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REZUMAT
Conform unor statistici din industria farmaceutică, reiese că 73% dintre români îşi administrează singuri me-
dicamente, adică apelează la automedicaţie. Motivele pentru care se recurge la acest procedeu sunt: neîn-
crederea în medic, lipsa timpului sau a unei educaţii sanitare şi familiale. Automedicaţia poate avea conse-
cinţe negative asupra sănătăţii populaţiei, mai ales dacă copiii sunt „automedicaţi“ prin administrarea de 
medicamente de către părinţi fără un consult medical de specialitate. Studiul de faţă prezintă riscurile auto-
medicaţiei la copii, în contextul în care jumătate dintre părinţii intervievaţi au administrat medicamente copi-
ilor fără a merge în prealabil la un consult medical şi fără a conştientiza pe deplin riscurile la care îi supun pe 
copii.
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ABSTRACT
According to some statistics from the pharmaceutical industry, 73% of Romanians are taking medicines by 
themselves, meaning self-medication. The reasons for using this method are: distrusting the doctors, lack of 
time or a sanitary education and family reasons. Self-medication can have negative consequences on human 
health, especially if children are “self-medicated” by taking medicines given by parents without seeing a spe-
cialist. This study presents the risks of self-medication at children, given that half of the interviewed parents 
are giving drugs without going to a medical consult first and without fully realizing the risks they put their 
children at.
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INTRODUCERE

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
(OMS), automedicaţia reprezintă „administrarea 
medicamentelor de către consumatori în scopul tra-
tamentului simptomelor şi dereglărilor uşoare de 
sănătate recunoscute de ei înşişi“ (1). Automedica-
ţia responsabilă este alcătuită din autoprofilaxie şi 
automedicaţie, reprezentând o parte importantă a 
sectorului primar al sistemului de sănătate (1). 

Automedicaţia neresponsabilă este o problemă 
publică gravă, cu atât mai mult cu cât importanţa 
unui consult medical şi riscurile automedicaţiei nu 
sunt conştientizate de mare parte dintre pacienţi 
(1,2). 

Există trei tipuri de automedicaţie:
1. Automedicaţia primară permite tratarea unor 

simptome, în cazul în care nici un diagnostic 
nu a fost stabilit de un medic. 

2. Automedicaţia secundară se mai numeşte şi 
„remedicaţie“. Ea permite tratarea simpto-
melor unei maladii sau ale unei crize diag-
nosticate deja de un medic care a eliberat o 
reţetă, în care a dat indicaţii precise pacientu-
lui.

3. Automedicaţia terţiară este cea practicată de 
ani întregi, de către persoane care suferă de o 
boală cronică şi pacienţii înşişi îşi adminis-
trează medicamentele (3,4).
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Cele mai frecvente afecţiuni pentru care se re-
curge la automedicaţie sunt afecţiuni comune, pre-
cum răcelile banale, tulburările digestive, durerile 
de cap, stomac sau dinţi şi necesită medicamente 
pentru care nu e obligatorie eliberarea unei reţete 
(5). 

Abuzul de medicamente înseamnă deseori auto-
medicaţie şi ne referim la consumul fără discernă-
mânt al antibioticelor a căror vânzare liberă este 
interzisă de lege (6,7). Automedicaţia poate întârzia 
punerea unui diagnostic, cu efect negativ pentru să-
nătate. Se pot ignora efectele adverse ale unor me-
dicamente sau ale unor posibile combinaţii de me-
dicamente în lipsa unor cunoştinţe medicale amă-
nunţite (8). Consecinţele pot fi uneori atât de grave 
încât necesită spitalizare. Automedicaţia implică 
riscul de a se utiliza un tratament nepotrivit, în lipsa 
unui consult medical (9). 

MATERIAL ŞI METODĂ

Scopul lucrării este de a prezenta şi a scoate în 
evidenţă pericolele pe care le prezintă o medicaţie 
neadecvată, necorespunzătoare nici prin cantitate şi 
nici prin modul de administrare atât sugarilor, cât şi 
copiilor, fără un consult şi un diagnostic medical. 
Pentru a obţine informaţii despre eficienţa, respec-
tiv pericolele automedicaţiei la copii s-a întocmit 
pentru părinţi un chestionar cu 21 de întrebări, ru-
gând părinţii să răspundă în mod corect şi sincer la 
întrebări. Numărul persoanelor intervievate pentru 
acest studiu a fost de 54, mame în primul rând, re-
spectiv alţi părinţi şi s-a desfăşurat la Oradea.

Distribuţia respondenţilor în funcţie de vârstă

La întocmirea chestionarului, respectiv la cumu-
larea răspunsurilor, distribuţia în funcţie de vârstă 
este prezentată în Tabelul 1.

TABELUL 1. Distribuţia respondenţilor în 
funcţie de vârstă
Vârsta %
18-25 ani 21
25-35 ani 46
35-40 ani 19
40-55 ani 14
Total 100

Distribuţia respondenţilor în funcţie de studii

 Respondenţii aveau studii terminate în momen-
tul aplicării chestionarului după cum urmează:

TABELUL 2. Distribuţia repondenţilor în funcţie de studii
Studii %
Gimnaziu 26
Studii medii 46
Studii universitare 28
Total 100

Distribuţia respondenţilor în funcţie de mediul de 
provenienţă

Respondenţii proveneau atât din mediul rural, 
cât şi urban, iar distribuţia lor este prezentată în Ta-
belul 3.

TABELUL 3. Distribuţia respondenţilor în funcţie de 
mediul de provenienţă 
Distribuţia respondenţilor în funcţie de 
mediul de provenienţă

 %

Urban  69
Rural  31
Total 100

Distribuţia respondenţilor în funcţie de vârsta 
copilului

La întrebările formulate în chestionar au răspuns 
în primul rând mămici care alăptează sau au copii 
mai mici de un an, apoi părinţi cu copii între 1-5 
ani, urmând părinţi cu copii între 5-10 ani, iar cei 
mai puţini respondenţi au fost părinţii cu copii pes-
te 10 ani.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Se observă că majoritatea respondenţilor este al-
cătuită din persoane tinere, în primul rând mămici, 
dar şi posibil bunici. Se observă o preponderenţă a 
studiilor medii în lista celor intervievaţi, ceea ce 
denotă responsabilitate vizând modul de adminis-
trare a medicamentelor într-un mod corespunzător.

La întocmirea chestionarului au participat respon-
denţi din ambele medii de provenienţă, majoritatea, 
adică 69%, au fost din mediu urban, iar restul de 31% 
din mediu rural. Mai mult de jumătate din respondenţi 
(64%) susţin că cunosc ce înseamnă automedicaţia, 
definind-o după cum urmează în Tabelul 4.

TABELUL 4. Variantele definiţiei automedicaţiei de 
către pacienţi
Defi niţii ale automedicaţiei de către pacienţi %
a)  Tratament cu medicamente din propria iniţiati vă 10,9
b)  Obţinerea sfaturilor medicale și procurarea 
     medicamentelor în farmacii

9,1

c)  Procurarea medicamentelor direct din farmacie și 
     uti lizarea lor în mod de sine stătător 

20,0

d)  Independenţă în menţinerea propriei stări de 
     sănătate 

24,0

Total 64,0
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Comentând definiţiile respondenţilor din Tabe-
lul 1, putem afirma că doar 9,1% dintre cei chestio-
naţi tratează conştient automedicaţia din punct de 
vedere a responsabilităţii, având în vedere faptul că 
sfatul medicului trebuie să persiste în procesul au-
tomedicaţiei. Numai 45,05% dintre cei chestionaţi 
cunosc riscurile automedicaţiei şi 54,95% nu le cu-
nosc. Cu toate acestea, în cazul în care se îmbolnă-
vesc o treime (34,89%) se adresează farmacistului, 
41,92% se adresează medicului, 24% preferă să se 
autotrateze fără să se adreseze la specialiştilor; 
2,86% – alte variante de răspuns.

Topul grupelor de boli, dereglări, simptome în 
cazul cărora se recurge cel mai frecvent la autome-
dicaţie este prezentat în Tabelul 5.

TABELUL 5. Cele mai frecvente stări patologice şi 
simptome pentru care se aplică automedicaţia
Grupul de boli, dereglări, simptome %
a) Stări de răceală (durere de gât, rinită, febră) 48,81
b) Afecţiuni ale tractului gastro-intesti nal 
(vomă, diaree, consti paţie) 25,36

c) Afecţiuni dermatologice (herpes, acnee, micoze) 14,90
d) Avitaminoze, anemii 10,93
Total 100

Sondajul realizat în rândul intervievaţilor relevă 
că cel mai frecvent se apelează la automedicaţie în 
cazurile stărilor de răceală. Motivele pentru care 
respondenţii au ales automedicaţia este prezentat în 
Tabelul 6, Fig. 1.

TABELUL 6. Motivele pentru care se apelează la 
automedicaţie
Moti ve %
Lipsa de ti mp pentru a se adresa medicului 59,34
Lipsa încrederii în medici/farmaciști   9,14
Lipsa banilor pentru serviciile medicale 16,84
Subesti marea bolii și supraesti marea cunoști nţelor 
în medicaţie 14,68

Total 100,00

FIGURA 1. Motivele pentru care se apelează la 
automedicaţie

Motivele pentru care respondenţii au ales auto-
medicaţia se datorează lipsei de timp, deoarece ma-
joritatea lor au locuri de muncă cu orare nepermisi-
bile, de multe ori copilul ajungând la medic poate a 
doua sau a treia zi de la debutul bolii. De asemenea, 
şi lipsa banilor reprezintă un motiv pentru care au-
tomedicaţia este aplicată copiilor, dar şi greşelile 
părinţilor în subestimarea bolii şi supraestimarea 
cunoştinţelor în medicaţie. Lipsa încrederii în me-
dici respectiv în farmacişti este ultima variantă se-
lectată de către respondenţi.

Măsurile pentru îmbunătăţirea procesului de au-
tomedicaţie propuse de pacienţii chestionaţi sunt 
prezentate în Tabelul 7, Fig. 2.

TABELUL 7. Măsurile pentru îmbunătăţirea procesului 
de automedicaţie
Acţiuni propuse %
Reglementarea automedicaţiei prin norme 40,72
Implementarea unui sistem de rambursare parţială a 
costului unui medicament, dacă bolnavul se prezintă 
cu reţeta de la medic

29,64

Publicitate, ex. fraza „Automedicaţia poate ucide!“ 25,76
Alte variante 3,88

FIGURA 2. Măsurile pentru îmbunătăţirea procesului de 
automedicaţie

Toţi părinţii respondenţi au fost de acord cu pro-
punerea de reglementare a procesului de automedi-
caţie, mai ales prin impunerea unor norme bine sta-
bilite care să nu prezinte greutăţi în aplicare şi res-
pectare, deoarece sănătatea este lucrul cel mai de 
preţ de care poate să dispună un om.

CONCLUZII

1. Independenţa în menţinerea propriei stări de 
sănătate este unul dintre motivele pentru care se 
apelează la automedicaţie şi mai mult de jumătate 
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din populaţie – prin extrapolare – nu cunoaşte ris-
curile automedicaţiei.

2. Cel mai frecvent se apelează la automedicaţia 
copilului şi sugarului de către mame sau părinţi în 
cazurile stărilor de răceală, după care urmează 
afecţiunile tractului gastro-intestinal, cele dermato-
logice şi cele legate de avitaminoze, anemii. 

3. Motivele pentru care se alege automedicaţia 
copilului şi sugarului de către mame sau alt părinte 
se datorează lipsei de timp, de multe ori copilul 
ajungând la medic poate a doua sau a treia zi de la 
debutul bolii. 
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4. Procurarea medicamentelor direct din farma-
cie şi utilizarea lor în mod de sine stătător reprezin-
tă o modalitate prin care se exercită automedicaţia 
copilului de către părinţi.

5. Tot mai mulţi părinţi apelează la automedica-
ţie fiind influenţaţi de campanii agresive de media-
tizare a medicamentelor prin mijloace media.

6. Reglementarea procesului de automedicaţie 
este dorită şi în acelaşi timp necesară pentru păstra-
trea sănătăţii populaţiei. 


