
Intervenții în cazurile 
de violență împotriva copiilor

Ghid pentru lucrătorii/lucrătoarele 
din domeniul asistenței medicale primare

IMC/Moldova/2021/Bujor



INTERVENȚII ÎN CAZURILE 
DE VIOLENȚĂ ÎMPOTRIVA 

COPIILOR
GHID 

pentru lucrătorii/lucrătoarele 
din domeniul asistenței medicale primare

Chișinău 2022 



Ghidul este elaborat cu suportul UNICEF Moldova și publicat în cadrul Proiectului „Consolidarea 
capacităților specialiștilor și specialistelor din medicina primară în abordarea violenței împotriva 
copiilor”, ca parte componentă a Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul 
și Ungheni” fi nanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu 
UNICEF.

Autori:
Ninel REVENCO, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar USMF „Nicolae 
Testemițanu”, coordonatoarea Proiectului „Consolidarea capacităților specialiștilor și 
specialistelor din medicina primară în abordarea violenței împotriva copiilor”;
Adela HORODIȘTEANU-BANUH, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, 
cercetător știintifi c superior, Laboratorul Științifi c Pediatrie, IMSP Institutul Mamei si 
Copilului; 
Dorina SAVOSCHIN, cercetător științifi c, Laboratorul Științifi c Pediatrie, IMSP Institutul 
Mamei si Copilului;
Olesea GRIN, cercetător științifi c stagiar, Laboratorul Științifi c Pediatrie, IMSP Institutul 
Mamei si Copilului;
Dina BUJOR, cercetător științifi c stagiar, Laboratorul Științifi c Pediatrie, IMSP Institutul 
Mamei si Copilului;
Ana-Mihaela BALANUȚA, cercetător științifi c stagiar, Laboratorul Științifi c Pediatrie, IMSP 
Institutul Mamei și Copilului; asistentă de proiect „Consolidarea capacităților specialiștilor și 
specialistelor din medicina primară în abordarea violenței împotriva copiilor”.

Servicii de tehnoredactare oferite de Ala Rusnac.
Servicii de machetare oferite de Diana Odobescu.

Părerile și opiniile exprimate aici aparţin autorilor și nu refl ectă neapărat punctul de vedere al UN 
Women, al UNICEF sau al Uniunii Europene. 
Utilizarea conţinutului acestei publicaţii cu titlu explicativ sau justifi cativ, în articole, studii, cărţi 
este autorizată numai cu indicarea clară și precisă a sursei.
Echipa de autori aduce mulțumiri speciale dnei Mariana Ianachevici, expertă în protecția copilului, 
Directoare Executivă a AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei AVE Copiii, pentru 
contribuțiile valoroase în elaborarea acestui Ghid. De asemenea, apreciem aportul consistent al 
echipei UNICEF Moldova, în special al dlui Igor Codreanu, Coordonator programe de sănătate, 
al dnei Ecaterina Cernomorcenco, Coordonatoare programe dezvoltarea adolescenților, și al dlui 
Gheorghe Trofi n, Coordonator programe protecția copilului.

Ghidul a fost ilustrat cu desenele și fotografi ile copiilor pacienți spitalizați în Institutul Mamei și 
Copilului. 

Ghidul a fost discutat și aprobat în cadrul:
Ședinței Departamentului Pediatrie (PV nr.18 din 10.06.2021).
Sedinței Comisiei științifi co-metodice de profi l Pediatrie (PV nr. 8 din 23.06.2021).
Ședinței Consiliului Managementului calității (PV nr. 1 din 28.09.2021).



Abrevieri
AAP – Academia Americană de Pediatrie
AMP – Asistența Medicală Primară
ATL  – Autoritate Tutelară Locală
CDC – Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (SUA)
CML  – Centrul de Medicină Legală
EMD – Echipă Multidisciplinară
GSHS – Studiul Global Asupra Sănătății  Studenților Bazat pe Școală
HBSC – Health Behaviour in School aged children (Comportamente Legate de Sănătate la Copiii 
de Vârstă Școlară)
HIV – Virusul Imunodifi cienței Umane
HPV – Papilomavirus uman
HSV – Virus Herpes Simplex
IPT–  Inspectoratul de Poliție Teritorial
ITS – Infecții cu Transmitere Sexuală
ONU – Organizația Națiunilor Unite
OMS – Organizația Mondială a Sănătății
SMT – Sindromului Münchausen prin transfer
SNR – Sistemul Naţional de Referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor 
victime ale trafi cului de fi inţe umane
SAMU – Serviciul de Asistență Medicală Urgentă
TARV – Tratament Antiretroviral
UNICEF – Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite
UNESCO – Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură



CUPRINS
PREFAȚĂ ................................................................................................................................................... 7

CAPITOLUL I: DEFINIȚII CONCEPTUALE ALE VIOLENȚEI FAȚĂ DE COPII....................  9
1.1 Generalități .................................................................................................................................... 10
1.2 Impactul și consecințele violenței împotriva copiilor și adolescenților ................................. 11
1.3 Factori de risc și de protecție în apariția violenței față de copii .............................................. 13
1.3.1 Factorii de risc pentru violența împotriva copilului ............................................................. 13
1.3.2 Factorii protectivi care contribuie la prevenirea violenței față de copii .............................. 16

CAPITOLUL II: CONDUITA ÎN CAZ DE SUSPECȚIE/ IDENTIFICARE A UNUI CAZ DE 
VIOLENȚĂ ÎMPOTRIVA COPIILOR................................................................................................ 17

2.1 Generalități .................................................................................................................................... 18
2.2 Identifi carea suspecțiilor și alte atribuții ale lucrătorilor/lucrătoarelor  din domeniul 

asistenței medicale primare ..................................................................................................................... 19

CAPITOLUL III: SEMNE ȘI CONSECINȚE ALE VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA COPIILOR. 
INTERVENȚII DIN PARTEA LUCRĂTORILOR/LUCRĂTOARELOR MEDICINEI 
PRIMARE................................................................................................................................................ 23

3.1 Neglijarea copiilor ......................................................................................................................... 23
3.1.1 Suspectarea/ recunoașterea neglijării ...................................................................................... 23
3.1.2 Consecințe ale neglijării asupra copiilor ................................................................................. 25
3.1.3 Intervenție ................................................................................................................................... 25
3.2 Violența fi zică ................................................................................................................................ 27
3.2.1 Suspectarea/ recunoașterea violenței fi zice ............................................................................ 27
3.2.2 Consecințe ale abuzului fi zic asupra copiilor ......................................................................... 32
3.2.3 Intervenție ................................................................................................................................... 32
3.3 Violența sexuală față de copii ...................................................................................................... 32
3.3.1 Suspectarea/ recunoașterea violenței sexuale ......................................................................... 33
Consecințele violenței sexuale asupra copiilor ................................................................................ 35
Intervenție ............................................................................................................................................ 36
3.4 Bullyingul și violența împotriva copiilor în mediul online ..................................................... 39
Suspectarea/recunoașterea ................................................................................................................. 40
Consecințele bullyingului și cyberbullyingului față de copii......................................................... 41



Intervenții ............................................................................................................................................. 42
3.5 Abuzul medical față de copil – sindromul Munchausen prin transfer .................................. 42
Suspectare/recunoaștere ..................................................................................................................... 43
Consecințele SMT asupra copiilor .................................................................................................... 45
Intervenție ............................................................................................................................................ 45
3.6 Violența față de copii în condiții extreme (pandemie, război etc.) ........................................ 45
Suspectare/recunoaștere ..................................................................................................................... 45
Consecințele violenței față de copii în timpul condițiilor extreme (pandemie, război, stare 

      de urgență) .......................................................................................................................................... 46
Intervenție ............................................................................................................................................ 46

CAPITOLUL IV: PREVENIREA VIOLENȚEI FAȚĂ DE COPII LA NIVELUL ASISTENȚEI 
MEDICALE PRIMARE......................................................................................................................... 47

4.1 Activități în cadrul vizitelor de supraveghere la domiciliu (în contextul prevenirii violenței 
            asupra copilului) ........................................................................................................................... 49

Anexa 1 ................................................................................................................................................. 51
Anexa 2. ................................................................................................................................................ 51
Anexa 3 ................................................................................................................................................. 52
Anexa 8 ................................................................................................................................................. 56



Ghid pentru lucrătorii/lucrătoarele din domeniul asistenței medicale primare

6

PREFAȚĂ
Violența împotriva copiilor este o problemă complexă 
a lumii moderne, strâns legată de cultura și compor-
tamentele oamenilor. În 1996, Organizația Mondială 
a Sănătății a declarat violența drept cea mai mare pro-
blemă de sănătate publică la nivel global.

Există o legătură strânsă între violența în bază de gen, 
violența împotriva femeilor și violența împotriva co-
piilor. O abordare conștientă a problemei egalității de 
gen este esențială pentru înțelegerea tiparelor și con-
textelor fenomenului de violență. Discriminarea pe 
criteriu de gen crește vulnerabilitatea femeilor și fete-

lor la violență și violența este adesea utilizată pentru a impune inegalitatea de gen. Cu alte cuvinte, 
inegalitatea de gen și violența se consolidează reciproc.

Potrivit celor mai recente cercetări la nivel național, circa 1 din 10 adolescenți cu vârsta de 13-17 
ani au fost supuși violenţei fi zice în 2019, peste 2 din 5 fete și peste jumătate din băieţii supuși 
violenţei fi zice în 2019 au avut leziuni din cauza violenţei. Aceleași date statistice constată că ma-
joritatea copiilor din Republica Moldova sunt martori ai violenței în familie sau în comunitatea în 
care locuiesc.

Violența față de copii afectează bunăstarea copilului (în special sănătatea fi zică și psihică, capacitățile 
parentale etc.) și are consecințe asupra vieții sociale. Expunerea la violență în copilărie este asoci-
ată cu asumarea de comportamente riscante, care se pot manifesta odată cu înaintarea în vârstă. 
Acestea includ: comiterea de acte de violență, depresia, fumatul, obezitatea, comportamentele se-
xuale cu risc înalt, sarcina nedorită și consumul de alcool și droguri etc. Astfel de comportamente 
pot duce la deces, boală și dizabilitate, precum bolile cardiovasculare, boli transmisibile, cancer și 
suicid.

Toleranța socială a inegalității în bază de gen, a violenței (de exemplu, a pedepsei corporale) sau 
neraportarea tuturor formelor și actelor de violență asupra copiilor sunt provocări majore în ac-
tivitatea specialiștilor, remarcate la toate nivelele de intervenție. Prevenirea efi cientă și reacția la 
violență necesită o abordare strategică, sistemică, multisectorială și multidisciplinară, în special din 
partea sectorului de sănătate.

Ghidul propus are drept scop facilitarea recunoașterii și implementarea intervențiilor necesare 
în cazurile de violență asupra copiilor identifi cate sau raportate de către medica/ul de familie și 
asistenta/ul medicului de familie. Ghidul, la fel, oferă explicații specialiștilor și specialistelor din 
domeniul medicinei primare în procesul de experimentare a colaborării intersectoriale și multidis-
ciplinare. Sperăm să-l folosiți în activitatea Dumneavoastră cotidiană!

Mulțumim echipei UNICEF Moldova pentru suport în elaborarea acestui Ghid, precum și Dnei 
Mariana Ianachevici, consultantă în protecția copilului, Directoarea executivă a AO Asociația pen-
tru Abilitarea Copilului și Familiei AVE Copiii, și Dnei Daniela Sîmboteanu, Președinta Centrului 
Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, pentru contribuții valoroase.

AUTORII



CAPITOLUL I Defi niții conceptuale ale 
violenței față  de copii
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1.1 Generalități

1 Krug EG et al., eds. World report on violence and health. Geneva, World Health Organization, 2002.
2 Pells, Kirrily; Ogando Portela, Maria José; Espinoza Revollo, Patricia (2016). Experiences of Peer Bullying among Adolescents 
and Associated Eff ects on Young Adult Outcomes: Longitudinal Evidence from Ethiopia, India, Peru and Viet Nam, Innocenti 
Discussion Papers no. IDP_2016_03, UNICEF Offi  ce of Research - Innocenti, Florence
3 Chu, Ann & Pineda, Annarheen & Deprince, Anne & Freyd, Jennifer. (2011). Vulnerability and protective factors for child abuse 
and maltreatment. Violence against Women and Children, Vol 1: Mapping the Terrain. 1. 55-75. 10.1037/12307-003.
4 Chu, Ann & Pineda, Annarheen & Deprince, Anne & Freyd, Jennifer. (2011). Vulnerability and protective factors for child abuse 
and maltreatment. Violence against Women and Children, Vol 1: Mapping the Terrain. 1. 55-75. 10.1037/12307-003.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) defi neşte violenţa drept 
folosirea intenţionată a forţei sau puterii, reală sau sub formă de ameninţări, 
împotriva propriei persoane, împotriva unei alte persoane sau împotriva 
unui grup sau comunităţi, care rezultă sau are o probabilitate ridicată de a 
rezulta în rănirea, moartea, afectarea psihologică, afectarea dezvoltării sau 
deprivare1.

În 1996, în cadrul Adunării a 49-a Mondiale a Sănătății, violența a fost declarată drept problemă 
majoră de sănătate publică în întreaga lume. În rezoluția sa, Adunarea a atras atenția asupra 
consecințelor grave ale violenței – pe termen scurt și pe termen lung – pentru indivizi, familii, 
comunități și țări și a subliniat efectele dăunătoare ale violenței asupra serviciilor de sănătate. 

OMS a dezvoltat și a descris actele de violență după cum urmează1: Violență autodirijată; 
Violență interpersonală; Violență colectivă. La fel, OMS clasifi că actele de violență, după natura lor, 
în: Violență fi zică, Violență sexuală, Violență psihologică, Neglijare1.

Violența împotriva copiilor este un fenomen îngrijorător care nu cunoaște frontiere. Protecția 
copiilor împotriva violenței presupune înțelegerea a ceea ce este vulnerabilitatea copilului2.

Vulnerabilitatea copilului este rezultatul interacțiunii unei serii de factori individuali și de 
mediu care interferează într-un mod dinamic în timp. Tipurile și gradele de vulnerabilitate ale 
copiilor variază pe măsură ce acești factori se schimbă și evoluează. Vârsta, de exemplu, modelează 
nevoile copiilor, expunându-i în același timp la noi riscuri potențiale3.

Vulnerabilitatea copilului reiese din particularităţile psiho-comportamentale şi de vârstă 
specifi ce4:
lipsă aproape completă de posibilităţi fi zice și psihice de apărare;
capacitate redusă de anticipare a unor acte comportamentale proprii sau ale altora, 
în special ale adulţilor;
capacitate redusă de înţelegere a efectelor, a consecinţelor unor acţiuni proprii sau ale altor per-
soane;
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capacitate empatică redusă;
imposibilitate de a discerne între intenţiile bune și cele rele ale altor persoane;

nivel înalt de naivitate, sinceritate și puritate a sentimentelor, gândurilor și intenţiilor etc. 

Reieșind din particularităţile psiho-comportamentale şi de vârstă specifi ce, copilul poate fi  uşor 
antrenat în acţiuni victimizante pentru el, poate fi  manevrat, minţit, determinat să comită acte, ale 
căror consecinţe negative pentru el şi pentru alţii nu poate să le prevadă.

În Republica Moldova, violenţa împotriva copilului și neglijarea copilului sunt defi nite5 după 
cum urmează:

Violența împotriva copiilor – forme de rele tratamente aplicate de către părinţi/ reprezentanţii 
legali/ persoana în grija căreia se afl ă copilul sau de către orice altă persoană, care produc 
vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, dezvoltarea, 
demnitatea sau moralitatea, care includ următoarele tipuri de violenţă: violență fi zică, violență 
sexuală, violență psihologică, violență spirituală și violență economică;

Neglijarea copilului – omisiunea sau ignorarea voluntară sau involuntară a responsabilităţilor 
privind creşterea şi educarea copilului, fapt care pune în pericol dezvoltarea lui fi zică, 
mintală, spirituală, morală sau socială, integritatea lui corporală, sănătatea lui fi zică sau 
psihică. Neglijarea poate lua următoarele forme: neglijarea alimentară, neglijarea vestimentară, 
neglijarea igienei, neglijarea medicală, neglijarea educațională, neglijarea emoțională, neglijarea în 
supraveghere.

5  HG nr. 270/2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identifi carea, 
evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, exploatării și trafi cului de copii
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1.2 Impactul și consecințele violenței împotriva copiilor 
și adolescenților

Deși o expresie exactă a numărului victimelor violenței lipsește, din cauza neraportării, totuși, se 
consideră că anual, la nivel global, fi ecare al doilea copil este afectat de acest fenomen6.

Potrivit celor mai recente date statistice7 raportate la nivel național, în anul 2019 
au fost înregistrați 755 de copii supuși violenței. În structura acestora, 51,3% erau 
din mediul urban, iar ponderea mai mare a fost înregistrată în rândul băieților – cca 
50,5%. Numărul copiilor neglijați, în anul 2019, a constituit 8,6 mii. Cel mai des 
victime ale neglijenței au fost copiii în vârstă de 7-15 ani.

Sondajul privind violenţa împotriva copiilor și tinerilor în Republica Moldova 
(VACS) 8, realizat în 2019, indică următoarele:

Circa 1 din 10 fete (10,8%) și 15,1% dintre băieţi cu vârsta de 13-17 ani au fost supuși violen-
ţei fi zice în ultimele 12 luni;
Peste 2 din 5 fete (44,3%) și peste jumătate dintre băieţii (56,1%) supuși violenţei fi zice în 
ultimele 12 luni au avut leziuni din cauza violenţei;
În ultimul an, 7,6% de fete și 5,4% dintre băieţi au fost supuși violenţei sexuale;
Circa jumătate dintre fete (50,9%) și aproape 3 din 5 băieţi (59,5%) supuși violenţei sexuale în 
ultimele 12 luni au avut prima experienţă de violenţă sexuală la vârsta de 14-15 ani; 
Aproape doi din cinci băieţi (38,8%) care au fost supuși violenţei sexuale în ultimele 12 luni 
au avut prima experienţă de violenţă sexuală la vârsta de 16-17 ani.
 
Același sondaj relevă că majoritatea copiilor din Republica Moldova sunt martori ai violenței în 

familie sau în comunitatea în care locuiesc.

În anul 2020 în urma violenței domestice au suferit 517 persoane, iar circa 64,4% din victime 
au fost femei. Atât femeile, cât și bărbații, victime ale violenței, preponderent aveau vârsta de 35-
64 ani. Totodată, ponderea băieților de 0-17 ani care au suferit în urma violenței domestice a fost 
aproape triplă față de cea a fetelor, de aceeași vârstă - 11,4% față de 4,2%.9 

Violența afectează bunăstarea copilului (sănătatea fi zică, psihică etc.) și are consecințe asupra 
vieții sociale a acestora, inclusiv pe termen lung. Expunerea la violență în copilărie este asociată cu 
asumarea de comportamente de risc, care se pot manifesta odată cu înaintarea în vârstă. Asemenea 
devieri comportamentale pot include comiterea actelor de violență, depresie, fumat, tulburări de 

6  Global status report on preventing violence against children. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 
3.0 IGO.
7 Copii Moldovei. Publicație statistică. Children of Moldova. Statistical Publication. Chișinău, 2020.
8 Sondajul privind violența împotriva copiilor și tinerilor în Republica Moldova 2019, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei 
Sociale al Republicii Moldova, 2020 https://msmps.gov.md/wpcontent/uploads/2020/08/OIM_moldovavacs2019_EN_
interactive3-1.pdf 
9 https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6934 
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comportament alimentar, comportamente sexuale cu risc înalt, sarcină nedorită, consum de alcool 
și/sau droguri etc. (Tabelul 1)10 11 12 13. 

TABELUL 1. CONSECINȚELE VIOLENȚEI FAȚĂ DE COPII

Probleme ale sănătății mintale

Stres posttraumatic
Depresie, anxietate
Agresivitate
Suicid

Leziuni, traumatisme

Leziuni ale organelor interne
Traumatism cranio-cerebral
Fracturi
Combustii

Boli noncomunicabile/ netransmisibile 
(apărute, de obicei, după adoptarea unui 
comportament cu risc crescut)

Ictus
Cancer 
Diabet zaharat
Boli cronice pulmonare și cardiovasculare
Obezitate
Sedentarism

Boli transmisibile și comportamente cu risc 
crescut

Consum de alcool, tutun, droguri
Sex neprotejat
Practici sexuale nesigure
HIV
Boli cu transmitere sexuală

Sănătatea mamei și a copilului
Sarcină nedorită
Complicații medicale ale sarcinii
Decesul mamei sau/și al fătului/ copilului

Cercetările din domeniu sugerează că unele categorii de vârstă sunt mai vulnerabile față de 
anumite forme de violență14 15 (Figura 1 – Formele de violență în dependență de vârsta la care 
debutează violența).

10 Th e costs and economic impact of violence against children Technical Report, September 2014, https://www.researchgate.net/
publication/266258834 
11 Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence /World Health Organization and International 
Society for Prevention of Child Abuse and Neglect, 2006
12 Hidden in plain sight: A statistical analysis of violence against children, 2014. Www.unicef.org/publications/index_74865.html 
13  https://www.refworld.org/docid/57878f5e4.html
14 Child disciplinary practices at home: Evidence from a range of low-and middle-income countries, 2010. www.unicef.org/
protection/Child_Disciplinary_Practices_at_Home.pdf 
15  Corporal punishment in schools: Longitudinal evidence from Ethiopia, India, Peru and Viet Nam, 2015, by M.J. Oganda 
Portela, Innocenti Discussion Paper No. 2015-02, UNICEF Offi  ce of Research–Innocenti. Www.unicef.irc.org/publications/pdf/
CORPORAL%20punishmentfi nal.pdf
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Fig. 1. Conform UN World Health Organization (WHO), INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence Against 
Children, July 2016, disponibil la https://www.refworld.org/docid/57878f5e4.html

1.3 Factori de risc și de protecție în apariția violenței 
față de copii

Înţelegerea fenomenului violenţei necesită analiza mai multor factori care acţionează la diferite 
niveluri şi se infl uenţează reciproc.

Cunoaşterea factorilor de risc şi de protecţie este deosebit de importantă pentru profesioniştii 
care interacţionează cu copilul pentru a putea evalua riscul expunerii la o situaţie de abuz, neglijare 
sau exploatare. 

1.3.1 Factorii de risc pentru violența împotriva copilului

Factorii de risc sunt condiții care predispun copiii să fi e supuși unei forme de violență și 
pot fi  sau nu cauze directe ce determină actul de violență în sine. O combinație de factori 
individuali, relaționali, comunitari și sociali contribuie la riscul de abuz și neglijare a 
copiilor. S-a constatat că există anumiți factori ce cresc riscul copiilor să fi e abuzați sau 
neglijați.

A. Factorii de risc individuali pentru părinți / alți îngrijitori și copii
Femeile, fetele și băieții sunt mai predispuși decât bărbații să experimenteze violența din partea 

indivizilor cu care au relații personale strânse și interdependență fi nanciară.

16  Clément, M.-È., Bérubé, A., & Chamberland, C. (2016). Prevalence and risk factors of child neglect in the general population. 
Public Health, 138, 86-92
17  https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/riskprotectivefactors.html 
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Riscul crescut de violență împotriva copiilor este asociat cu anumiți factori individuali ce țin de 
părinte/ îngrijitor sau alt membru al familiei16 sau chiar al copilului17 însuși (Tabelul 2).

Tabelul 2. Factorii de risc individuali pentru părinți/ îngrijitori și copii

Factorii de risc individuali pentru părinți/ 
îngrijitori

Factorii de risc individuali pentru copii

• Tulburări de atașament drept urmare, de 
exemplu, a unei sarcini nedorite, difi cile sau 
complicații la naștere etc.;
• Lipsă de dragoste față de copil;
• Victimă a abuzurilor în copilărie;
• Manifestă lipsă de înțelegere a dezvoltării 
copilului sau are așteptări nerealiste care împie-
dică înțelegerea nevoilor și comportamentelor 
copilului;
• Răspunde la comportamentul perceput drept 
necorespunzător, cu pedepse sau acțiuni nepo-
trivite, excesive sau violente;
• Aprobă pedeapsa fi zică folosită ca mijloc de 
disciplină a copiilor sau crede în efi cacitatea 
acesteia;
• Folosește pedeapsa fi zică pentru a disciplina 
copiii;
• Suferă de probleme de sănătate fi zică sau min-
tală, sau de tulburări cognitive care interferează 
cu capacitatea de a fi  părinte;
• Exprimă lipsă de autocontrol atunci când este 
supărat(ă) sau furios(ă);
• Abuzează de alcool sau droguri, inclusiv în 
timpul sarcinii, astfel încât capacitatea de a în-
griji copilul este afectată;
• Este implicat(ă) în activități criminale care 
afectează negativ relația dintre părinte și copil;
• Este izolat(ă) social;
• Este deprimat(ă), prezintă sentimente scăzute 
de stimă de sine sau este inadecvat(ă);
• Prezintă competențe parentale slabe ca urmare 
a vârstei fragede sau a lipsei de educație;
• Prezența efectului Cenușăresei (incidenţa 
crescută a violenţei împotriva copiilor din afara 
căsătoriei, comisă de către mamă/ tată vitreg).

• A fost un copil nedorit sau nu a îndeplinit 
așteptările sau dorințele părintelui în terme-
ni, de exemplu, de sex, aspect, temperament 
sau prezența anomaliilor congenitale;
• Este un copil cu nevoi, cerințe înalte 
(de exemplu, s-a născut prematur, este cu 
dizabilitate mintală sau fi zică, sau are o boală 
cronică);
• Plânge persistent și nu poate fi  ușor calmat 
sau mângâiat;
• Are caracteristici fi zice diferite, atipice, 
cum ar fi , de exemplu: anomalii faciale, iar 
părintele are o aversiune și reacționează prin 
retragere față de copil;
• Prezintă simptome de boală mintală;
• Demonstrează trăsături de personalitate 
sau temperament care sunt percepute de 
părinte/ îngrijitor ca problematice (cum ar fi  
hiperactivitate sau impulsivitate);
• Este un copil dintr-o familie numeroasă;
• Are un frate sau frați, posibil apropiați ca 
vârstă, care solicită atenție;
• Este un copil care fi e prezintă, fi e este 
predispus la probleme de comportament 
cu risc crescut: comportament deviant, 
delincvent, comportament autoabuziv, abuz 
față de animale, sau agresiune persistentă față 
de colegi.

Conform Child Welfare Information Gateway. (2014). Protective factors approaches in child 
welfare. Washington, DC: US Department of Health and Human Services
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B. Factorii de risc interpersonali

Componența familiilor poate varia foarte mult în funcție de circumstanțe și de normele sociale 
locale. Factorii de risc interpersonali pentru violența împotriva copiilor (factorii relaționali cu 
familia, prieteni și colegi) includ:

Lipsa atașamentului părinte / îngrijitor - copil; 
Probleme de sănătate fi zică sau mintală ale unui membru al familiei;
Destrămarea familiei și litigii privind locul de trai al copilului (cu mama sau cu tata, sau cu 
bunicii etc.);
Izolarea în comunitate;
Lipsa unui suport în cazul situațiilor stresante sau difi cile într-o relație;
Discriminarea familiei din cauza etniei, naționalității, religiei, sexului, vârstei, orientării sexuale, 
dizabilității sau stilului de viață;
Implicarea în activități criminale sau violente în comunitate.

C. Factorii de risc comunitari / sociali
Normele sociale care întăresc inegalitatea de gen sunt factori de risc puternici pentru violența 

împotriva copiilor, adolescenților și femeilor.
Caracteristicile mediilor comunitare și factorii sociali care pot contribui la creșterea incidenței 

violenței față de copii18 19 sunt descriși în Tabelul 3:

Tabelul 3. Factorii de risc comunitari / sociali care pot duce la creșterea incidenței violenței 
față de copii

Factorii de risc comunitari Factorii de risc sociali
• Toleranța față de violență;
• Inegalitatea de gen și socială în comunitate;
• Lipsa locuinței/ locuință necorespunzătoare;
• Lipsa serviciilor și a instituțiilor de sprijin a 
familiilor vulnerabile;
• Niveluri ridicate ale șomajului;
• Sărăcia;
• Disponibilitatea alcoolului, drogurilor.

• Lipsa politicilor sociale, economice, de sănă-
tate și educaționale care duc la inegalitatea sau 
instabilitatea socio-economică;
• Norme sociale și culturale care promovează 
violența față de ceilalți, inclusiv pedeapsa fi zică 
(de exemplu, promovarea acestora prin mass-
media, în muzica pop și în jocuri video);
• Norme sociale și culturale care implică roluri 
rigide de gen pentru bărbați și femei;
• Norme sociale și culturale care diminuează 
statutul copilului în viața părintelui/ îngrijito-
rului
• Existența pornografi ei infantile, prostituția 
infantilă și munca copiilor.

18 https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/riskprotectivefactors.html 
19 Ridings, Leigh & Beasley, Lana & Silovsky, Jane. (2017). Consideration of Risk and Protective Factors for Families at Risk for Child 
Maltreatment: An Intervention Approach. Journal of Family Violence. 32. 10.1007/s10896-016-9826-y.
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D. Cadrul normativ
Legi, politici, reglementări și coduri de conduită; întregul sistem și capacitatea instituțională de 

a preveni și de a răspunde la violență față de copii. 

E. Acțiuni coordonate la nivel național
Dezvoltarea insufi cientă a acțiunilor multisectoriale, multilaterale, coordonate, bazate pe dovezi, 

pentru a preveni și a răspunde la violența împotriva copiilor și adolescenților.

F. Factori de risc la nivel macrostructural
Medii politice, economice și sociale la nivel macro, inclusiv confl icte armate, violență armată, 

dezastre naturale, pandemii, epidemii, niveluri ridicate de inegalitate structurală și discriminare. 
De cele mai multe ori violența este rezultatul interacțiunii concomitente dintre mulți factori de 

risc.

1.3.2 Factorii protectivi care contribuie 
la prevenirea violenței față de copii 

Concomitent cu existența factorilor de risc care cresc probabilitatea unui act de violență 
asupra copiilor, există, de asemenea, factori care pot servi drept un scut protector. 

Dezvoltarea copilului într-un mediu care oferă elemente protective poate duce la prevenirea 
violenței, neglijării şi exploatării. 

Factorii protectivi care contribuie la prevenirea 
violenței față de copii20 21 sunt: 

a) Caracteristici ale copilului: starea bună 
a sănătăţii, rezilienţa, gradul de dezvoltare, 
ataşamentul securizant, abilităţile sociale, stima 
de sine ş.a.

b) Factori protectivi ai familiei: existenţa şi 
implicarea familiei lărgite; familie armonioasă 
afectiv; sprijinul, credibilitatea şi respectul 
familiei faţă de copil; interacţiuni diverse şi 
pozitive, activităţi comune în familie ş.a.

c) Factori protectivi în comunitate: gradul de 
informare şi sensibilizare a comunităţii, reţeaua 
de suport social, valorizare personală, existenţa 
serviciilor comunitare de sprijin şi de specialitate 
şi accesibilitatea copiilor şi familiilor la acestea, 
aptitudini sociale puternice ş.a.

20 Marilyn C. Augustyn, Barry S. Zuckerman, Impact of Violence on Children, Nelson Textbook of Pediatrics, 21 EDITION, 2020
21 Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence /World Health Organization and International 
Society for Prevention of Child Abuse and Neglect, 2006

IMC/Moldova/2021/Balanuța
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CAPITOLUL II
Conduita în caz de 
suspecție/ identifi care 
a unui caz de violență 
împotriva copiilor
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2.1 Generalități

Copiii victime ale violenței au nevoi multiple și complexe, ce includ asistență 
medicală, uneori cazare/plasament în condiții de siguranță, consiliere psihosocială, 
servicii de protecție și / sau asistență juridică. Un răspuns efi cient în asemenea situații 
necesită o abordare multisectorială și multidisciplinară, adică implicarea diferitor 
sectoare precum poliție, asistență socială, sănătate, educație, protecția copilului etc. și 
a diferitor profesioniști precum asistent/ă social/ă comunitar/ă, medic/a de familie și 
/ sau asistent/ă al/a medicului de familie, pedagog, polițist/ă etc.

  De reținut următoarele:

Reprezentanți ai instituțiilor medico-sanitare sunt considerați: medicul/a de familie, pediatrul, 
asistentul/a medicală etc.

Autoritatea tutelară locală (ATL) este Primara/ul de sat/ comună. În mun. Chișinău, autoritate 
tutelară locală și teritorială este Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului.

Fişa de sesizare se completează cu datele deţinute în momentul identifi cării cazului suspect, în 
special, în baza informaţiilor obţinute de la sursa raportării cazului suspect. Informaţiile lipsă vor 
fi  acumulate de către managerul de caz în cadrul evaluării iniţiale a cazului. 

ATL, după înregistrarea sesizării / autosesizării, dispune imediat evaluarea inițială a situației 
copilului. Această evaluare este efectuată de către Managerul de caz. Autoritatea tutelară locală, 
în dispoziția de evaluare inițială, la necesitate, indică specialiștii/ specialistele din domeniul 
ocrotirii sănătății, educației, poliției  care vor participa la această evaluare.

  De reținut următoarele:

Manager de caz este specialistul în protecția drepturilor copilului din cadrul primăriei, iar în 
lipsa acestuia – asistentul social comunitar.
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Dacă sesizarea adusă la cunoștința lucrătorului medical sau acesta s-a autosesizat pe un caz de 
violență împotriva copilului care prezintă pericol iminent pentru copil, atunci lucrătorul medical 
din localitatea în care se afl ă copilul, în lipsa temporară a autorităţii tutelare locale şi a managerului 
de caz, realizează imediat evaluarea iniţială, inclusiv interviul de protecţie cu copilul, iar informaţia 
acumulată o transmite managerului de caz, în decurs de cel mult 48 de ore (HG nr. 270/2014).

Pericol iminent reprezintă circumstanţe care indică în mod cert asupra existenţei elementelor 
constitutive ale unei infracţiuni contra vieţii şi/ sau sănătăţii copilului şi care au sau pot avea impact 
grav asupra integrităţii fi zice şi/ sau psihice a acestuia.

Interviul de protecţie este prima discuţie cu copilul realizată de către managerul de caz sau de 
către un alt specialist prezent la locul afl ării copilului în procesul evaluării iniţiale, în scopul sta-
bilirii gradului de securitate a copilului şi informării acestuia despre drepturile sale, serviciile de 
asistenţă, măsurile de protecţie. 

Dacă în urma evaluării iniţiale se confi rmă că copilul este supus violenţei, neglijării, exploatării, 
trafi cului, ATL dispune imediat luarea în evidenţă a copilului, deschiderea dosarului copilului şi 
realizarea managementului de caz, conform procedurii aprobate de Ministerul Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei (Ordinul MMPSF nr.96 din 18.05.2016), indicând, în caz de necesitate, 
specialiştii/ specialistele din domeniul ocrotirii sănătăţii, învăţământului, organelor de ocrotire 
a normelor de drept, care urmează să participe în procesul de evaluare complexă și asistență (HG 
nr. 270/2014).

2.2 Identifi carea suspecțiilor și alte atribuții ale 
lucrătorilor/lucrătoarelor din domeniul asistenței 

medicale primare

În practică, identifi carea cazurilor de violență împotriva copiilor de către lucrătorii/
lucrătoarele din domeniul asistenței medicale primare are loc în timpul vizitelor profi lactice la 
domiciliu, prin adresarea directă sau prin referire din partea altor specialiști/specialiste.

Identifi carea cazurilor suspecte de către lucrătorul/lucrătoarea medical/ă se va 
baza pe22:

- informațiilor expuse de către copil, părinte/îngrijitor, altă persoană, care indică asupra 
existenței elementelor constitutive ale infracțiunii împotriva copilului, inclusiv atunci când nu 
sun semne vizibile de violență.

- observarea directă și indirectă a semnelor specifi ce (de ordin fi zic – leziuni / traumatisme 
care pot fi  examinate, precum și de ordin comportamental care pot fi  observate), ce indică asu-
pra producerii unui act de violență, neglijare, exploatare și trafi c al copilului.

22  Ordinul MS nr.1167 din 15.10.2019 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind intervenţia instituţiilor medicale în cazu-rile de 
violenţă în familie” https://msmps.gov.md/sites/default/fi les/legislatie/ordinul_1167_din_15.10.2019.pdf 
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- Victimele nu întotdeauna sunt pregatite să vorbeasca despre violența la care au fost supu-
se. Indicii comportamentali și/sau semnele simptomele ce indică asupra posibilei violențe în 
familie, pot fi  notifi cați prin:

observaţii comportamentale ale victimei.
observaţii comportamentale ale agresorului.
consecinţe medicale ale violenţei în familie. 

- Observaţiile comportamentale ale victimei pot identifi ca violenţa psihologică frecvent înt-
îlnită, manifestată prin diverse semne și simptome, cum ar fi : 

tulburări instinctiv-subiective: apar sentimente de neliniște, neputinţă, irascibilitate, descuraja-
re, lipsa de calm, de bucuria vieţii, cefalee, surmenaj, insomnie, frică, frustrare; 
simptome de inhibiţie și tristeţe: anxietate, greutate sufl etească, elemente de auto-agresiune cu 
gânduri de suicid, depresie marcantă, dereglări emoţionale sub formă de (râs, plâns), gândire 
încetinită, lentă, mimică încordată, fruntea încreţită; 
simptome de protecţie: victima simte nevoia de protecţie, de sprijin, de înţelegere; caută susţine-
re din partea rudelor, ajutor medical; nu poate singură să-și stăpînească suferinţa, să fi e activă, 
puternică.

Examinarea medicală primară a fi ecărui copil care se suspectează a fi  victimă a violenței, neglijării, 
exploatării, trafi cului este obligatorie, fi ind făcută de către medicul/a de familie / asistentul/a 
medical/ă de familie etc., care a primit sesizarea / a identifi cat cazul suspect, sau care a fost solicitat 
/ desemnat pentru efectuarea acesteia în calitate de membru al echipei multidisciplinare (EMD).

Atunci când lucrătorul/lucrătoarea din domeniul asistenței medicale primare este cel/ cea 
delegat(ă) să realizeze interviul de protecție, acesta va considera următoarele:

- Interviul de protecție este realizat în cadrul evaluării inițiale a cazului sesizat de violență, ne-
glijare, exploatare sau trafi c de copii;

23  Ordinul MS nr.1167 din 15.10.2019 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind intervenţia instituţiilor medicale în cazu-rile de 
violenţă în familie”. https://msmps.gov.md/sites/default/fi les/legislatie/ordinul_1167_din_15.10.2019.pdf 



Ghid pentru lucrătorii/lucrătoarele din domeniul asistenței medicale primare

20

- Interviul de protecție este prima discuție cu copilul;
- Scopul interviului de protecție este de a constata, soluționa nevoile imediate ale copilului,   

cele de sănătate, emoționale etc.

Atunci când lucrătorul/lucrătoarea din domeniul asistenței medicale primare se regăsește în 
situația efectuării evaluării inițiale (pct. 10, HG nr. 270/2014) acesta va considera următoarele:

- Scopul evaluării inițiale este de a confi rma/ infi rma producerea cazului de violență, neglijare, 
exploatare sau trafi c față de copil și circumstanțele acestuia.

- În proces:
Se va determina gradul actual de siguranță al copilului; 
Se vor stabili persoanele de încredere din anturajul copilului (prieteni, rude, vecini, pedagogi, 

preot etc.), precum și rețelele de suport (rude, vecini, prieteni de familie), cărora copilul le poate 
fi  încredințat în cazul aplicării măsurii de plasament temporar;

Se vor determina planurile copilului, precum și așteptările și necesitățile de suport ale aces-
tuia (care pot fi  de natură medicală, socială, educațională, juridică); 

Copilul va fi  informat (tinând cont de vârsta și capacitatea de întelegere a acestuia) despre 
drepturile sale, măsurile de protecție propuse și serviciile de suport care urmează a-i fi  acordate. 

Instrucțiuni privind completarea documentației medicale23 

În cazul identifi cării victimei violenței, următorul pas în evaluarea acesteia 
este examinarea fi zică, luându-se în considerare următoarele: 

1) Notați toate acuzele prezentate de victimă, respectând principiul sindromal. 
2) Istoricul actului de violență refl ectă modul de apariție a primelor acuze și manifestări, 

consecutivitatea apariției, evoluția în timp a simptomelor, cauzele posibile și condițiile în 
care acestea s-au instalat, consultațiile și internările anterioare, metodele de tratament între-
prinse și efi ciența lor.

3)  În anamneza vieții se refl ectă neapărat condițiile de viață și muncă, antecedente-
le patologice personale (maladii: tuberculoza, hepatita virală, bolile venerice, HIV etc. și 
manipulațiile: intervențiile chirurgicale, hemotransfuziile ș.a. suportate). 

4)  Anamneza epidemiologică şi alergologică sunt obligatorii, în ele fi xându-se contactul 
cu persoanele bolnave în decursul ultimelor 6 luni şi intoleranţa la medicamente.

5) Examenul obiectiv al pacientului se execută consecutiv pe sisteme de organe şi începe 
cu inspecția generală: starea generală (satisfăcătoare, de gravitate medie, gravă, foarte gravă), 
conştienţa (clară, comă, delir etc.), poziţia (activă, pasivă, forțată), faciesul (hipocratic, 
acromegalic, basedowian etc.), tipul constituţional (normostenic, astenic, hiperstenic), starea 
(turgor, elasticitate, edeme, erupții etc.) şi culoarea tegumentelor/mucoaselor vizibile, gradul 
de nutriție, starea ganglionilor limfatici periferici, sistemului osteo-articular şi muscular.

6) Notați indicatorii activităţii sistemului respirator (forma cutiei toracice, rezultatele 
percuţiei toracelui, tipul şi frecvența respirației, prezenţa sau absența ralurilor), cardiovascular 
(localizarea şocului apexian, limitele cordului, caracterul zgomotelor cardiace, prezența sau 
absența sufl urilor, frecvența contracţiilor cardiace, calitățile pulsului pe arterele periferice, 
valorile tensiunii arteriale), gastrointestinal (starea cavităţii bucale şi a limbii, starea 
peretelui abdominal anterior, prezența unor modifi cări patologice la palpare, prezența sau 
absenţa lichidului patologic, a semnelor de iritare a peritoneului, starea fi catului şi splinei, 
particularităţile de defecare, caracterul maselor fecale etc.) şi urogenital (dereglări de urinare, 
simptomul de tapotament, starea rinichilor la palpare ş.a.).
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 Starea obiectivă pe sisteme de organe va cuprinde rezultatele inspecției, palpării, percuţiei 
şi auscultaţiei. Modifi cările patologice constatate la examinarea pacientului se descriu în mod 
detaliat.

7) Modifi cările locale (status localis) reprezintă un compartiment obligator, care prevede 
descrierea detaliată a tuturor leziunilor constatate pe corpul pacientului.

  Pentru califi carea medico-legală ulterioară a vătămării corporale şi soluţionarea 
întrebărilor ridicate de către organul de urmărire penală, leziunile se fi xează respectându-se în 
mod obligator schema standardizată de descriere a acestora.

Schema standardizată de descriere a leziunilor externe conţine următoarele compartimente:

Descrierea leziunilor externe, care prevede indicarea obligatorie a următoarelor caracteristici: 
localizarea exactă a leziunii (se fi xează regiunea anatomică şi suprafaţa ei, coraportul cu punctele 
anatomice de reper);
tipul leziunii (echimoză, excoriaţie, plagă etc.);
forma leziunii (se compară cu fi gurile geometrice, dacă forma nu poate fi  comparată, se indică 
formă neregulată);
orientarea leziunii faţă de linia mediană a corpului (organului, osului); 
dimensiunile leziunii;
(lungimea, lățimea şi separat profunzimea) în centimetri;
Culoarea leziunii şi a regiunilor adiacente; caracterul suprafeţei leziunii (relieful, culoarea, 
prezenţa şi nivelul crustei excoriaţiei în raport cu tegumentele intacte); caracterul marginilor, 
capetelor, pereților şi fundului plăgilor;
Prezenţa sau absenţa hemoragiei şi gradul acesteia, a semnelor de regenerare a leziunilor, 
prezența depunerilor sau impurităților eterogene (funingine, lubrifi anţi, rugină, fragmente de 
stofă, cioburi de sticlă ş.a.) pe suprafaţa leziunii sau în profunzimea ei; starea țesuturilor adia-
cente (edemaţiate, hiperemiate, impurifi cate etc.). 

Respectarea schemei în descrierea leziunilor va permite organelor judiciare să stabilească prin 
intermediul expertizei medico-legale circumstanţe (vitalitatea şi vechimea traumei, mecanismele 
de formare a leziunilor, tipul agentului vulnerant etc.) importante pentru corecta şi deplina 
desfăşurare a urmăririi penale, iar medicului clinician să argumenteze diagnosticul clinic.

Sistematizarea datelor în urma examinării medicale primare24  
1) Informația acumulată în procesul examinării medicale primare, la solicitarea ATL, este notată 

în Trimiterea - extras (Formularul nr. 027/e) și conține:
a) confi rmarea sau infi rmarea din punct de vedere medical a producerii cazului suspect sesizat 

sau identifi cat de violență; 
b) formularea diagnosticului medical cu evidențierea legăturii cauzale potențiale cu forma de 

violență, neglijare, exploatare respectivă la care a fost supus copilul; 
c) specifi carea rezultatelor investigațiilor clinice și paraclinice efectuate și a serviciilor de asistență 

24 Ordinul MS nr.1167 din 15.10.2019 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind intervenţia instituţiilor medicale în cazu-rile de 
violenţă în familie”. https://msmps.gov.md/sites/default/fi les/legislatie/ordinul_1167_din_15.10.2019.pdf 



Ghid pentru lucrătorii/lucrătoarele din domeniul asistenței medicale primare

22

medicală acordată, în corespundere cu simptomele și patologia identifi cată, conform Protocoalelor 
Clinice Naționale și standardelor medicale de diagnostic și tratament, aprobate de către Ministerul 
Sănătății.

Conform prevederilor HG nr. 270/2014, a Ordinul Ministrului Sănătății nr.1167 din 15.10.2019  
și a Ordinului Ministrului Sănătății nr. 445/2015, reprezentanţii instituţiilor medico-sanitare 
sunt obligaţi:

1) să înregistreze sesizările persoanelor referitoare la cazurile suspecte de violenţă, neglijare, 
exploatare, trafi c al copilului şi/ sau să se autosesizeze în situaţiile în care au identifi cat cazuri 
suspecte de violenţă, neglijare, exploatare, trafi c al copilului, aplicând procedurile sectoriale;
2) să informeze imediat prin telefon ATL, iar în decurs de 24 de ore să-i expedieze fi şa de 
sesizare a cazului suspect de violenţă, neglijare, exploatare, trafi c al copilului (Anexa 1);
3) să informeze imediat suplimentar:
a) inspectoratul teritorial de poliţie / procuratura – în cazul în care cunosc ori suspectează că 
un copil este victimă a unei infracţiuni / contravenţii;
b) serviciul de asistenţă medicală de urgenţă – în cazul în care sesizarea conţine informaţii 
privind existenţa pericolului iminent pentru viaţa sau sănătatea copilului, a tentativelor de 
suicid din partea copiilor;
c) inspectoratul de stat al muncii – în cazul în care sesizarea cazului suspect conţine informaţii 
privind utilizarea muncii copilului la lucrările cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/ sau 
periculoase, precum şi la lucrări care pot să aducă prejudicii sănătăţii sau integrităţii morale 
a copiilor.

De reținut următoarele:

Medicul/a de familie/ asistentul/a medical/ă de familie este obligat/ă să raporteze orice caz 
suspect de violență, neglijare, exploatare și trafi c de copii.

Prioritatea lucrătorilor medicali este întotdeauna sănătatea și bunăstarea copilului. 



CAPITOLUL III

Semne și consecințe ale 
violenței împotriva copiilor. 
intervenții din partea 
lucrătorilor/lucrătoarelor 
medicinei primare
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3.1 Neglijarea copiilor
Neglijarea copilului reprezintă omisiunea sau ignorarea voluntară sau involuntară a 

responsabilităţilor privind creşterea şi educarea copilului, fapt care-i pune în pericol dezvoltarea 
fi zică, mintală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fi zică sau psihică. Se 
diferențiază următoarele tipuri de neglijare (HG nr. 270/2014):

a. neglijare alimentară – privarea copilului de hrană sau malnutriţia acestuia;
b. neglijare vestimentară – lipsa de îmbrăcăminte şi/sau de încălţăminte, în special a 
celor necesare pentru perioada rece a anului;
c. neglijarea igienei – nerespectarea normelor generale de igienă personală, condiţii 
de locuit insalubre, care ameninţă viaţa sau sănătatea copilului;
d. neglijare medicală – lipsa ori refuzul îngrijirilor medicale necesare pentru protecţia 
vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii copilului, neadresarea la medici în cazuri de 
urgenţă;
e. neglijare educaţională – refuzul încadrării copilului într-o instituţie şcolară, 
neşcolarizarea copilului;
f. neglijare emoţională – ignorarea problemelor psihoemoţionale ale copilului;
g. neglijare în supraveghere – punerea sau lăsarea copilului în condiţii ori circumstanţe 
în care lipsa de supraveghere poate conduce la îmbolnăvirea copilului, traumatismul 
copilului, exploatarea copilului sau decesul acestuia.

Neglijarea este cea mai des întâlnită formă 
de violență.

Neglijarea rareori poate fi  identifi cată în cadrul unui incident evident. Acest tip de violență, de 
cele mai multe ori, este recunoscut sau suspectat de lucrătorii medicali din sectorul primar, în mod 
special în timpul vizitelor la domiciliu sau a examenelor medicale de rutină.
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Un copil neglijat este în risc crescut de a experimenta violența fi zică, sexuală etc. De asemenea, 
un copil poate experimenta concomitent mai multe tipuri de neglijare25.

3.1.1 Suspectarea/ recunoașterea neglijării

Deși poate fi  difi cil de a depista o situație de neglijare a copiilor, totuși, există unele comportamente, 
atitudini, atât la părinți/ îngrijitori, cât și la copii, care ar indica prezența neglijării26 (Tabelul 4).

Tabelul 4. Comportamente și atitudini ale părinților/ îngrijitorilor, copiilor, care ar sugera 
neglijarea copiilor

Comportamente și atitudini ale părinților/ 
îngrjitorilor

Comportamente și atitudini ale copiilor

Par a fi  indiferenți față de copii;
Sunt apatici, depresivi;
Gândesc irațional sau în mod bizar;
Consumă alcool, droguri;
Neagă existența sau învinovățește copilul 
de problemele cu care copilul se confruntă la 
școală;
Percep copiii ca fi ind fără valoare, o povară 
etc.;
Acordă atenție  copiilor doar la necesitatea de 
îngrijire sau satisfacerea nevoilor emoționale;

Poartă îmbrăcăminte prea mare/ mică pen-
tru vârsta copilului;
Nu sunt îmbrăcați conform timpului de 
afară;
Par a fi  tot timpul fl ămânzi;
Uneori pot părea apatici, obosiți;
Frecvent au grijă față de frații mai mici;
Prezintă igienă precară, sunt murdari, mi-
ros a urină, fecale sau au dinți cariați;
Nu adaugă în greutate;
Se plâng că nu are cine să-i îngrijească.

Raționamentul clinic trebuie să fi e orientat spre diferențierea cazurilor de neglijare:
• A fost vătămarea cauzată de un accident neintenționat sau de o acțiune intenționată din 
partea unui îngrijitor (abuz fi zic)? 
• Dacă vătămarea a fost rezultatul unui accident neintenționat, atunci trebuie înțeles dacă 
acest prejudiciu ar fi  fost prevenit în mod rezonabil prin supravegherea adecvată din partea 
îngrijitorului?

De reținut: Combustiile și neglijarea

Neglijarea contribuie cel mai frecvent la apariția arsurilor la copii. Un copil nesuprave-
gheat, singur acasă, poate provoca un incendiu. Părinții, consumatori de alcool, droguri, la fel, 
pot provoca incendii și nu sunt capabili de a proteja copiii. Copiii de vârstă mică, în mod speci-
al datorită particularităților de vârstă, au tendința de explorare a mediului înconjurător și, fi ind 
nesupravegheați, se pot răni, își pot provoca arsuri, prin stropirea cu lichide fi erbinți, de exemplu, 
din vasele lăsate nesupravegheate. Lichidele se răcesc pe măsură ce curg în jos, astfel încât arsura 
din greșeală este moderată și cu localizare proximală. Dacă copilul poartă un scutec sau o îmbrăcă-

25  Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence / World Health Organization and International 
Society for Prevention of Child Abuse and Neglect, 2006
26  Kellogg N. D, Evaluation of Suspected Child Physical Abuse, MD and the Committee on Child Abuse and Neglect, www.pediatrics.
org/cgi/doi/10.1542/ peds.2007-0883 
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minte, țesătura ce poate absorbi apa caldă mărește severitatea gradului arsurii. Unele circumstanțe 
sunt difi cil de prevăzut, iar o singură arsură care rezultă dintr-un moment de nesupraveghere nu 
ar trebui să fi e în mod automat văzută ca neglijență din partea părinților27. Însă un pattern care se 
înregistrează de mai multe ori se consideră un caz suspect sau identifi cat de neglijare. 

Părinții trebuie să înțeleagă necesitatea adresării de urgență în cazul arsurilor, 
de orice cauză, deoarece o adresare tardivă (după apariția bulelor, fl ictenelor, 
infectarea acestora) poate complica starea copilului.

Vulnerabilitatea copiilor este amplifi cată și de unele condiții medicale, de exemplu, 
dizabilitatea. În toate aceste cazuri este important să identifi căm condițiile care cauzează 
suferințe copiilor, precum28:

Neîndeplinirea nevoilor de comunicare ale copilului;
Echipamentul medical este necorespunzător sau inadecvat pentru utilizare de către copil, 
provocându-i suferință (de exemplu, scaun rulant de dimensiuni necorespunzătoare sau lipsa 
acestuia etc.);
Situația când un părinte/ îngrijitor refuză să urmeze sfatul profesioniștilor, de exemplu, prin 
refuzul de a accepta servicii sau tratament, insistând asupra unor proceduri invazive care nu 
sunt necesare sau sunt efectuate împotriva voinței copilului;
Utilizarea abuzivă a medicamentelor;
Refuzul de acces la educație, joc și oportunități de petrecere a timpului liber.

3.1.2 Consecințe ale neglijării asupra copiilor

În fazele timpurii, impactul neglijării față de copii poate să nu fi e aparent, fi ind sesizat 
extrem de rar29. Efectele neglijării sunt dăunătoare și cu consecințe pe termen lung față de 
victime. Impactul nefast poate deveni mai sever odată cu creșterea copilului, manifestându-se 
prin afectarea mai multor domenii ale vieții copilului: 
Sănătatea și dezvoltarea fi zică a copilului: malnutriție, infecții recurente și persistente, afec-

tarea dezvoltării neurologice, tulburări de comportament – retard cognitiv, anxietate, depre-
sie etc. Neglijarea medicală față de copii (refuzul imunizării, refuzul de a primi tratamen-
tul prescris, refuzul intervenției chirurgicale etc.) poate duce la agravarea stării de sănătate. 
Afectarea fi zică asociată neglijării copilului este inițiată încă din perioada prenatală, în special 
dacă mama abuzează de alcool, fumat, droguri (sindromul alcoolico-fetal, naștere prematură, 
greutate mică la naștere etc.). Neglijarea copiilor poate fi  cauză a leziunilor, traumatismelor, 
combustiilor, diareei, deshidratării chiar până la consecințe fatale. 

Dezvoltarea intelectuală și cognitivă a copilului: studiile au demonstrat că copiii neglijați 
sunt predispuși de a avea retard cognitiv, rezultate academice scăzute, tulburări de limbaj.

Dezvoltarea emoțională, psihologică, socială și comportamentală: tulburări de comporta-
ment, atașament nesigur, nu răspunde la afecțiune, comportamente autodistructive, tulburări 
disociative, depresie, anxietate, adoptarea comportamentelor cu risc sporit – delincvență ju-
venilă, consum de alcool, droguri etc. 

27 Cindy W. Christian, MD, Th e Evaluation of Suspected Child Physical Abuse, www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2015-0356 
28 Th e Risk and Prevention of Maltreatment of Children with Disabilities https://www.childwelfare.gov 
29  Dubowitz H., Wendy G. Lane, Abused andNeglected Children, Nelson Textbook of Pediatrics, 21-th edition, 2020
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3.1.3 Intervenție

În timpul vizitelor la domiciliu sau examinărilor de rutină, medicul/a de familie / asistentul/a 
medical/ă de familie poate observa comportamentele/ atitudinile de neglijare, poate identifi ca 
mediul nesănătos, neprietenos copilului sau situații care pot predispune copilul în viitor să sufere 
de pe urma privării de lucruri esențiale.

De reținut următoarele:

Neglijarea este o formă de violență și trebuie raportată autorității tutelare locale.

Medicul de familie/ asistenta medicală de familie vor avea grijă să lucreze cu părinții/ alți 
îngrijitori pentru depășirea neglijării. Acest lucru se va întâmpla atât în cadrul activităților 
profesionale ordinare (vizite la domiciliu sau examinări de rutină), cât și în cadrul EMD.

Neglijarea alimentară este una dintre cele mai frecvente și grave forme de neglijare 
de care suferă copiii.

1) Neglijarea alimentară la sugari și copii rezultă dintr-o nutriție inadecvată pentru a 
menține creșterea fi zică, dezvoltarea și inteligența. Falimentul creșterii este cea mai frecventă 
consecință a neglijării nutriționale. 
2) Aceasta este adesea atribuită lipsei de cunoștințe a îngrijitorului, depresiei sau incapacității 
de a satisface nevoile nutriționale și de dezvoltare ale copiilor, ceea ce duce la faptul că copiii 
nu primesc necesarul caloric și nutrițional adecvat.

Sfaturi pentru intervenție30:
3) Urmăriți și documentați tehnica de alăptare.
4) Întrebați îngrijitorii ce formulă adaptată de lapte utilizează, cum o prepară, cum dozează 
volumul potrivit, cât de frecvent hrănesc copilul.
5) Precizați date despre inițierea diversifi cării, frecvența și tipul scaunelor/nr. de scutece 
schimbate.
6) Alte date utile: vărsături asociate hrănirii, puterea de supt. 
7) Pot exista caracteristici specifi ce de comportament ale copilului care joacă un rol important. 
Aceste caracteristici includ modele de somn și alimentație perturbate și un comportament 
prost, solicitant, respingător sau distractiv. 
8) Istoricul depresiei materne – scala de depresie postnatală Edinburg (în timpul vizitelor la 
domiciliu).
9) Istoricul familiei: înălțimi, greutăți, boli metabolice/endocrine, dezvoltare care poate 
indica statura mică constituțională, boală moștenită, întârziere în dezvoltare.
10) Antropometria, interpretarea valorilor conform curbelor de creștere OMS.

30 Ninel Revenco, Olga Cîrstea, Adela Horodişteanu-Banuh [et al.]. Vizite de monitorizare la domiciliu a copilului sănătos de vârstă 
mică. Ghid de suport pentru aplicare practică (pentru asistente medicale de familie),2018, Chișinău.
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Este important să observați copilul și îngrijitorul în timpul alimentației și 
jocului.  Acest lucru oferă indicii despre interacțiunile lor, tehnica de hrănire 
a îngrijitorului sau răspunsul inadecvat la indicii fi ziologici sau sociali ai 
sugarului.  Copilul poate evita contactul vizual sau se poate retrage din atenția 
fi zică sau poate prezenta un act de sugere sau înghițire slabă sau aversiune față de 
stimularea orală.

Comunicarea, educația și un parteneriat de încredere între lucrătorul medical și 
îngrijitor pot contribui la asigurarea unui viitor fericit, sănătos și sigur pentru copil.
Aproape toate mamele copiilor subnutriți cred că au avut grijă de copiii lor 
bine.  Sunt nedumerite când copilul lor se îmbolnăvește.  Mama este uimită să 
constate că copilul ei are nevoi pe care aceasta nu le-a asigurat.

Este esențial să construiți o relație bazată pe încredere, să nu recurgeți la atacuri verbale sau 
emoționale.

De reținut următoarele:

Uneori va trebui să interacționați și comunicați cu copii și părinți cu nevoi speciale (defi ciențe 
de auz, tulburări de vorbire etc.). Nu neglijați rolul Dumneavoastră! Solicitați ajutor din par-
tea specialiștilor/specialistelor care să vă faciliteze interacțiunea cu asemenea persoane care 
au aceleași drepturi la asistență medicală de calitate. 

De obicei, părinții/ alți îngrijitori neglijenți au nevoie de suport. Deseori, sunteți singurele 
persoane cu autoritate care puteți oferi acest suport cu sfaturi/ recomandări.

3.2 Violența fi zică 

Personalul medical (medicul/a de familie, asistenții/asistentele medicului de familie etc.) 
întâlnesc în practica lor cel mai probabil nu doar o dată copii abuzați fi zic.

3.2.1 Suspectarea/ recunoașterea violenței fi zice
Este esențial să obțineți un istoric detaliat al modului în care a avut loc vătămarea copiilor, de 

la îngrijitori și copii. Obținerea unui istoric detaliat va ajuta lucrătorul medical să determine dacă 
prejudiciul este de natură abuzivă31.

Indicii din anamneza bolii care sugerează caracterul abuziv al traumei/ leziunii:32

1. Lipsa unui istoric al bolii;
2. Istorii care nu sunt plauzibile;
3. Istoria este incompatibilă cu caracterul vătămării;
4. Istoria/ vătămarea este incompatibilă cu gradul de dezvoltare a copilului;
5. Adresare tardivă după îngrijiri medicale;
6. Migrarea între diferiți medici (doctor shopping).





31 Hornor Gail, Medical Evaluation for child physical abuse: What the PNP needs to know,  PIIS0891524511003610.pdf, 2012
32 Hornor Gail, Medical Evaluation for child physical abuse: What the PNP needs to know,  PIIS0891524511003610.pdf, 2012
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Este important să obțineți un istoric medical complet, inclusiv boala actuală și 
istoricul medical al familiei (anamneza eredocolaterală). O anamneză care are 
în vedere alte explicații medicale ale leziunii este esențială. De exemplu, dacă un 
copil se prezintă cu vânătăi multiple sau hemoragii, este esențial să colectați un 
istoric care include prezența anterioară a echimozelor, vânătăilor, hemoragiilor. 
De asemenea, medicul ar trebui să întrebe despre un istoric familial de tulburări 
de coagulare. Obținerea unui istoric medical complet împreună cu un istoric 
detaliat al leziunii este esențială atunci când faceți determinarea vătămării 
accidentale versus abuzive33 (Figura 2).

Figura 2. Patternul vătămării accidentale caracterizat prin leziuni cu localizare predominant frontală sau în 
locurile proeminente (marcat cu verde) versus patternul abuziv (marcat cu roșu).

O istorie psihosocială cuprinzătoare poate oferi informații valoroase despre familie: asemenea 
informații pot facilita identifi carea factorilor de risc pentru violența față de copii.

La suspectarea violenței fi zice, 
copiii vor fi  examinați ,,din cap până 
în picioare». Manifestările cutanate în 
caz de abuz sunt: vânătăi, abraziuni, 
lacerații sau leziuni. Echimozele sunt 
cele mai frecvente leziuni rezultate din 
abuzul fi zic. Echimozele apar adesea 
accidental în copilărie, ca rezultat 
al jocului și activității normale. 
Totodată, însă, s-a determinat faptul 
că până la 44% din cazurile de abuz 
fi zic fatal și aproape fatal, echimozele 
au fost ratate ca semn de avertizare.

Trei criterii pot ajuta personalul medical să distingă vânătăile abuzive de cele accidentale34:



33 S Maguire. Which injuries may indicate child abuse? Arch Dis Child Educ Pract Ed 2010;95:170–177. doi:10.1136/
adc.2009.170431170
34  Dubowitz H., Wendy G. Lane, Abused and Neglected Children, Nelson Textbook of Pediatrics, 21-th edition, 2020
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 Timpul apariției: De exemplu, sugarii și copiii care încă nu se pot deplasa nu ar trebui să 
aibă vânătăi, abraziuni sau lacerații pentru care îngrijitorul nu poate da o claritate și istoric specifi c 
care explică leziunea;
 Caracterul echimozelor: Rareori rezultă vânătăi modelate din activitatea normală în 

copilărie. La inspecția atentă a pielii copiilor se poate determina prezența unei forme specifi c 
asemănătoare unui obiect (Figura 3)35 cu care s-a produs abuzul (Tabelul 5);
 Leziunile orale se pot manifesta prin hematoame ale buzelor, hemoragii, ruptură de frenu-

lum și traumatisme, carii dentare (neglijență).

Tabelul 5. Metoda de abuz aplicată și patternul specifi c 36

Metoda de abuz Patternul observant
Strângerea cu mâna Marcaje relativ rotunde care corespund degetelor și/ sau 

degetului mare
Lovirea cu pumnul Serie de vânătăi rotunde care corespund pumnului
Pălmuirea Vânătăi paralele, liniare (de obicei, peteșiale) separate de 

zone curate
Lovirea cu centura, cablul etc. Marcaje de buclă sau linii paralele de peteșii (lățimea 

centurii/ cablului); se pot vedea semne triunghiulare 
de la capătul centurii, leziuni circulare mici cauzate 
de găurile din limba centurii și/ sau de un model de 
cataramă

Lovituri cu frânghia Zone de vânătăi intercalate cu zone de abraziune
Utilizarea altor obiecte din 
gospodărie

Leziunile în formă de obiect/ instrument 

Mușcarea Două arcade care formează o formă circulară sau ovală, 
cu vânătăi și/ sau abraziune

Strangularea Peteșii pe cap sau în jutul gâtului, inclusiv pe mucoase, 
hemoragii subconjunctivale

Legarea Semne în jurul încheieturilor, gleznelor sau gâtului; 
uneori însoțite de peteșii sau edem distal la semnul de 
ligatură;
Mărci adiacente gurii dacă copilului i-a fost legată gura

Punerea copilului în genunchi pe 
nisip, semințe de porumb etc.

Abraziune, semne de arsură pe genunchi

Tragerea de păr Alopecie taumatică, pot fi  peteșii, edem și durere pe 
scalp

Zgârâierea intenționată Semne abrazive, escoriații pe piele 

Localizarea echimozelor37 este, de asemenea, crucial de remarcat. Echimoze la nivel de 
proeminențe osoase, cum ar fi  fruntea, tibiile și genunchii, apar adesea în joc și activitate normală. 
Echimozele situate pe suprafețele protejate ale corpului cu mai mult țesut subiacent necesită mai 
multă îngrijorare (fese, abdomen, piept și obraji). Inspectați organele genitale și în spatele urechilor, 

35 Hornor Gail, Medical Evaluation for child physical abuse: What the PNP needs to know,  PIIS0891524511003610.pdf, 2012
36 Hornor Gail, Medical Evaluation for child physical abuse: What the PNP needs to know,  PIIS0891524511003610.pdf, 2012
37 Hornor Gail, Medical Evaluation for child physical abuse: What the PNP needs to know,  PIIS0891524511003610.pdf, 2012
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deoarece echimozele în aceste zone sporesc îngrijorarea pentru vătămarea abuzivă atunci când se 
constată.

 Prezența multiplelor echimoze, mai ales dacă sunt în diferite faze de regenerare, la fel, indică 
suspiciuni de violență fi zică față de copii. Edemul însoțitor, abraziunile sau lacerările pot ajuta la 
determinarea etiologiei și a momentului în care se produc vânătăi.

Figura 3. Localizarea echimozelor.
A. Patternul pălmuirii copilului peste țesuturile moi.

B. Localizarea tipică a echimozei care sugerează violență fi zică.

Arsuri/ combustii

38 S Maguire, Which injuries may indicate child abuse? Arch Dis Child Educ Pract Ed 2010;95:170–177. doi:10.1136/
adc.2009.170431170
39  Dubowitz H., Wendy G. Lane, Abused and Neglected Children, Nelson Textbook of Pediatrics, 21-th edition, 2020
40 S Maguire, Which injuries may indicate child abuse? Arch Dis Child Educ Pract Ed 2010; 95:170–177. doi:10.1136/
adc.2009.170431170
41 Kellogg N. D, Evaluation of Suspected Child Physical Abuse, MD and the Committee on Child Abuse and Neglect, www.pediatrics.
org/cgi/doi/10.1542/  peds.2007-0883

Figura 4. Patternul combustiilor 
accidentale vs 

cele abuzive, prin imersie.

În cazul combustiilor sau arsurilor trebuie de știut că 
acestea pot rezulta prin imersiune sau stropire. 

Arsurile prin imersiune38 apar atunci când un copil, cu 
forța, este băgat în apă fi erbinte. Aceste arsuri au aspect 
de șosetă sau mănușă. Semnele de stropire sunt, de obicei, 
absente, spre deosebire de momentul în care un copil 
din greșeală este stropit cu apă caldă. Arsurile simetrice 
sunt deosebit de sugestive pentru abuz, la fel ca și arsurile 
feselor și perineului. 

Deși cel mai adesea accidentale, arsurile prin stropire 
pot rezulta, de asemenea, din abuz (Figura 4). 

Un copil, de obicei, se retrage rapid de la un obiect fi erbinte, astfel arsurile care sunt 
extinse și profunde refl ectă mai mult decât contactul întâmplător și sunt sugestive 
pentru abuz39 40.

Arsuri de la obiecte fi erbinți, cum ar fi  ondulatoare, radiatoare, fi are de călcat cu abur, grile 
metalice, cuțite fi erbinți și țigări lasă modele reprezentând obiectul. Mai multe afecțiuni imită 
arsurile abuzive, cum ar fi  modelul de perie după arsura de elementele caloriferului. Impetigo poate 
avea elemente eruptive asemănătoare arsurii cu țigara. Arsurile de țigară au de obicei dimensiunea 
de 7-10 mm, rotunde, profunde; impetigo sunt de diferite mărimi. Arsura neintenționată cu țigara 
va fi  ovală și superfi cială41.
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Leziunile scheletale prezente la copiii abuzați fi zic

De reținut următoarele:

Orice fractură prezentă la un copil indică suspiciuni de violență fi zică față de copil42. 

Caracteristicile care ar ajuta medicul, personalul medical să distingă fracturile accidentale 
de cele abuzive sunt:

Fracturile care sugerează puternic abuzul includ leziuni metafi zare clasice, fracturi costale 
posterioare și fracturi ale scapulei, sternului și proceselor spinoase, în special la copiii mici. 
Toate aceste fracturi necesită mai multă forță decât ar fi  de la o cădere minoră, de rutină, în 
cadrul activităților unui copil.
La sugarii abuzați cele mai frecvente fracturi care indică un abuz fi zic pot fi : fracturile costale 
metafi zare, cele craniene și cele humerale. 
Odată cu creșterea mobilității, în timpul alergării, copiii mici pot cădea cu sufi cientă forță 
capabilă de a provoca o fractură femurală spiralată. 
Semne sugestive de abuz sunt fracturile multiple în diferite stadii de vindecare.
Fracturile claviculare, femurale supracondilare și distale la copiii mai mari de 2 ani sunt de 
obicei neintenționate, cu excepția cazului când sunt multiple sau însoțite de alte semne de 
abuz43.
Traumatismele craniocerebrale abuzive
Trauma craniană abuzivă este una din cele mai semnifi cative cauze de morbiditate și mortalitate 

la copii. Vătămarea abuzivă poate fi  cauzată de impact direct, asfi xiere sau scuturare (baby shaken 
syndrome). Indicii ale unui asemenea abuz pot fi : hematoame subdurale, hemoragii retiniene, în 
special atunci când sunt extinse cu implicarea mai multor straturi ale creierului, și leziuni axonale 
difuze, mai ales atunci când acestea apar împreună44.

Sindromul copilului zgâlțâit (scuturat) (shaken baby syndrome), descris în anul 1970 de către 
Dr. John Coff ey, radiolog, și Dr. Grethkelch Norman, neurochirurg, reprezintă o alterare gravă a 
creierului, retinei, membrelor și coastelor din cauza mișcării bruște sau scuturării sugarului și co-
pilului mic. Vârsta la care apare acest sindrom este cuprinsă între 6 și 12 luni, dar uneori poate să 
apară și la 5-6 ani45. 

Particularitățile de dezvoltare ale sugarului (tonus muscular slab al gâtului și dimensiuni 
relativ mari ale capului) îl fac vulnerabil la mișcările bruște, de accelerare / decelerare asociate cu 
agitarea, scuturarea, care duc la traumatism craniocerebral abuziv46.

Semne clinice ale zgâlțâitului (scuturatului) sunt: lipsa semnelor externe de leziuni, chiar și cu 
traumatisme intracraniene grave. Semnele și simptomele nespecifi ce (letargie, vome (fără diaree), 
42  Dubowitz H., Wendy G. Lane, Abused and Neglected Children, Nelson Textbook of Pediatrics, 21-th edition, 2020
43 KODNER C., WETHERTON A., Diagnosis and Management of Physical Abuse in Children,  www.aafp.org/afp Volume 88, 
Number 10, November 15, 2013
44 Sandeep K. Narang, Amanda Fingarson, James Lukefahr, COUNCIL ON CHILD ABUSE AND NEGLECT, Abusive Head 
Trauma in Infants and Children, PEDIATRICS Volume 145, number 4, April 2020:e20200203
45 https://www.dontshake.org/  
46 Dubowitz H., Wendy G. Lane, Abused and Neglected Children, Nelson Textbook of Pediatrics, 21-th edition, 2020
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schimbarea stării neurologice sau convulsii, și chiar comă). Oricare dintre aceste semne, în special 
la copiii mici, care încă nu vorbesc, sunt indicatori de suspiciune pentru traumatism craniocerebral 
abuziv.

Figura 5. Triada manifestărilor clinice  ale Sindromului copilului zgâlțâit/ scuturat47

Hemoragiile retiniene sunt un marker important al traumatismului craniocerebral abuziv. 
Confi rmarea unui traumatism craniocerebral abuziv va necesita în mod obligator și consultația 
oft almologului. Chiar dacă hemoragiile retiniene pot fi  întâlnite și în alte patologii, hemoragiile 
multiple pe retină, care implică mai multe straturi,  extinse spre periferie, vor fi  patognomonice 
pentru un traumatism abuziv. Mecanismul este la fel ca și la hemoragiile craniene prin mișcări 
repetitive de accelerare-decelerare și scuturare. Retinoschizisul traumatic indică în mod puternic 
abuzul48.

Semne și simptome clinice ale unui copil cu traumatism craniocerebral abuziv49 sunt:
 Letargie/ scăderea tonusului muscular/ incapacitatea de a ține capul;
 Iritabilitate extremă;
 Scăderea poft ei de mâncare;
 Vome fără niciun motiv aparent;
 Vânătăi pe brațe sau pe piept (în zonele de unde copilul este apucat);
 Nu zâmbește, nu vocalizează;
 Supt sau înghițit slab;
 Rigiditate sau postură specifi ce;
 Difi cultăți de respirație;
 Pierderea conștiinței;
 Convulsii;
 Creșterea în dimensiuni a capului, bombarea fontanelei;
 Incapacitatea ochilor de a focaliza sau de a urmări mișcarea;
 Dimensiunea inegală a pupilelor (ochi de raton).
 

47  https://www.dontshake.org/
48 Togioka, Brandon & Arnold, Meghan & Bathurst, Melinda & Ziegfeld, Susan & Nabaweesi, Rosemary & Colombani, Paul & 
Chang, David & Abdullah, Fizan. (2009). Retinal Hemorrhages and Shaken Baby Syndrome: An Evidence-Based Review. Th e 
Journal of emergency medicine. 37. 98-106. 10.1016/j.jemermed.2008.06.022.
49 Sandeep K. Narang, Amanda Fingarson, James Lukefahr, COUNCIL ON CHILD ABUSE AND NEGLECT, Abusive Head Trauma 
in Infants and Children, PEDIATRICS Volume 145, number 4, April 2020:e20200203
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Traumatismul abdominal la copiii supuși violenței fi zice50

Traumatismul abdominal, la fel, este asociat cu morbiditate și mortalitate înaltă la copiii abuzați. 
Copiii de vârstă fragedă sunt cei mai vulnerabili, datorită particularităților de dezvoltare: organe 
interne de dimensiuni relativ mari și laxitatea musculaturii abdominale. O lovitură puternică poate 
provoca hematoame ale organelor parenchimatoase (fi cat, splină, rinichi), compresie la nivelul 
coloanei vertebrale și rupturi de organe (stomac etc.). Hemoragii intraabdominale pot rezulta în 
urma traumei asupra unui organ sau a unui vas magistral.

Manifestările clinice: insufi ciența cardiacă, abdomen acut, vome bilioase fără febră și semne 
peritoneale pot sugera un hematom duodenal, cel mai des apărut din cauza abuzului. Manifestările 
traumatismului abdominal sunt chiar și fără leziuni severe. Nu sunt caracteristice hematoame ale 
peretelui abdominal și simptomele pot evolua lent. Perforarea tardivă poate surveni la câteva zile 
după traumă; stricturi stomacale și pseudochisturi pancreatice se pot dezvolta după săptămâni sau 
luni. Medicul trebuie să examineze victima în vederea identifi cării unui traumatism abdominal 
ocult.

De reținut următoarele:

Orice semn de violență fi zică trebuie considerat serios și cazul trebuie raportat autorității 
tutelare locale.

Prezența unei patologii nu exclude abuzul. 

3.2.2 Consecințe ale abuzului fi zic asupra copiilor
Cercetările din domeniu indică următoarele cel mai des întâlnite consecințe ale abuzului fi zic 

în copilărie:
dizabilități de învățare;
dizabilități fi zice, de vorbire, vizuale sau chiar orbire; 
afectarea auzului;
paralizie cerebrală;
convulsii;
tulburări de comportament și cognitive;
deces.

3.2.3 Intervenție
Medicul/a de familie și asistentul/a medicului de familie au un rol important în identifi carea 

precoce a abuzurilor fi zice față de copii, mai ales față de copiii mici, dar și a celor cu dizabilități, 
referirea pentru asistență, precum și sesizarea autorității tutelare locale pentru intervenții 
corespunzătoare de protecție a copiilor.

Dați dovadă de empatie și nu permiteți prejudecăților să vă infl uențeze deciziile!

50 Sandeep K. Narang, Amanda Fingarson, James Lukefahr, COUNCIL ON CHILD ABUSE AND NEGLECT, Abusive Head Trauma 
in Infants and Children, PEDIATRICS Volume 145, number 4, April 2020:e20200203
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3.3 Violența sexuală față de copii

Violența sexuală este defi nită în Republica Moldova drept orice violenţă cu caracter sexual sau 
orice conduită sexuală ilegală, hărţuirea sexuală; orice conduită sexuală nedorită, impusă; obligarea 
practicării prostituţiei; orice comportament sexual ilegal în raport cu copilul, inclusiv prin mângâieri, 
sărutări, pozare a copilului şi prin alte atingeri nedorite cu tentă sexuală; alte acţiuni cu efect similar 
(HG nr. 270/2014). Este important de reținut că abuzul sexual nu implică doar atingerea directă 
sau contactul cu făptuitorul. Demonstrarea pornografi ei, fi lmarea sau fotografi erea unui copil 
în context sexual, poziții explicite și încurajarea sau forțarea unui copil să facă acte sexuale cu 
altcineva, la fel, constituie un act de violență sexuală51.

Victime a violenței sexuale pot fi  atât fetele, cât și băieții.

Violența sexuală împotriva copiilor și 
adolescenților nu are loc în mod izolat. De 
multe ori se intersectează cu alte forme de 
violență bazată pe gen și violență împotriva 
copiilor. Mai mult, diferite forme de 
violență împotriva copiilor au în comun 
factorii de risc și factorii care perpetuează 
violența. Experiențele extreme ale violenței 
sexuale necesită intervenții focalizate în 
anumite momente din cursul vieții. Astfel, 
într-o abordare holistică trebuie vizate și 
alte forme de violență, a lua în considerare 
multi-victimizarea și a maximiza utilizarea 
resurselor strategice.

Violența în bază de gen împotriva 
copiilor se referă la violența aplicată unui 

copil din cauza stereotipurilor și rolurilor atribuite sau așteptate de la el în funcție de sexul sau 
identitatea de gen. 

Fetele nu trebuie niciodată să fi e considerate responsabile pentru violența care li se întâmplă. 
Violența este responsabilitatea exclusivă a abuzatorului, care trebuie tras la răspundere conform 
legislației naționale. 

Anumite grupuri sunt mai vulnerabile la violența sexuală în bază de gen: fetele și tinerele din 
comunitățile cu statut socio-econoic precar, din mediu rural, cu necesități speciale sau cele care 
vorbesc despre probleme politice, sociale și culturale. și inegalitatea de gen.

51 Chiesa A., Goldson E., Child Sexual Abuse, Pediatrics in Review, Vol. 38 No. 3 MARCH 2017,
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3.3.1 Suspectarea/ recunoașterea violenței sexuale

Violența sexuală asupra copiilor, fată sau băiat, este una dintre cele mai greu de recunoscut 
forme de violență împotriva copiilor.

Uneori copiii care au fost abuzați sexual prezintă aspect clar, spontan și se pot destăinui unui 
adult de încredere, dar de cele mai multe ori semnele abuzului sexual sunt subtile. Pentru unii copii, 
schimbările de comportament sunt primul indiciu suspect al unui asemenea abuz. 

Schimbările de comportament nespecifi ce, cum ar fi  retragerea socială, frica excesivă, distragerea, 
difi cultăți de învățare pot fi  atribuite unei varietăți de schimbări în viața copilului sau apariției 
factorilor de stres. Regresia în dezvoltare, inclusiv enurezisul apărut de novo sau encoprezisul, 
reprezintă o altă dereglare pe care părinții pot să nu o perceapă ca un indicator al abuzului sexual. 
Adolescenții/adolescentele pot să răspundă abuzului sexual prin depresie, să inițieze consumul de 
droguri, țigări sau alcool, sau să fugă de acasă52. 

Deoarece simptomele nespecifi ce sunt foarte frecvente în rândul copiilor abuzați sexual, 
întotdeauna în plan de diagnostic diferențial la copiii cu tulburări comportamentale se va lua în 
considerare și prezența abuzului sexual53.

Istoricul este primordial în stabilirea unui diagnostic de copil abuzat sexual. În absența unor 
constatări clare de examinare fi zică, informațiile care pot sprijini un diagnostic de abuz provin din 
istoric, inclusiv o revizuire aprofundată pe sisteme și organe, dar și istoria comportamentală. Me-
dicii de familie ar trebui să aibă o înțelegere de bază a ceea ce este considerat dezvoltarea sexuală 
normală pentru a evalua în mod corespunzător comportamente anormale care pot fi  asociate cu 
abuzul sexual. 

Este posibil ca unii copii să nu prezinte modifi cări comportamentale sau să ofere alte indicii 
că ceva nu este în regulă. Pentru acești copii, abuzul sexual poate fi  descoperit atunci când o altă 
persoană este martoră la abuz sau descoperă dovezi de acest gen: fotografi i sau videoclipuri cu 
tentă sexuală. Totodată, anumiți copii sub infl uența abuzatorilor, pot considera abuzul sexual ca 
ceva normal și ar putea să nu-l declare. În cazul minorelor până la 16 ani sarcina este un alt indiciu, 
confi rmator al abuzului sexual. 

Tabelul 6. Comportamente sexuale ,,normale” conform vârstei copilului54

Vârsta Comportamente sexuale „normale”
Sugari Domină comportamentele legate de stadiul oral de dezvoltare al copilului, erecții 

ale penisului cu distensie a vezicii urinare și intestinului, autostimulare genitală la 
ambele sexe până la 18 luni

2-3 ani Identifi carea de gen, se bucură la afi șarea corpului nud
3-6 ani Înțelege diferențele de gen; masturbarea este comună; pot atinge sânii mamei; de 

obicei copilul se identifi că cu părintele de același sex
6-7 ani Încă interesat de sexualitate, dar comportamentele sexuale sunt diminuate. Devin 

curioși în privința sexului, utilizează cuvinte «murdare», dar sunt mai modești 
decât copiii mai mici. Învață de la colegi

Pubertatea Afi șează mai puține comportamente sexuale legate de familie și mai mult interes 
pentru colegi.

52 Herrmann B., Banaschak S., Csorba R., Navratil F.,Dettmeyer R., Physical Examination in Child Sexual Abuse Approaches and 
Current Evidence
53 Chiesa A., Goldson E., Child Sexual Abuse, Pediatrics in Review, Vol. 38 No. 3 MARCH 2017,
54 Chiesa A., Goldson E., Child Sexual Abuse, Pediatrics in Review, Vol. 38 No. 3 MARCH 2017,
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Părinții pot deveni îngrijorați de posibilitatea abuzului sexual atunci când fata sau băiatul 
prezintă un comportament sexual explicit. Acest comportament include un comportament care nu 
ar fi  specifi c pentru vârsta și nivelul de dezvoltare al unui copil. De exemplu:

Pentru preșcolari și școlari, comportamentul sexual explicit poate include compulsivitate, mas-
turbarea, încercarea de a efectua acte sexuale cu adulții / copiii sau să ceară adulților/ copiilor să 
efectueze acte sexuale.
Adolescenții/adolescentele se pot implica în promiscuitate sexuală și chiar se angajează în 
prostituție.
Copiii mai mari și adolescenții pot abuza sexual copiii mai mici.

Este important să recunoașteți că acest comportament ar putea rezulta și din expunerea 
accidentală la un episod cu tentă sexuală (de exemplu, surprinderea părinților în timp 
ce fac sex) sau din neglijență (de exemplu, adulți care urmăresc fi lme pornografi ce, iar 
copilul este martor).

Tabelul 7. Comportamente sexuale anormale55

Pune gura pe genitale Scoate sunete sexuale
Cere să participe în actul sexual Sărută sau îmbrățișează într-un mod sexual
Se masturbează cu obiecte Dezbracă alte persoane
Introduce obiecte în anus/vagin Cere să privească la TV conținut cu tentă sexuală
Imită actul sexual Imită comportament sexual cu păpușile

Exemple de întrebări:
„Te deranjează ceva?”
„Spune-mi de ce ești astăzi aici.”
„Ai vrea să-mi spui ce s-a întâmplat?”

Exemple de întrebări incorecte:
„Cine te-a atins acolo?”
„Știu că unchiul X te-a rănit; povestește-mi despre aceasta.»

Rolul medicului/cei de familie, pediatrului în evaluarea și gestionarea acuzelor urogenitale 
din partea unui copil 

Înainte de a suspecta un abuz sexual la copil, obligator se vor evalua și se vor exclude orice alte 
probleme medicale care pot fi  confundate cu abuzul. O serie de acuze la nivelul organelor genitale pot 
suspecta abuzul, dar adesea au explicații alternative. Hiperemia genitală prepubertară este cauzată 
mai des de vulvovaginită nespecifi că, exemă sau infecție cu Staphilococcus, Streptococcus din grupa 
A, Haemophilus sau Candida. Eliminări vaginale pot fi  cauzate de IST, dar și de igiena precară, 
corpul vaginal străin (folosirea îndelungată a absorbantelor sau a tampoanelor intravaginale), 
debutul pubertății sau infecție cu Salmonella, Shigella sau Yersinia. Ulcerele genitale pot fi  cauzate 
de infecția cu virusul herpes simplex și sifi lis, dar și de virusul Ebstein-Barr, virusul varicelo-
zosterian, boala Crohn și boala Behçet. Hemoragiile genitale pot fi  cauzate de prolaps uretral, corp 

55  Herrmann B., Banaschak S., Csorba R., Navratil F., Dettmeyer R., Physical Examination in Child Sexual Abuse Approaches and 
Current Evidence
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vaginal străin, traume accidentale și tumori vaginale. Deși este posibil să fi e necesară evaluarea 
altor afecțiuni medicale, nu se va exclude abuzul sexual56.

Deoarece aproximativ 95% dintre copiii victime ale abuzului sexual, la evaluarea medicală, nu au 
manifestări patologice sugestive, rolul medicului/cei din asistența medicală primară este distingerea 
unui examen normal de constatările care indică probleme medicale comune sau traume.

Consecințele violenței sexuale asupra copiilor
Prezența unui episod de violență sexuală în copilărie poate avea consecințe asupra sănătății 

fi zice și mintale a copiilor.
 Actele de violență sexuală față de copii cresc riscul de a dezvolta tulburări de stres posttrau-

matic, tulburări de anxietate, depresie, stimă de sine scăzută și fobii sociale. 
 Copiii expuși violenței sexuale sunt mai predispuși să aibă nevoie de spitalizare din cauza 

afectării sănătății mintale.
 Victimele prezintă un risc mai mare de a dezvolta obezitate, disfuncții sexuale, digestive și 

boli cu transmitere sexuală (BTS), inclusiv infecția cu virusul imunodefi cienței umane (HIV).
 Sunt mai predispuși pentru a dezvolta dependențe de tutun, droguri și alcool57 58.

Violenţa sexuală este cea mai gravă formă a inegalității în bază de gen. Pe lângă consecințele 
asupra sănătății sexuale suferite atât de băieți, cât și de fete (de exemplu, infecțiile cu transmitere 
sexuală (ITS), inclusiv HIV), fetele au o serie de consecințe ale violenței sexuale pe care băieții nu 
le au, inclusiv condiții ginecologice, sarcină neplanifi cată, avort spontan și complicații la naștere59.  

Intervenție
Medicul/a de familie și asistentul/a medical/ă de familie joacă un rol important în 
sesizarea violenței sexuale, inclusiv identifi carea, raportarea către serviciile de protecție 
a copilului, testarea și tratarea infecțiilor cu transmitere sexuală și oferirea sprijinului 
copiilor și familiilor.

În majoritatea cazurilor copiii sunt abuzați sexual de persoane pe care le cunosc, le respectă și în 
care au încredere. Aceasta înseamnă că ei pot deveni victime ale persoanelor din cercul de încrede-
re, care își pot folosi puterea asupra copiilor pentru a-i abuza. În caz când abuzatorul este părintele 
sau îngrijitorul copilului, și acesta manifestă rezistență/interzice examinarea copilului, Dispecera-
tul Inspectoratului teritorial de poliţie  trebuie informat imediar în vederea organizării deplasării 
la faţa locului a grupului operativ de urmărire penală, după caz și a poliţistului de sector, pentru 
documentarea cazului, asigurarea securităţii copilului și altor specialiști/ specialiste implicaţi/e. 

De asemenea, lucrătorii/ lucrătoarele medicali/ei au un rol deosebit în prevenirea violenței 
sexuale prin consilierea părinților și copiilor privind modalitățile de evitare a situațiilor de violență 
sexuală. Dacă există îngrijorarea că manifestările depistate pot fi  rezultatul abuzului sexual, se 
completează fi șa de sesizare, care va fi  transmisă autorității tutelare locale.

56  Lane W., Dubowitz H., Sexual abuse, Nelson Textbook of Pediatrics, 21-th edition, 2020
57 Carole Jenny, James E. Crawford-Jakubiak, MD, and COMMITTEE ON CHILD ABUSE AND NEGLECT, Th e Evaluation of 
Children in the Primary Care Setting When Sexual Abuse Is Suspected, 2013, www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2013-1741 
58  Lane W., Dubowitz H., Sexual abuse, Nelson Textbook of Pediatrics, 21-th edition, 2020
59  Grose, R. G., et al., ‘Sexual and reproductive health outcomes of violence against women and girls in lower-income countries: a 
review of reviews’, Th e Journal of Sex Research, vol. 10.1080/00224499.2019.1707466, 2020, pp. 1–20.
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Important este ca lucrătorii/ lucrătoarele medicali/e să utilizeze un limbaj corespunzător și prie-
tenos copilului, care să nu (re)victimizeze și (re)traumatizeze. Abordarea, consultarea și tratamen-
tul copiilor va fi  efectuat în corespundere cu caracteristicile vârstei și dezvoltării copilului, luând în 
considerare necesitățile individuale ale fetelor și băieților.

Conduita terapeutică în caz de violență sexuală asupra copiilor

Pe lângă acordarea primului ajutor, tratamentul simptomatic, de îngrijire a leziunilor, consultanță 
psihologică etc., se va ține cont de 3 aspecte60 61:

Prevenirea și tratamentul ITS.
Contracepția de urgență.
Prevenirea transmiterii HIV.
Prezența ITS la copil ar trebui să ridice îngrijorarea pentru abuz. În cazul unui copil prepuber-

tar, gonoreea sau sifi lisul dincolo de perioada neonatală relevă că copilul a avut un anumit contact 
cu secrețiile genitale infectate, care aproape întotdeauna sunt ca urmare a abuzului sexual. Există 
unele dovezi care indică acest lucru: de exemplu, infecția cu chlamidia la copiii cu vârsta de până la 
3 ani poate fi  dobândită perinatal. Infecția cu Chlamydia la copii > 3 ani este rezultatul contactului 
cu secrețiile genitale infectate, de cele mai dese ori cauză a abuzului sexual. La copii < 3 ani cu ITS, 
la fel ca și la copiii mai mari, va fi  luat în considerare și abuzul sexual62.

Diagnosticul de infecție HIV atribuit abuzului sexual va fi  atunci când vor fi  excluse alte mijloace 
de transmitere. 

Din cauza potențialului de transmitere fi e perinatal, fi e prin contact nonsexual, prezența verucilor 
genitale are o specifi citate scăzută pentru abuzul sexual. Posibilitatea abuzurilor sexuale ar trebui 
să fi e luată în considerare și abordată în special cu familia la copiii mai mari de 5 ani, la care se 
identifi că în timpul examinării veruci. Infecțiile cu HSV 1,2 sunt sugestive pentru abuzul sexual, 
dar nu prezintă o dovadă certă de abuz sexual, având în vedere multiplele căi de transmisie55. 

60  Chiesa A., Goldson E., Child Sexual Abuse, Pediatrics in Review, Vol. 38 No. 3 MARCH 2017
61 Protocol clinic național Profi laxia Post-expunere la infecția cu HIV. Chisinau, 2018
62 Chiesa A., Goldson E., Child Sexual Abuse, Pediatrics in Review, Vol. 38 No. 3 MARCH 2017



Ghid pentru lucrătorii/lucrătoarele din domeniul asistenței medicale primare

40

Tabelul 8. Protocol de prevenire și tratament al ITS, conform recomandărilor OMS, 202063

ITS Tratament
Gonoreea Ceft riaxonă <45 kg, 25-50 mg/kg intramuscular sau 

intravenous, doză unică
>45 kg, 250-500 mg, intramuscular, doză unică

Infecția cu Chlamydia 
Trachomatis

Eritromicină <45 kg: 50 mg/kg, oral, divizate în 4 doze zilnic, 
14 zile
>45 kg, 500 mg de 4 ori în zi, 7 zile

Azitromicină >45 kg: 1 g, oral, doză unică
Sau

Doxiciclină >45 kg și >8 ani: 100 mg de 2 ori în zi, 7 zile
Sifi lis precoce Benzatinpenicilină 50000 IU/kg până la doza de adult de 2,4 mln 

IU/kg doză unică, intramusculară
Sifi lis tardive Benzatinpenicilina 50000 IU/kg până la doza de adult de 2,4 mln 

IU/kg 3 doze, la interval de 1 săptămână

Contracepția de urgență – poate fi  oferită de medicul/a de familie, ginecolog. 64

 Discutați despre contracepția de urgență împreună cu victima și cu părintele sau tutorele ei, 
care o pot ajuta să înțeleagă și să ia contraceptivele conform indicațiilor;

 Folosirea pilulelor contraceptive de urgență (PCU) în decursul a 120 de ore (5 zile) de la ra-
portul sexual neprotejat  va reduce șansele unei sarcini cu 56% și 93%, în funcție de regimul 
și momentul administrării contracepției. 

 Conform regimului, se recomandă pilulele ce conțin doar progesteron. Ele sunt mai efi ciente 
și au mai puține efecte secundare decât cele cu estrogen și progesteron.

 În cazul adresării mai tardive de 120 de ore de la raportul sexual neprotejat copilul va fi  referit, 
cu trimitere-extras către medicul ginecolog, care va asigura un avort în condiții sigure.

De reținut următoarele:

Solicitați consultul specialistului-ginecolog pentru a oferi o consultanță terapeutică specializată.
 
Victimele violenței sexuale vor fi  informate despre serviciile de consiliere și testare voluntară 

disponibile. Profi laxia post-contact se oferă doar în Cabinetele teritoriale pentru supraveghere 
medicală și tratament antiretroviral (TARV) în condiții de ambulator, amplasate în prezent în:

- IMSP SDMC, mun. Chișinău, str. Costiujeni, 5/1(tel. 022 79-41-79)
- IMSP SC Bălți, or. Bălți, str. Decebal, 101 (tel. 0231 72-304, 0231 158 -760)
- IMSP SR Cahul, or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 23 (tel. 029 99-29-79)
- ANP, Penitenciarul nr. 16.

63 Clinical management of rape and intimate partner violence survivors Developing protocols for use in humanitarian settings, 
World Health Organization, 2020
64 Responding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO clinical guidelines. 2017. ISBN 978-92-4-155014-7
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Medicii de familie/asistentul/a medical/ă de familie pot furniza informații ce țin de problemele 
de dezvoltare fi zică, cognitivă și psihosexuală atât părinților, cât și copiilor, pot continua discuțiile 
la vizitele de supraveghere la domiciliu și pe parcursul vârstei școlare, adolescenței și vârstei tinere 
în cadrul vizitelor de rutină.

Educația sexuală este esențială pentru prevenirea și combaterea abuzurilor sexuale asupra copi-
ilor, a violenței sexuale și a exploatării sexuale. Deseori părinții exprimă reticență și evită inițierea 
discuțiilor pe marginea acestui subiect, alteori nu le consideră necesare. Lucrătorii/lucrătoarele 
medicali/e au rolul de a oferi consiliere copiilor, părinților privind aspectele emoționale, riscurile 
asociate cu sexualitatea. O educație sexuală cuprinzătoare este un instrument puternic de combat-
ere a violenței, a abuzului și a discriminării, precum și de promovare a respectului pentru diversi-
tate65.
 Medicii îi pot învăța pe părinți să conștientizeze faptul că copiii mai mari sau adulții pot 

încerca să se angajeze într-un comportament sexual cu copiii. Medicul îi poate învăța pe părinți 
cum să reducă la minimum posibilitatea agresorilor să aibă acces la copii, de exemplu, prin evitarea 
situațiilor în care un copil rămâne de unul singur cu un adult cu un interes neobișuit față de copiii 
mici. 
 În plus, medicii îi pot ajuta pe părinți să discute cu copiii despre ce să facă dacă s-au 

confruntat cu o situație potențial abuzivă. Unele exemple includ:  copiii să spună „nu”, să plece 
și să spună unui părinte și / sau unui alt adult de încredere (tabelul 9). Personalul medical  poate 
instrui  părinții cum să recunoască posibilele semne și simptome ale violenței și care sunt tacticile 
de liniștire a copilului, ca să înțeleagă că nu a fost vinovat.66

Tabelul 9. Consilierea părinților – vigilență și educare

Instruiți părinții să transmită copiilor 5 reguli 67

1. Corpul este al meu și îmi aparține:
• Pot să spun NU! dacă nu vreau să pup sau să îmbrăţișez pe cineva.
• Pot să bat palma, să le strâng mâna sau să le sufl u un sărut.
• Sunt șeful sau șefa corpului meu și ceea ce spun se aplică!
2. Am o Rețea de Siguranţă (5 persoane)
• Am încredere în cinci adulţi, care formează Reţeaua Mea de Siguranţă. 
• Ştiu cum să îi contactez. Lor pot să le spun orice, iar ei mă vor crede la rândul lor.
• Dacă mă îngrijorează sau mă sperie sau sunt nesigur(ă) de ceva, pot să spun cuiva din 
Reţeaua Mea de Siguranţă ce simt și de ce mă simt așa.
3. Semne de Alertă Timpurie
• Dacă mă simt speriat(ă) sau nesigur(ă) este posibil să transpir mult, să mă doară burta, să 
tremur sau să îmi bată inima foarte repede.
• Aceste senzaţii  descries mai sus sunt Semnele mele de Alertă Timpurie. Dacă ceva mă face 
să simt oricare dintre aceste senzaţii, trebuie să îi spun imediat unui adult din Reţeaua Mea 
de Siguranţă.

65 Breuner CC, Mattson G, AAP COMMITTEE ON AD-LESCENCE, AAP COMMITTEE ON PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF 
CHILD AND FAMILY HEALTH. Sexuality Education for Children and Adolescents. Pediatrics. 2016;138(2):e20161348
66 Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence / World Health Organization and International 
Society for Prevention of Child Abuse and Neglect, 2006
67 https://worldvision.ro/cauze/protectiacopilului/campanie-impotriva-violentei-sexuale-asupra-copiilor/ 
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4. Nu păstrez secrete cu nimeni
• Nu trebuie să ţin secrete care mă fac să mă simt prost sau inconfortabil.
• Dacă cineva mă roagă să ţin un secret care mă face să mă simt prost sau nesigur, trebuie să 
îi spun unui adult din Reţeaua Mea de Siguranţă imediat. 
5. Zonele mele intime
• Zonele intime sunt părţile corpului meu. Întotdeauna le spun pe numele corect anatomic.
• Nimeni nu poate să îmi atingă zonele intime.
• Nimeni nu poate să îmi ceară să îi ating zonele intime.
• Nimeni nu trebuie să îmi arate poze ale zonelor lor intime.
• Dacă oricare dintre lucrurile acestea se întâmplă, trebuie să spun imediat unui adult din 
Reţeaua Mea de Siguranţă.

3.4 Bullyingul și violența împotriva copiilor în mediul 
online

Violența în școală, sub toate formele sale, constituie o încălcare a drepturilor copilului 
la educație, sănătate și bunăstare. Violența în școală se manifestă atât sub forma unor 
acțiuni singulare, cât și sub forma intimidărilor permanente, înjosirilor și a hărțuirii 
sistematice (bullying).

Bullyingul este o formă specifi că de agresiune, cu caracter repetitiv, sistematic, îndreptat împotriva 
unei persoane care are difi cultăți în a se apăra, în scopul demoralizării acesteia, a diminuării stimei 
de sine și a minimalizării rolului în grupul social. Spre deosebire de violența fi zică, bullyingul 
include violență verbală (insulte, porecle și amenințări), violență relațională (izolare, răspândire 
de zvonuri) și violență în mediul online – cyberbullyingul (postarea în public a mesajelor, pozelor 
denigratoare etc.)68.

Cyberbullyingul presupune că un copil este hărțuit de mesaje, adică de cineva care trimite mesaje 
instantanee, postări, e-mailuri și mesaje text sau crează un site web care să-și bată joc de copii sau 
de imaginile lor, adică cineva care face și postează online, fără permisiune, fotografi i neplăcute sau 
nepotrivite ale unui copil69.

Factorii care infl uențează vulnerabilitatea la violența școlară și agresiunea70 71 72:
Violența școlară și agresiunea afectează atât fetele, cât și băieții, dar există diferențe între sexe. 

Cu toate acestea, băieții sunt mai predispuși să fi e implicați într-o luptă fi zică și să fi e atacați fi zic 
decât fetele. Hărțuirea fi zică este mai frecventă la băieți decât la fete, în timp ce opusul este adevărat 
pentru hărțuirea psihologică.

68 Peter K. Smith, « School bullying », Sociologia, Problemas e Práticas [En ligne], 71 | 2013, mis en ligne le 26 février 2013, consulté 
le 30 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/spp/988
69 Menesini, Ersilia & Nocentini, Annalaura. (2009). Cyberbullying Defi nition and Measurement: Some Critical Considerations. 
Zeitschrift  Fur Psychologie-journal of Psychology - Z PSYCHOL. 217. 230-232. 10.1027/0044-3409.217.4.230.
70 Preventing and Responding to Violence Against Children and Adolescents Th eory of Change, UNICEF, 2017, Violence-Against-
Children-ToC.pdf
71 Behind the numbers: Ending school violence and bullying. – UNESCO, 2019. Measuring SDG 4: How PIRLS can help. – UNESCO
72 Megan A. Moreno, Elizabeth Englander, Bullying, Cyberbullying, and School Violence, Nelson Textbook of Pediatrics, 21-th 
edition, 2020
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Vârsta este, de asemenea, un factor. Pe măsură ce copiii cresc, sunt mai puțin predispuși să fi e 
hărțuiți, să fi e implicați într-o luptă fi zică sau să fi e atacați fi zic. 

Copiii care sunt percepuți ca fi ind „diferiți” în orice mod sunt mai susceptibili de a fi  hărțuiți. 
Se presupune că aspectul fi zic este cel mai comun motiv pentru a fi  agresat, rasa, naționalitatea sau 
culoarea pielii fi ind al doilea motiv cel mai frecvent.  

Atât băieții, cât și fetele au drepturi și posibilități egale de dezvoltare și au dreptul să se simtă în 
siguranță la școală. Cu toate acestea, prejudecățile de gen, fi e ele conștiente sau inconștiente, pot 
inhiba aceste drepturi și pot servi drept bază pentru agresiune, hărțuire și discriminare. Modelele de 
agresiune specifi ce criteriilor de gen au fost recunoscute de-a lungul timpului. Conform studiilor, 
băieții sunt raportați mai frecvent a fi  victime ale bullying-ului comparativ cu fetele73.

Suspectarea/recunoașterea
Identifi carea bullyingului, cyberbullyingului se poate face la vizitele profi lactice, dar și la vizitele 

la domiciliu. 

Medicii de familie / asistentul/a medicului de familie trebuie să fi e vigilenți și să examineze 
copiii care prezintă manifestări comportamentale sau au alți factori de risc care pot sugera 
prezența acestui tip de violență74:

Comportament în extreme: prea agresiv sau prea retras;
Suspiciunea de violență împotriva copilului;
Copii care arată sau acționează diferit;
Copii cu nevoi speciale de sănătate;
Copii cu afecțiuni de sănătate mintală;
Copii cu afecțiuni medicale cronice;
Copii malnutriți.

73 Hellström, L. & Beckman, L. (2020). Adolescents’ perception of gender diff erences in bullying. Scandinavian Journal of Psychology, 
61, 90– 96.
74 Waseem, Muhammad et al. “Assessment and management of bullied children in the emergency department. ”Pediatric emergency 
care vol. 29,3 (2013): 389-98. doi:10.1097/PEC.0b013e31828575d7
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Este important ca medicii de familie, pediatrii să consilieze copiii și familiile referitor la 
utilizarea mass-media și expunerea la conținut violent. 

Medicul/a de familie trebuie să ghideze familiile supravegheate spre resursele social-media 
de încredere, cu informații ce vizează probleme de sănătate, dezvoltarea și îngrijirea copiilor. 

Pentru adolescenți/adolescente, care pot fi  rezervați în discuția cu părinții sau cu medicii 
despre sănătatea reproducerii sau preocupări de altă natură, social-media poate fi  un loc 
fi resc unde aceștia caută informații. 

Accesul personalului medical la domiciliul familiilor prin intermediul programelor de 
vizite la domiciliu permite personalului medical să aprecieze disponibilitatea dispozitivelor 
(numărul de ecrane în casă, accesul la internet, numărul de ore pe care copilul le petrece în 
fața ecranelor etc.).

Resursele de încredere furnizate de lucrătorii medicali le pot fi  de ajutor părinților și copiilor.

Medicul/a de familie / pediatrul poate detecta / suspecta un caz de bullying sau cyberbullying 
în cazul evaluării de rutină, observând simptome somatice precum: insomnie, dureri de cap, dureri 
abdominale, dereglări gastrointestinale, obiceiuri alimentare dezordonate, amețeli, probleme ale 
pielii și dureri localizate la nivelul extremităților.

Recomandări în prelevarea anamnesticului medical:
 Medicii ar trebui să întrebe despre bullying atunci când copiii prezintă leziuni somatice 

sugestive agresiunii, în cazul evitării școlii sau incidentelor de autovătămare.
 Medicii ar trebui să utilizeze întrebări indirecte, deschise, pentru a identifi ca rapid copiii 

care hărțuiesc sau sunt hărțuiți.
 Întrebările despre viața lor online ar trebui incluse în istoria copiilor și adolescenților.

Consecințele bullyingului și cyberbullyin-
gului față de copii

Specialiștii/specialistele din domeniul 
sănătății, dar și din domeniul protecției copi-
lului au semnalat complexitatea consecințelor 
bullyingului/ cyberbullyingului  asupra copi-
ilor, descriind consecințele pe termen scurt și 
pe termen lung75.

Consecințele pe termen scurt sunt asociate 
cu manifestări la nivel educațional: scăderea 
motivației pentru a studia, absenteismul școlar, 

abandonul școlar, apariția situațiilor de depresie, plecarea din instituția de învățământ76.

75 Behind the numbers: Ending school violence and bullying. – UNESCO, 2019. Measuring SDG 4: How PIRLS can help. – UNESCO
76 Rivara F, Le Menestrel S, editors. Preventing Bullying Th rough Science, Policy, and Practice. Washington (DC): National Academies 
Press (US); 2016 Sep 14. 4, Consequences of Bullying Behavior. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK390414/ 
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Consecințele pe termen lung sunt cele care de obicei afectează sănătatea copilului 69: 
Afectarea sănătății mintale și a bunăstării copilului: dereglări comportamentale, labilitate 
emoțională, stări depresive, agresivitate până la suicid;
Violența școlară față de copii poate cauza leziuni și traumatisme;
Bullyingul și violența școlară sunt asociate cu preluarea comportamentelor cu risc crescut: con-
sum de tutun, alcool, droguri;
Bullyingul este asociat cu rate mai mici ale calității vieții și ale bunăstării.
Cyberbullyingul poate provoca anxietate, depresie și alte tulburări legate de stres la victime și 

agresori. În cazuri rare, unii copii au murit din cauza suicidului77.

Intervenții
Medicii de familie și pediatrii sunt într-o poziție unică față de pacienți datorită 
accesibilității la pacienți, familii și au un impact major în prevenirea, recunoașterea și 
reducerea efectului bullyingului și al violenței școlare prin sprijinirea celor afectați și 
încercarea de a preveni alte evenimente.

Atunci când se suspectează sau se confi rmă intimidarea online, nu ezitați să  completați fi șa de 
sesizare și să referiți victima ulterior către centre de consiliere. Unele resurse includ site-ul spri-
jinit de guvern www.telefonulcopilului.md  (Telefonul Copilului 116111), siguronline.md, www.
stopbullying.gov (anexa 1)

Tabelul 10. Consilierea părinților în privința bullyingului

Recomandări pentru părinți (în cadrul vizitelor de rutină, la domiciliu etc.) 78 79 

Observați copilul Dvs. pentru semne că ar putea fi  agresat
Este posibil ca copiii să nu verbalizeze o agresiune.
Semnele includ: îmbrăcăminte ruptă, ezitare cu privire la mersul la școală, scăderea poft ei de 
mâncare, coșmaruri, plâns sau depresie generală și anxietate. Purtați conversații deschise, în 
care puteți afl a ce se întâmplă cu adevărat la școală, astfel încât să puteți lua măsurile adecvate 
pentru a remedia situația. Cel mai important, spuneți-i copilului dumneavoastră că îl veți ajuta 
și încurajați-l să nu răspundă la violență prin violență.

Învățați-l pe copilul Dvs. cum să facă față agresiunii
Practicați scenarii acasă, în care copilul Dvs. învață cum să ignore un agresor și / sau să 
dezvolte strategii protective pentru a face față agresiunii. 
Ajutați-l pe copil să identifi ce profesorii și prietenii care îl pot ajuta dacă este îngrijorat de 
faptul că va fi  agresat.

77  https://kidshealth.org/en/parents/cyberbullying.html 
78 https://www.apa.org/topics/bullying/prevent 
79 Preventing and Responding to Violence Against Children and Adolescents Th eory of Change, UNICEF, 2017, Violence-Against-
Children-ToC.pdf
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Toți copiii au dreptul la o experiență sigură online
 Educați-vă copiii și pe Dvs. în legătură cu hărțuirea cibernetică și învățați-i pe copii să nu 

răspundă sau să nu transmită mesaje amenințătoare.
 Faceți computerul familiei singurul computer pentru copii și puneți-l într-un loc public din 

casă, unde este vizibil și poate fi  monitorizat.
 Dacă decideți să oferiți copilului Dvs. un telefon mobil, gândiți-vă cu atenție înainte de a-i 

permite să aibă opțiunea de cameră. 
 Anunțați-i că veți monitoriza mesajele text. În calitate de părinte, puteți insista ca 

telefoanele să fi e stocate într-o zonă publică, cum ar fi  bucătăria, la o anumită oră pe timp 
de noapte, pentru a elimina hărțuirea pe timp de noapte și mesajele necorespunzătoare.

 Părinții ar trebui să raporteze agresiunea la școală.
 Părinții trebuie să raporteze poliției toate mesajele de amenințare și să documenteze orice 

mesaje text, e-mailuri sau postări de pe site-uri web.

3.5 Abuzul medical față de copil – sindromul 
Munchausen prin transfer

Sindromul Munchausen prin transfer (SMT) reprezintă provocarea intenționată, artifi cială 
de către părinte / îngrijitor (de regulă, mama) a unei boli copilului. Boala este indusă prin 
administrarea voluntară a unor medicamente sau substanțe ori prin susținerea existenței unor 
simptome la copil, care nu au fost niciodată confi rmate de către specialiști/specialiste80 81. 
SMT nu este rar, dar este difi cil de recunoscut şi de confi rmat. Este o formă de abuz, în special 
asupra copilului, potenţial letală, frecvent neînţeleasă şi nedepistată82.
Profesioniștii din domeniul sănătății copilului sunt induși în eroare în mod obișnuit cu 
gândul că copilul are într-adevăr o problemă medicală.
Părinții, care lucrează uneori într-un domeniu medical, pot construi un diagnostic oarecum 
plauzibil. De exemplu, episoade de convulsii în antecedente și o electroencefalogramă 
normală nu pot exclude pe deplin posibilitatea unei tulburări convulsive. Chiar și dacă după 
testări suplimentare nu se obține un diagnostic sau tratament efi cient, medicii pot crede că se 
confruntă cu o boală nouă sau rară. Fără să vrea, acest lucru poate duce la testarea continuă 
și intervenții, perpetuând astfel SMT. Pediatrii se bazează în general pe părinți și au încredere 
în aceștia când oferă un istoric precis. Ca și în cazul altor forme de maltratare a copiilor, în 
diagnosticul defi nitiv al SMT este necesar ca medicul să mențină o stare de scepticism în 
anumite circumstanțe83.

80 Squires, Janet & Squires, Robert. (2013). A Review of Munchausen Syndrome by Proxy. Pediatric annals. 42. 67-71. 
10.3928/00904481-20130326-09.
81 https://emedicine.medscape.com/article/295258-overview 
82 Daniela Pacurar, Maria Runcan, Anca Popescu, Gabriela Lesanu and Dumitru Oraseanu, SINDROMUL MUNCHAUSEN PRIN 
TRANSFER – O PROBLEMĂ REALĂ PEDIATRICĂ?, Ref: Ro J Pediatr. 2017;66(2)  DOI: 10.37897/RJP.2017.2.11
83 Dubowitz H., Lane W., Medical Child Abuse (Factitious Disorder by Proxy, Munchausen Syndrome by Proxy), 2020 
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84 Dubowitz H., Lane W., Medical Child Abuse (Factitious Disorder by Proxy, Munchausen Syndrome by Proxy), 2020 

Suspectare/recunoaștere
Prezentarea SMT poate varia în dependență de natura și severitatea simptomelor. SMT va fi  
suspectat atunci când:
Simptomele raportate sunt observate în mod repetat de doar un părinte;
Testarea adecvată nu reușește să confi rme un diagnostic și aparent tratamentul adecvat este 
inefi cient; 
Uneori, simptomele copilului, evoluția lor sau răspunsul la tratament pot fi  incompatibile cu 
orice boală recunoscută;
De obicei, sunt implicați copiii nonverbali sau preverbali, dar pot fi  și copiii mai mari atunci 
când sunt convinși de părinți că au o anumită problemă și devin dependenți de atenție sporită; 
acest lucru poate duce la simptome simulate;
Mama se poate prezenta ca un părinte model, devotat, care formează relații strânse cu persona-
lul medical;
Deși pare foarte interesată de starea copilului ei, ar putea fi  emoțional relativ îndepărtată. Poate 
că are antecedente de sindrom Munchausen, deși nu neapărat diagnosticat ca atare. 

Acuzele principale ale SMT sunt84:
Hemoragiile – o prezență deosebit de frecventă. Acest lucru poate fi  cauzat de adăugarea 
de coloranți în probe, adăugarea de sânge (de exemplu, de la mamă) la proba copilului sau 
administrarea unui anticoagulant (de exemplu, warfarină).
Convulsiile – o altă manifestare obișnuită, cu o istorie ușor de fabricat și difi cil de a exclude 
problema de bază în investigații. Un părinte / îngrijitor poate raporta că un alt medic a 
diagnosticat sindromul convulsiv, iar mitul poate fi  continuat dacă nu se poate confi rma baza 
„diagnosticului”. Alternativ, convulsiile pot fi  induse de toxine, medicamente (de exemplu, 
insulină), apă sau săruri. Medicii trebuie să fi e familiarizați cu substanțele disponibile în familii 
și posibilele consecințe postexpunere.
Apneea – o prezență obișnuită. Acuzele pot fi  falsifi cate sau create prin sufocare parțială. O is-
torie a unui frate cu aceeași problemă, chiar moartea din cauza asta ar trebui să fi e un motiv de 
îngrijorare.
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Semnele sau simptomele gastrointestinale sunt o altă manifestare obișnuită. Uneori induse de 
ingerarea forțată a unor medicamente care pot provoca vomă cronică sau diaree.
Afecțiunile cutanate – tegumentele pot fi  arse, vopsite, tatuate, lacerate sau perforate pentru a 
simula afecțiuni cutanate acute sau cronice.
Sepsisul recurent poate fi  cauzat de administrarea agenților infecțioși; liniile intravenoase în 
timpul spitalizării pot oferi un portal convenabil. 
Probele de urină și sânge pot fi  contaminate.

În cele din urmă, diagnosticul de SMT se bazează pe dovezi clare ale unui copil care este supus în 
mod repetat la teste și tratamente medicale inutile, ce decurg din acțiunile unui părinte / îngrijitor85. 
Odată ce SMT este suspectat, se vor revizui toate înregistrările medicale ale copilului din 

toate sursele. Probabilitatea SMT trebuie să fi e echilibrată cu îngrijorări legate de lipsa unui 
diagnostic important.

Părinții nu ar trebui să fi e informați cu privire la evaluarea SMT până se stabilește diagnosticul. 
Acest lucru ar putea infl uența în mod natural comportamentul lor și pune în pericol stabilirea 
diagnosticului. Toți pașii în stabilirea diagnosticului și toate informațiile pertinente ar trebui 
să fi e foarte atent documentate și să nu aibă acces părintele/ îngrijitorul.

Tabelul 11. Diagnosticul diferențial între violența față de copii și SMT86

Alte forme de violență față de copii Violența în SMT
Modelul abuzatorului
 este tatăl vitreg sau prietenul mamei
 se evită solicitarea asistenţei medicale
 se solicită externare rapidă
 comportament tipic: ursuz, ostil, pare în 
pericol
 părintele/ îngrijitorul lasă impresia de re-
sponsabil, dar cu o atitudine de „nu te pune cu 
mine”
 se simte ameninţat de personalul medical 
 evită contactul cu personalul medical

Modelul victimei
 prezintă semne specifi ce de agresiune sau 
neglijenţă 
 anamnesticul este neclar

Modelul abuzatorului
 Aproape totdeauna este mama
 Solicită asistenţă medicală permanent
 Nu poate accepta că are un copil sănătos şi 
solicită alte teste 
 Tratamente şi proceduri medicale, 
consulturi de specialitate
 Impresionează personalul medical cu 
cunoştinţele sale medicale în legătură cu starea 
copilului
 Are nevoie sa fi e apreciată ca mamă 
devotată 
 Doreşte atenţia personalului medical
 Devine implicată în activitatea departa-
mentului unde este internat copilul, în viaţa 
de familie a personalului medical sau a altor 
pacienţi internaţi 

Modelul victimei
 se prezintă cu simptome vagi
 istoric al bolii corect, specifi c “ca în carte”
 adesea se prezintă cu un tablou atipic de 
boală

85 Dubowitz H., Lane W., Medical Child Abuse (Factitious Disorder by Proxy, Munchausen Syndrome by Proxy), 2020
86 Daniela Pacurar, Maria Runcan, Anca Popescu, Gabriela Lesanu and Dumitru Oraseanu, SINDROMUL MUNCHAUSEN PRIN 
TRANSFER – O PROBLEMA REALA PEDIATRICA?, Ref: Ro J Pediatr. 2017;66(2)  DOI: 10.37897/RJP.2017.2.11
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Consecințele SMT asupra copiilor
Copiii sunt supuși analizelor medicale dureroase de care nu au nevoie.
Pot chiar să se îmbolnăvească grav, să fi e răniți sau pot deceda din cauza acțiunilor îngrijitorului.
Copiii care sunt victime ale SMT pot avea probleme fi zice și emoționale pe tot parcursul vieții și 
pot avea sindrom Munchausen când vor deveni adulți.

Intervenție
Cazurile identifi cate / suspectate se raportează conform procedurilor indicate în HG 
270/2014 (capitolul II al prezentului Ghid).

Aspectele etice şi legale asociate SMT implică şi personalul medical, prin consecinţele actului 
medical asupra copilului, ca urmare a falsifi cării realităţii de către părinte/îngrijitor. Îngrijirea 
medicală suplimentară ar trebui să fi e atent organizată și coordonată de lucrătorii din asistența 
medicală primară, de comun cu asistenții sociali, polițiști etc.

3.6 Violența față de copii în condiții extreme 
(pandemie, război etc.)

Astăzi sunt lansate preocupări tot mai serioase cu privire la riscul de creștere a frecvenței și a 
severității violenței față de copii, alături de alte forme de violență, în timpul condițiilor extreme 
cum ar fi  războaie, pandemii etc. Situația de criză produsă de pandemia de COVID-19 ridică 
provocări majore întregii lumi.

Izolarea socială ca măsură principală luată în diferite țări, impactul economic (șomaj, să-
răcie), psihologic (de exemplu, frica față de virus, stres etc.) și social al acesteia cresc riscul 
violenței. În plus, blocajele obligatorii impuse pentru a reduce răspândirea bolii au prins co-
piii în casele lor, izolându-i de oameni și de resursele care i-ar putea ajuta87 88.

Încă nu sunt cunoscute în întregime și cu exactitate efectele negative ale pandemiei asupra 
factorilor sociali, sănătății și nivelului de violență împotriva copiilor și femeilor. Însă, de la 
izbucnirea COVID-19, datele și rapoartele venite de al profesioniștii din primele linii au arătat 
că toate tipurile de violență împotriva femeilor și fetelor, în special a violenței domestice, s-au 
intensifi cat.

Suspectare/recunoaștere
Populațiile cu risc sporit, cum ar fi  comunitățile cu resurse insufi ciente, care se confruntă 
cu inechități sociale, copiii și tinerii cu nevoi speciale de îngrijire a sănătății etc. pot fi  
deosebit de vulnerabili la aceste efecte89 90.

87 Th e Shadow Pandemic: Violence against women during COVID-19 | UN Women – Headquarters
88 https://www.end-violence.org/protecting-children-during-covid-19-outbreak 
89 Rachel I. Silliman Cohen, Emily Adlin Bosk, Vulnerable Youth and the COVID-19 Pandemic, PEDIATRICS Volume 146, number 
1, July 2020:e20201306
90 Violence against children and adolescents in the time of COVID-19, 2020, https://www.cepal.org/sites/default/fi les/publication/
fi les/46486/S2000610_en.pdf 
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Factorii de risc pentru violență și neglijare față de copii, asociați condițiilor extreme, includ91:
creșterea sărăciei și a insecurității alimentare ca urmare a pierderii locurilor de muncă și a 
veniturilor familiei;
incapacitatea copiilor de a avea acces la educație, fi e personal, fi e online;
prevalența activității digitale a copiilor și o scădere a monitorizării din partea îngrijitorului;
absența meselor nutritive oferite anterior de școli și grădinițe;
perturbarea rețelelor de sprijin reciproc și social pentru copii/ îngrijitori;
întreruperea serviciilor de asistență comunitară și socială pentru copii/ îngrijitori;
creșterea consumului de alcool și/ sau substanțe de către adolescenți/ îngrijitori. 

Consecințele violenței față de copii în timpul condițiilor extreme (pandemie, război, stare 
de urgență)

Reacțiile copiilor și adolescenților la stres, în condiții extreme, sunt, de asemenea, dependente 
de vârstă și context:
 Sugarii și copiii mici pot manifesta suferință prin întreruperi ale funcțiilor fi ziologice, cum 

ar fi  somnul, toaleta și hrănirea. La preșcolari se poate determina o creștere a plângerilor somatice, 
dar și comportamente de furie, cum ar fi  tantrumul, sau atașamentul excesiv față de părinți.
 Copiii mai mari și adolescenții își pot exprima suferința prin simptome precum retragerea, 

frica și anxietatea vădită; externalizarea comportamentelor precum discuții  în contradictoriu, 
iritabilitate și agresivitate; sau simptome somatice, cum ar fi  dureri abdominale sau dureri de cap. 
Copiii de vârstă școlară pot prezenta un comportament regresiv, cum ar fi  enurezisul și suptul 
degetului mare.
 Adolescenții și adulții tineri pot să-și verbalizeze suferința, dar își pot ascunde în mod 

intenționat îngrijorările și pot împărtăși puține manifestări comportamentale din cauza fricii, a 
rușinii sau a sentimentului de responsabilitate pentru a evita împovărarea celorlalți. Suferința se 
poate prezenta ca iritabilitate, lipsă de concentrare, scăderea performanței școlare și consumul de 
substanțe. Adolescenții mai prezintă adesea un comportament de acțiune. Motivați de dorința de 
răzbunare, ei pot rapid să se alăture violenței și să contribuie la continuarea confl ictului92.

Intervenție
Raportarea către autoritățile tutelare locale este obligatorie atunci când există o 
îngrijorare rezonabilă pentru orice formă de violență față de copii.

Medicii de familie ar trebui să monitorizeze copiii și adolescenții care se confruntă cu prob-
leme de sănătate mintală și comportamentală în timpul pandemiei. Monitorizarea poate include 
supravegherea familiilor cu risc ridicat, vigilența și recunoașterea semnelor de violență, monitor-
izarea sănătății mintale și bunăstării părinților, îngrijirea de sine, comportamentul și disciplina 
adolescenților.

Oferirea de îndrumări cu privire la strategiile parentale pozitive va veni în ajutorul familiilor 
indiferent de riscul abuzului. Sprijinul familiilor prin empatie, educație și conectarea la resursele 
comunității poate fi  efi cient în atenuarea unora dintre acești factori de risc.

91 Th e Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, End Violence Against Children, UNICEF, WHO, COVID-19: 
Protecting Children from Violence, Abuse and Neglect in the Home, Version 1, May 2020
92 Rachel I. Silliman Cohen, Emily Adlin Bosk, Vulnerable Youth and the COVID-19 Pandemic, PEDIATRICS Volume 146, number 
1, July 2020: e20201306
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Vizitele de supraveghere a sănătății copilului la domiciliu sunt cea mai bună oportunitate 
pentru evaluarea strategiilor de siguranță aplicate de părinți, încurajarea și lăudarea 
comportamentelor pozitive ale îngrijitorilor, estimarea potențialelor riscuri și oferirea 
recomandărilor și intervențiilor comunitare care promovează siguranța și prevenirea 
violenței față de copii. 

Programul de vizite la domiciliu este instrumentul prin care personalul medical aduce resursele 
comunității în casele familiilor. Conform celor mai recente cercetări93, programul de vizite la 
domiciliu a fost recunoscut drept efi cient în reducerea cu 40% a cazurilor de violență față de copii 
și tineri. În timpul vizitelor la domiciliu sunt oferite informații și asistență, precum și alte servicii 
care vizează îmbunătățirea funcționării familiei. Un program de vizite la domiciliu care vizează 
prevenirea violenței față de copii trebuie să includă cel puțin patru aspecte94:
 Fortifi carea cunoștințelor părinților sau modifi carea așteptărilor acestora referitoare la 
dezvoltarea copilului;
 Schimbarea atitudinii părinților față de creșterea copiilor;
 Modifi carea interacțiunii dintre părinte/ îngrijitor și copil;
 Sporirea supravegherii familiilor vulnerabile și, în consecință, detectarea timpurie a 
unor probleme sau situații și adresarea acestora.
Cercetările actuale privind efi cacitatea programelor de vizite la domiciliu indică succesul 

acestora doar dacă conțin următoarele elemente cu accent pe familiile din grupul de risc, inclusiv:
 Cele cu sugari cu greutate redusă la naștere și cu prematuri;
 Cele cu copii cu boli cronice și dizabilități;
 Cele în care mamele sunt adolescente cu venituri mici, necăsătorite;
 Cele cu istoric al consumului de substanțe;
 Cele social vulnerabile, afectate de sărăcie, șomaj etc.
Vizitele de supraveghere la domiciliu vizează prevenirea abuzului și neglijării copiilor în 
mare parte prin infl uențarea următorilor factori:
 Cunoștințe inadecvate/ insufi ciente despre îngrijirea, dezvoltarea copilului;
 Mediu familial nefavorabil determinat de agresivitatea părinților (în relații cu alți adulți 
sau interpersonale);

93 Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence / World Health Organization and International 
Society for Prevention of Child Abuse and Neglect, 2006
94 Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence / World Health Organization and International 
Society for Prevention of Child Abuse and Neglect, 2006
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 Lipsa empatiei;
 Stresul părinților și sprijinul social;
 Capacitatea de a oferi un mediu sigur și stimulant la domiciliu. 
Prin schimbarea acestor factori, programele de vizită la domiciliu caută, de asemenea, să 

îmbunătățească rezultatele dezvoltării și sănătății copilului asociate cu abuzul și neglijarea95.

Intervenția, monitorizarea96 de către personalul medical prin intermediul programului 
de vizite la domiciliu începe în timpul sarcinii și continuă cel puțin până la vârsta de cinci ani. 
Aceasta permite o observare apropiată a prezenței factorilor de risc pentru violență față de copii. În 
dependență de nevoile familiei și de prezența factorilor de risc, se poate interveni individual prin 
modifi carea duratei și frecvenței vizitelor. În cadrul vizitelor sunt necesare:

Promovarea activă a comportamentelor pozitive legate de sănătatea fi zică și mentală și calitățile 
specifi ce îngrijirii copiilor;
Acoperirea largă a unei game de probleme pentru a răspunde nevoilor specifi ce familiei, și nu 
doar concentrarea asupra unei singure probleme, cum ar fi , de exemplu, creșterea greutății la 
naștere;
Promovarea combaterii violenței față de copii;
Promovarea practicilor parentale pozitive.

4.1 Activități în cadrul vizitelor de supraveghere la 
domiciliu (în contextul prevenirii violenței 

asupra copilului)

Responsabilitățile medicului de familie și ale asistentului/ei medical/e de 
familie care vizează prevenirea, identifi carea și intervenția în situațiile de violență 
asupra copiilor: 97

1. Observați situații potențiale de risc, notați, oferiți recomandări în caz de identifi care a 
situațiilor din Formularul vizitei la domiciliu (abordați aspectul legat de violența în familie, explicați 
necesitatea unui mediu familial sigur și favorabil pentru viitorul copil). 

2. Evaluați riscul abandonului copilului după naștere (compartimentul „Semne de identifi care a 
potențialelor situații de abandon al copilului”). 

3. Oferiți recomandări părinților cu privire la îngrijirea nou-născutului.

95 Vincent J. et al. Strategies to Prevent Child Maltreatment and Integration Into Practice. Winter 2010 Strategies
96 Ninel Revenco, Olga Cîrstea, Adela Horodişteanu-Banuh [et al.]. Vizite de monitorizare la domiciliu a copilului sănătos de vârstă 
mică. Ghid de suport pentru aplicare practică (pentru asistente medicale de familie), 2018, Chișinău. https://library.usmf.md/
sites/default/fi les/2020-11/Vizite%20de%20monitorizare%20la%20domiciliu%20a%20copilului%20sanatos%20de%20varsta%20
mica%20Ghid%20de%20suport%20pentru%20aplicare%20practica%202018_Optimized.pdf 
97 Ninel Revenco, Olga Cîrstea, Adela Horodişteanu-Banuh [et al.]. Vizite de monitorizare la domiciliu a copilului sănătos de vârstă 
mică. Ghid de suport pentru aplicare practică (pentru asistente medicale de familie), 2018, Chișinău. 
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4. Discutați cu părinții/îngrijitorii despre semnele de pericol pentru viața copilului.
5. Informați-i pe părinți despre programul de imunizare a copilului (asigurați o discuție bilaterală 

–  furnizați informații privind importanța vaccinării și încurajați întrebările din partea părinților, 
comunicați despre necesitatea administrării fi ecărui vaccin și benefi ciile imunizării).

6. Evaluați prin discuția cu mama și observare proprie reperele de dezvoltare a copilului.
Emoțiile primare ale sugarului – furia, bucuria, interesul, frica apar în contexte adecvate. Când 

sunt față în față, copilul și un adult de încredere pot potrivi expresii afective (zâmbet sau surpriză) 
care, evaluate concomitent cu jocurile, reacțiile la cântece,  contribuie la dezvoltarea socială. Sugarii 
părinților deprimați prezintă un model diferit, petrecând mai puțin timp în mișcarea coordonată 
cu părinții. În loc de furie aceștia exprimă tristețe și o pierdere de energie atunci când părinții sunt 
indisponibili. Observați stările afective ale sugarului, acestea refl ectă anturajul familial.

7. Discutați despre starea sănătății mintale a mamei și evaluați semnele depresiei postnatale.
Nașterea unui copil poate declanșa un amestec de emoții, de la bucurie până la stări de tristețe 

intensă, starea emoțională instabilă poate pune în pericol siguranța copilului. Depresia postnatală 
poate încuraja realizarea unor gânduri sumbre de a face rău copilului. Identifi carea precoce a 
mamelor din grupul de risc pentru dezvoltarea acestei stări permite acordarea asistenței medicale/
psihice necesare și prevenirea situațiilor de violență asupra copilului.

- Aplicați Scala Edinburgh de Depresie Postpartum.
Evaluarea stării de sănătate mintală a mamei include evaluarea, într-un raport sinergetic, a 

siguranței copilului. Este important de reținut că depresia majoră amenință relația mamă-copil și 
este factor de risc sporit pentru problemele cognitive și comportamentele ulterioare.

8. Efectuați măsurările antropometrice – greutatea, talia și circumferința craniană a copilului 
cu ajutorul echipamentului standardizat. Monitorizarea parametrilor antropometrici permite 
evaluarea dezvoltării și creșterii copilului, ulterior favorizează identifi carea precoce a stărilor 
de malnutriție, retard staturo-ponderal, obezitatea induse ca urmare a factorilor somatici sau a 
neglijenței.

Măsurătorile creșterii sunt instrumentele ce contribuie la formarea unei impresii clinice generale 
privind bunăstarea copilului.

9. Discutați despre riscurile asociate consumului de alcool și droguri pentru sănătatea mamei și 
a copilului în dezvoltare. 

Vizitele pediatrice la vârsta cuprinsă între 7 și 18 ani sunt rare. Prin urmare, fi ecare 
vizită planifi cată este o oportunitate de a evalua funcționarea copiilor în toate contextele 
(acasă, la școală, în cartiere).
Vizitele de supraveghere la domiciliu presupun o abordare holistică a necesităților de 
creștere și dezvoltare armonioasă a unui copil, acestea fortifi că relația părinte-copil, 
identifi că precoce situațiile de risc și permit intervenția corespunzătoare.
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Anexa 1

                                                             

FIŞA DE SESIZARE 
A CAZULUI SUSPECT DE VIOLENŢĂ, NEGLIJARE, EXPLOATARE ŞI TRAFIC AL COPILULUI NR. ____ 

1. EXPEDITOR 2. DATA ŞI ORA RECEPŢIONĂRII INFORMAŢIEI 
PRIVIND CAZUL SUSPECT

Nume, Prenume Ziua _____/ luna ______/ anul ______     Ora ______

Instituţia/autoritatea: 3. DATA ŞI ORA EXPEDIERII FIŞEI DE SESIZARE
Funcţia expeditorului: Ziua _____/ luna ______/ anul ______     Ora ______

4. DESTINATAR
Date de contact: Autoritatea tutelară locală _______________________

____________________________________________

5. INSTITUŢIILE/AUTORITĂŢILE CARE AU FOST INFORMATE SUPLIMENTAR
☐ Inspectoratul de poliţie

A
D

RE
SA

, D
AT

EL
E 

D
E 

CO
N

TA
CT

☐ Procuratura raionului
☐ Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei
☐ Serviciul de asistenţă medicală de urgenţă
☐ Inspectoratul de stat al muncii

6. DATE DESPRE PERSOANA CARE A SESIZAT CAZUL
Persoana a dorit să-şi păstreze anonimatul:                   ☐ Da (treci la p.6.2)                         ☐ Nu (treci la p.6.1)
6.1 Nume, Prenume 6.2 Tipul relaţiei cu copilul:

       ☐ Rudă;          
       ☐ Persoană terţă (adult);             
       ☐ Persoană terţă (copil);

Adresa, telefon de contact:

7. DATE DESPRE SUSPECTA VICTIMĂ (se completează pentru un singur copil)
Nume, Prenume Sexul    F ☐       M ☐ Vârsta ________ luni, ani

Adresa, telefon de contact:

Locul aflării copilului la momentul expedierii sesizării: 

8. DATE DESPRE PĂRINŢI/ALTE PERSOANE ÎN GRIJA CĂRORA SE AFLĂ COPILUL
☐ Mama                                                         ☐ Tata                          ☐ Tutore/curator    
☐ Rudă (care nu este tutore/curator)        ☐ Persoană terţă         ☐ Personalul serviciului social de plasament temporar
Nume, Prenume Adresa, telefon de contact:

Nume, Prenume Adresa, telefon de contact:

NOTĂ! Rubricile din fișa de sesizare se completează în funcţie de informaţia primară deţinută de către  
expeditor. În cazul în care expeditorul nu deţine date pentru completarea tuturor rubricelor din fișa de sesizare,  

acestea nu se completează.

(Adresa, datele de contact)

Anexă la Ordinul cu privire  
la aprobarea Fișei de sesizare a cazului suspect  

de violenţă, neglijare, exploatare și trafic al copilului
                     nr. _____________  din _____________153/1043/1042/293 8 octombrie 2014
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9. DATE DESPRE CAZUL SUSPECT
Data, timpul producerii cazului:  
Ziua _____/ luna __________/ anul _____     Ora ______

Locul producerii cazului: 

9.1 SCURTĂ DESCRIERE A CAZULUI:

9.2 INDICATORII FIZICI ŞI PSIHO-COMPORTAMENTALI CONSTATAŢI VIZUAL/SAU DECLARAŢI 
REFERITOR LA COPIL
☐ Fracturi
☐ Arsuri
☐ Tăieturi
☐ Hematoame
☐ Vînătăi
☐ Muşcături
☐ Zgîrieturi
☐ Dureri de cap

☐ Leziuni ale organelor  
     genitale/anusului
☐ Sarcină
☐ Boli sexual transmisibile
☐ Comportament sexualizat

☐ Consum de alcool/droguri
☐ TBC
☐ Expunerea premediată la  
     infectarea cu TBC
☐ Abandon şcolar
☐ Lipsa/insuficienţa alimentaţiei
☐ Copii lăsaţi fără supraveghere
☐ Vagabondaj
☐ Cerşit
☐ Exploatare prin muncă
☐ Subdezvoltare fizică
☐ Scabie
☐ Pediculoza 
☐Vestimentaţie    
necorespunzătoare  anotimpului
☐ Vestimentaţie murdară
☐ Lipsa igienei corporale
☐ Condiţii de locuit insalubre

☐ Tendinţe suicidale         
☐ Depresie                          
☐ Fuga de acasă
☐ Scăderea reuşitei şcolare
☐ Frica de adulţi
☐ Agresivitate
☐ Nervozitate
☐ Alţi indicatori
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

9.3 TIPUL CAZULUI SUSPECT
Violenţă Neglijare Exploatare Trafic
☐ Fizică
☐ Economică
☐ Sexuală 
☐ Psihologică
☐ Spirituală

☐ Alimentară
☐ Educaţională
☐ Vestimentară
☐ Emoţională
☐ A igienei
☐ În supraveghere
☐ Medicală

☐ Exploatare prin muncă
☐ Practicarea cerşitului
☐ Practicarea prostituţiei

☐ Exploatare prin muncă
☐ Exploatarea sexuală
☐ Trafic de organe

10. DATE DESPRE SUSPECTUL ABUZATOR/ABUZATORI
Nume, Prenume

Adresa, telefon de contact:

Relaţia cu suspecta victimă:          
☐ Părinte   ☐ Rudă   ☐ Persoană terţă adultă din comunitate
Personal al:          
☐ Instituţiei de învăţământ         ☐ Serviciului social             
☐ Instituţiei medicale
Copil din:
☐ Comunitate                               ☐ Serviciu social   
☐ Instituţiei de învăţământ            ☐ Instituţiei medicală

Nume, Prenume

Adresa, telefon de contact:

Relaţia cu suspecta victimă:          
☐ Părinte   ☐ Rudă   ☐ Persoană terţă adultă din comunitate
Personal al:          
☐ Instituţiei de învăţământ         ☐ Serviciului social             
☐ Instituţiei medicale
Copil din:
☐ Comunitate                               ☐ Serviciu social   
☐ Instituţiei de învăţământ            ☐ Instituţiei medicală

10.1 ACCES LA COPIL ŞI NIVELUL DE RISC PENTRU VIAŢA ŞI SĂNĂTATEA COPILULUI
☐ Are acces şi există risc                   
☐ Nu are acces

☐ Are acces şi există risc                   
☐ Nu are acces

Semnătura expeditorului

_____________________

Numele specialistului care a recepţionat fișa de sesizare _______________________
Nr. şi data înregistrării în registrul de evidenţă a copiilor în situaţie de risc
Ziua ______ / luna ______________ / anul ______      Numărul _______  
Semnătura ________________________
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Anexa 2
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Anexa 3
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Anexa 4
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Anexa 5
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Anexa 6
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Anexa 7
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Anexa 8 
Diagnosticul diferențial în cazurile de violență față de copii (cnpac.md)
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NOTE:




