentului si cu aviz epidemiologic.  

 

3. In cazul eruptiilor cutanate la copiii ai caror parinti cunosc ca nu au probleme 

dermatologice cronice (de exemplu dermatita atopica) sau alergii cutanate, va rugam sa 

contactati medicul curant al copilului, pentru a se exclude riscul existentei unei infectii.  

 

4. Un subiect foarte important este administrarea medicamentelor in colectivitate! 

Acest aspect este consumator de timp si are multe implicatii.  

Un exemplu este al siropelelor de tuse. Se creeaza situatii neplacute cand un copil 

primeste tratament si alti copii nu inteleg de ce nu primesc si ei, de ce exista un comportament 

diferentiat. Multe din tratamentele care sunt aduse spre administrare la gradinita se pot 

administra si acasa.  
Din cauza acestor argumente (si a multor altora) NU se va mai accepta administrarea 



tratamentelor in gradinita decat cu acordul medicului gradinitei si doar in situatii clar 

indicate. 

Daca este absolut necesar ca un copil sa ia medicamente in timpul orelor de curs, 

parintele poate veni cu acestea la cancelarie pentru a i le administra copilului. Nu avem personal 

medical permanent!  
Va rugam sa nu puneti medicamente in dulapioarele celor mici, deoarece pot avea acces 

la ele alti copii.  
 

Părinţii/tutorii care au copii cu alergii severe sunt obligaţi să aduca la cunostintă acest lucru 

directorului gradinitei, sa prezinte documentele medicale, recomandarile medicilor curanti pentru 

remedierea cazurilor de alergie ce pot aparea.  

Părinţii/tutorii care au copii cu alergii severe sunt obligaţi sa prezinte directorului gradinitei/ 

centrului educational formularul „Plan de acţiune in anafilaxie” completat de medicul curant al 

prescolarului/elevului şi un acord scris pentru administrarea tratamentului cu Epipen de catre 

orice persoana (nu doar cadru medical) ca si masura de prim ajutor in cazul anafilaxiei. 

Gradinita recomanda parintilor/ tutorilor copiilor care au alergii severe sa aduca la 

gradinita un rucsacel rosu, inscriptionat cu numele copilului, acesta va fi pastrat in cel mai 

apropiat loc posibil, la indemana oricarui adult care se poate afla in prezenta copilului- la o 

distanta minim 1,50 cm fata de sol astfel incat sa nu existe riscul ca un minor sa poata 

ajunge accidental la el. Continutul rucsacului: „Plan de acţiune in anafilaxie”, copii ale 

ultimelor analize alergologice, O doza din antialergicul si antihistaminicul recomandat de 

medicul curant, EPIPEN 150 micrograme. Acest rucsac va fi luat de catre cadrul didactic 

al grupei la toate activitatile ce se desfasoara in curtea gradinitei si in afara 

acesteia:excursii, tabere, serbari etc 

Vom pastra o doza in trusa de prim ajutor aflata in clasa si una in trusa de prim ajutor din 

camera de activitati extrascolare. Rugam parintii sa aduca toata documentatia necesara de la 

medicul curant pentru a fi pastrata in trusa de urgenta. 

Daca un copil are o urgenta medicala sau dentala, vom anunta mai intai serviciile 

medicale de urgenta si apoi vom contacta parintii. Daca este necesar ca un copil sa mearga de 

urgenta intr-o unitate spitaliceasca atunci un angajat al scolii il va insoti daca cel putin un parinte 

nu este disponibil si va ramane alaturi de copil pana ajunge unul dintre parinti. Este foarte 

important sa completati fisele cu informatiile pentru cazuri de urgenta, astfel incat personalul sa 

poata suna pe oricine este necesar intr-o astfel de situatie. 
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