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Morbiditatea 

 Morbiditatea, în termeni simpli, se referă la nivelul de boală și 
de invaliditate caracteristic unei populații.  

 

 În mod tradițional, specialiștii s-au concentrat asupra 
impactului pe care îl are mortalitatea (rezultatul final al 
morbidității) asupra populațiilor și numai în ultimii ani (odată 
cu creșterea speranței de viață), accentul s-a deplasat mai 
mult în direcția morbidității 

 

 Profilul de morbiditate al unei populații poate fi tradus în 
nevoi de servicii medicale și stă la baza planificării de 
servicii medicale 

 

 Distribuția morbidității afectează, în mod dinamic, caracteristile 
de mortalitate ale populației și compoziția demografică viitoare 
a acesteia. 
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Definiții 

 Morbiditatea reprezintă fenomenul de masă al 
îmbolnăvirilor apărute într-o populaţie definită, într-o 
anumită perioadă de timp, în general un an calendaristic.  

 

 Evenimentul consemnat este apariţia/prezența bolii, 
definită ca absenţa sănătăţii, adică a stării de bine fizic, 
psihic şi social pe care aceasta o presupune. 

 

 Unitatea statistică de observare este “îmbolnăvirea”, 
sau în abordarea longitudinală, persoana bolnavă. 
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Concepte relevante 

Există mai mulți termeni care descriu ”absența sănătății”: 

Deficiență - orice pierdere sau anomalie a structurii sau a 
funcției psihologice, fiziologice sau anatomice; 

Incapacitate (dizabilitate) - o restricție sau lipsă a capacității 
de a efectua o activitate în mod sau în intervalul considerat 
normal pentru o ființă umană; 

Handicap - un dezavantaj pentru un anumit individ, care rezultă 
dintr-o deficiență sau incapacitate, care limitează sau 
împiedică îndeplinirea unui rol normal (în funcție de vârstă, 
sex, și factorii sociali și culturali) pentru acel individ. 
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Criteriile utilizate pentru 
caracterizarea bolilor 

 prezenţa bolii 

 numărul de boli care se găsesc la o persoană 

 frecvenţa bolii la un grup din populaţie 

 gravitatea bolii 

 impactul asupra sănătăţii 

 

     Incadrarea gnosologică cel mai frecvent utilizată este 
ICD 10 - clasificarea OMS a bolilor (care pune accent pe 
cauza bolilor şi organul atins), dar există  numeroase 
alte clasificări (după criterii psihiatrice, simptome, 
deficienţe, incapacitate). 
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ICD 10 

 Aproximativ 14.400 coduri de boala 

 Sistemul de clasificare permite adaugarea unor noi 

diagnostice 

 Este utilizat neschimbat in 110 tari 

 Unele tari il folosesc inclusiv pentru plata serviciilor de 

sanatate, altele doar pentru raportarea imbolnavirilor si 

statistica sanitara 

 In Romania se foloseste ICD 10 – AM pentru serviciile 

spitalicesti si o lista de coduri restransa (999 coduri) 

pentru serviciile ambulatorii si concediile medicale 
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           Clase/categorii de boli  
 I Certain infectious and parasitic diseases   

 II Neoplasms   

 III Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving 
the immune mechanism   

 IV Endocrine, nutritional and metabolic diseases   

 V Mental and behavioural disorders   

 VI Diseases of the nervous system   

 VII Diseases of the eye and adnexa   

 VIII Diseases of the ear and mastoid process   

 IX Diseases of the circulatory system   

 X Diseases of the respiratory system   

 XI Diseases of the digestive system   

 XII Diseases of the skin and subcutaneous tissue   

 XIII Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue   

 XIV Diseases of the genitourinary system   

 XV Pregnancy, childbirth and the puerperium   

 XVI Certain conditions originating in the perinatal period   

 XVII Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities   

 XVIII Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not 
elsewhere classified   

 XIX Injury, poisoning and certain other consequences of external causes   

 XX External causes of morbidity and mortality   

 XXI Factors influencing health status and contact with health services   

 XXII Codes for special purposes   
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• Prezintă importanţă pentru: 

 Elaborarea şi implementarea măsurilor de prevenţie 

 Controlul bolilor într-o populaţie 
 Planificarea îngrijirilor de sănătate 
 Cercetarea etiologiei şi tabloului clinic al bolii 
 Estimarea impactului social şi economic asociat bolilor 

 

• Măsurarea morbidităţii într-o populaţie trebuie să ţină cont 

de următoarele elemente: 

         - bolile  sunt un concept  dinamic şi evolutiv 

         - separarea sănătăţii de boală nu este uşoară 

         - un fenomen morbid poate fi observat şi interpretat 
diferit de  

           bolnavi sau de profesionisti de specialitati  distincte 
 

Studiul morbidității 



Morbiditatea – particularități  

     Înregistrarea morbidităţii este puternic influenţată de: 

 Accesibilitatea serviciilor medicale 

 Calitatea serviciilor medicale 

 Performanta diagnosticului 

 Corectitudinea codificării 

 Adresabilitatea populatiei 

 

Evoluţia bolii poate fi către: 

 vindecare, 

 cronicizare,  

 complicaţii (incapacitate, handicap, etc.),  
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Documentele purtătoare de 

informaţii 

 

 Documente medicale curente:  
 registrul de consultaţii 

 fişa medicală 

  foaia de observaţie 

  registrele de pacienţi 

 

 Informaţiile furnizate de: 
  sistemele de monitorizare şi supraveghere,  

 anchetele şi studiile special concepute pentru analiza 
anumitor aspecte ale fenomenului 
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Tipuri de morbiditate 

Clasic sunt descrise următoarele tipuri de morbiditate: 

 Reală – totalitatea cazurilor de boală existente la nivelul 

unei comunităţi 

 Diagnosticabilă –  cazurile diagnosticabile cu probele 

care există în prezent 

 Auto-percepută  (resimţită) – reflectă starea de 

sănătate percepută de individ. 

 Obiectivă – este cea măsurabilă prin anchete 

epidemiologice sistematice utilizând instrumente de 

măsură standardizate 

  

     De multe ori, la nivelul individului sunt posibile asocieri 

de mai multe boli, fenomen numit comorbiditate. 

 



 

 

      Tipuri de morbiditate (2) 

MORBIDITATE REALĂ 

 

 

 

 

 

 

MORBIDITATE 

DIAGNOSTICABILĂ 

 

 

 

MORBIDITATE 

DIAGNOSTICATĂ 

Cunoscută 
la nivelul 
populației 
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Măsurarea morbidității 

observate 

 Abordare transversală (un an calendaristic) 

 

 Abordare longitudinală (o cohorta sau o 

generație) 
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Abordări în măsurarea 

morbidității observate 

 In functie de debut 

- Cazuri noi – incidenta 

- Cazuri noi+vechi – prevalenta 

 

 In functie de gravitate 

- Morbiditate cu incapacitate temporara de munca (ITM) 

- Morbiditate cu invaliditate 

- Morbiditate spitalizata 

- Mortalitate pe cauze medicale (cazul de imbolnavire care 

determina decesul) 
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Măsurarea incidenței 

 Rata de incidenţă 

 

 Rata  de incidenţa cumulată 
(exprimă riscul) 

 

 Densitatea incidenței          
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Incidenţa îmbolnǎvirilor 
 Definiţie: fenomenul apariţiei cazurilor noi de 

boalǎ într-o populaţie definitǎ şi într-o 
perioadǎ definitǎ de timp. 

 

 Unitatea de observare: cazul nou de boalǎ 
- cazul de boalǎ diagnosticatǎ, înregistrat 
pentru prima datǎ la aceeaşi persoanǎ 
indiferent de momentul apariţiei semnelor 
clinice sau modificărilor paraclinice. 
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Cine raporteazǎ cazurile noi de 

boalǎ? 

 Medicul de familie  - raporteazǎ cazurile noi la Directia 

de Sanatate Publica Judeteana/a municipiului Bucuresti 

pe baza unui centralizator, completat lunar (total, 

urban si rural). 

 Denumirea bolii 
Codul din 

revizia a 10-a 
O.M.S. 

Numar cazuri noi pe grupe de virsta si sex 

Total Sub un an 1 - 14 ani 15 - 64 ani 65 ani si 
peste 

Total Fem. Total Fem. Total Fem. Total Fem. Total Fem. 

B C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

TOTAL CAZURI  (001-975) *                     

Holera A00                     

Febra tifoidă A01.0                     

Febrele paratifoide A01.1-A01.4                     

Alte infecţii cu salmonella (infecţii şi toxiinfecţii 
alimentare) 

A02                     

……… 

Extras din centralizatorul raportat de medicul de familie 



Mǎsurarea fenomenului 

 
 În abordare transversală a fenomenului (an 

calendaristic): 
 Indicatori de intensitate (frecvenţǎ) – rate care mǎsoarǎ 

frecvenţa de apariţie a cazurilor noi: 

 rate brute: rata de incidenţǎ generalǎ, rata de incidenţǎ pe cauze 
medicale (în toatǎ populaţia luatǎ în studiu) 

 rate specifice de incidenţǎ– pe sexe, pe grupe de vârstǎ, pe medii 
sociale, pe cauze medicale şi vârstǎ, pe cauze medicale şi mediu 
social (în subpopulaţii) 

 Indicatori de structurǎ (ponderi, proporţii) – structura cazurilor 
noi în funcţie de o serie de caracteristici (vârstǎ, sex, mediu social, 
cauzǎ etc) 

 

 În abordarea longitudinalǎ a fenomenului: 
 rata cumulativǎ a incidenţei  

 rata medie a incidenţei (densitatea de incidenţǎ)  

 



Incidenta - indicatori 

 I = Nr cazuri noi 

Populatie medie (1 iulie) 
X 10ⁿ 

Rate specifice: pe sexe, grupe de varsta, stare civila, medii de rezidenta, grupe 
de boli, categorii socioprofesionale 

Indicatori de structură =  
Nr cazuri noi 

Nr. cazuri noi boli CV X 100 

-pe sex,  
-pe grupe de boli,  
-pe grupe de vârstă etc 

Densitatea incidenței = nr cazuri noi/nr. pers x timp de observare 

Incidența cumulativă = nr cazuri noi/nr. populație la risc (populatia 
nonbolnava la momentul initial al masurarii care este la risc de a se îmbolnăvi) 
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Factori care influențează 

incidența 

 Modificarea stilului de viata 

 Modificarea virulentei factorilor incriminati in producerea 

bolii 

 Aparitia unor noi determinanti ai bolii 

 Eficacitatea interventiilor de prevenire 

 Evolutia temporală a bolii 

 Aparitia unor noi metode de diagnostic 

 Modificări în structura pe grupe de vârsta a populației 

 Modificări în clasificarea bolilor 

 Migrația  
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Prevalența 

Prevalenţa → frecvenţa cazurilor de boală existente (cazuri 

noi               şi vechi de boală) într-o populaţie la un 

moment dat (prevalenţa de moment) sau într-o perioadă 

(prevalenţa de perioadă). 
 

 Unitatea de observare → cazul de boală (nou sau vechi). 
 

 Prevalenţa este utilă mai ales în studiul bolilor cronice  
 Supravieţuirii 

 Poverii bolilor 

Rata de prevalenţă depinde de două componente:  

incidenţa bolii şi  

durata bolii.  

Rata de prevalenţă = Rata de incidenţă * Durata bolii 

 



Prevalența- abordare 
 

- Fenomen de perioadǎ (cazurile de boalǎ care au existat într-o 

populaţie 

  între douǎ date calendaristice) =  prevalenţa de perioadǎ 
 

           Prev perioadă ( 1 an) =  cazuri noi și vechi an  x 10ⁿ  

                                               pop medie (1 iul)         

 

- Fenomen de moment (cazurile de boalǎ existente într-o populaţie la un  

moment dat (dată calendar) = prevalenţa de moment 
 

Prev moment  =  cazuri existente în acel moment   x 10ⁿ 

                                       pop la acel moment 
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Surse de informaţii 

 depistare de masǎ activǎ (anchetǎ de prevalenţǎ) 

 raportǎrile serviciilor medicale ambulatorii a bolnavilor 

aflaţi în evidenţǎ  

 

Specificare 

R
ân

d
 

Tbc. Malarie Tumori 

maligne 

C00-C97 

Anemii  (se 

exclud 

anemiile 

secundare) 

D50-D64 

Guşa 

simplă şi 

nodulară 

netoxică 

E01-E04 

Diabet 

zaharat 

……. 

A15-A19 B50-B54       E10-E14 
A B 1 2 3 4 5 6 

Rămaşi în 

evidenţă 

1 

            

Indici de 

prevalenţă 
2 

Extras din centralizatorul raportat de medicul de familie 



Factorii care influențează 

prevalența 

 
 
 

• Aparitia de cazuri noi de boala 
• Cresterea efectelor  terapeutice 
   dar fara vindecare 
• Durata mare a bolii 
• Imbunatatirea facilitatilor de  
   diagnostic 
• Imbatranirea populatiei 
• Cresterea duratei medii a vietii 
• Imigrarea bolnavilor 
• Emigrarea persoanelor  

   sanatoase 

•  Scurtarea duratei bolii 
•  Reducerea incidenţei 
•  Cresterea ratei de  
    vindecare a cazurilor  
•  Rata înaltă a fatalităţii  
    asociate bolii 
•  Emigrarea cazurilor 

 
 



Morbiditatea cu incapacitate 

temporară de muncă 

 Reflectă doar îmbolnăvirile care au produs incapacitate de diverse 
tipuri şi gravităţi. Astfel acesta poate fi:  
 

Morbiditate cu incapacitate temporară de muncă (ITM) .  

 Sursa informaţiilor o constituie certificatul de concediu medical  
iar unitatea de observare este certificatul medical iniţial 
 

Morbiditate cu invaliditate – se referă la bolile grave care produc 
afectarea severă şi nereversibilă a capacităţilor funcţionale ale 
individului. 

 Sursa de informaţii o constituie decizia de pensionare pe caz de 
boală.   

 

Morbiditate spitalizată - frecvenţa îmbolnǎvirilor care determinǎ 
spitalizarea bolnavilor 

 Sursa de informaţii o constituie raportarea spitalelor (diagnosticul 
principal la externare) 
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Morbiditatea cu incapacitate temporară de 

muncă în funcție de principalele cauze 
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Examene medicale de masă  
 

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 

UMF "Carol Davila" Bucureşti 



   Examenele medicale de 

masă 

  Urmăresc identificarea de prezumție sau/și 
stabilirea existenței reale a bolilor sau altor 
caracteristici biologice sau comportamentale 
într-o populație (FR) 

 

 Tipuri: 

    A. Anchete (studii) de prevalență 

    B. Screening 
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 Anchetele (studiile) de 

prevalență(1) 

 examene medicale care se realizează într-un interval 
relativ scurt de timp, într-o populație bine definită, ocazie 
cu care se pot înregistra atât expunerea cât și rezultatul 
(boala). 

 

Tipuri: 

-pur descriptive - informatii despre variabile in mod 
separat (cate boli sau cate situatii comportamentale se 
gasesc in populatie); 

-de tip cross-sectional – se inregistreaza concomitent 
prezenta bolii si prezenta unor variabile (caracteristici 
biologice, genetice, comportamentale) la momentul 
examenului (posibil care au precedat boala). 
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Anchetele (studiile) de 

prevalență(2)  

 Scop  

 sa determine prezenta bolii, a incapacitatii sau a unor 
caracteristici personale; 

 sa produca indicatori de masurare ai starii de sanatate a 
populatiei; 

 sa permita cunoasterea distributiei unor factori de risc in 
populatia examinata, concomitent prezentei sau asociati bolii. 

 

 Domenii de aplicare  

 diagnosticul starii de sanatate a populatiei; 

 stabilirea unor prioritati in actiunile de interventie; 

 in programare si planificare sanitara; 

 evaluarea unor actiuni; 

 in identificarea posibilelor asociatii epidemiologice 
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Anchetele (studiile) de 

prevalență(3) 

      Conditii de realizare: 

  

 sa corespundă unei nevoi reale; 

 scopurile anchetei sa fie clar formulate: 
 administrativ, de planificare; 

 prescriptiv (de identificare a bolnavilor in vederea tratarii lor); 

 sa fi fost evaluate resursele disponibile sau care pot fi 
obtinute; 

 stabilirea de prioritati in functie de resurse; 

 stabilirea criteriilor de evaluare a actiunii; 

 stabilirea metodologiei anchetei; 

 organizarea in detaliu a actiunii; 

 pregatirea prealabila a populatiei  
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Exemple de studii de 

prevalență 
 PREDATORR - Studiul Naţional privind Prevalenţa Diabetului, 

Prediabetului, Supraponderii, Obezităţii, Dislipidemiei, Hiperuricemiei 
şi Bolii Cronice de Rinichi  

         -  Populația de studiu - eșantion 3000 persoane (18-79 ani),  

         - 101 centre, 18 luni ( 2013-2014) 

 

-  Rezultate:                -  diabet zaharat – 11,6% , prediabet – 18,4%                   

                                      -  supraponderalitate – 34,6%, obezitate morbidă 
2,7% 

                                      -  boli cronice de rinichi – cca 7% din populatia de 
studiu. 

 

 Seria de studii SEPHAR (Studiul dE Prevalenţă a Hipertensiunii 
Arteriale şi evaluare a riscului cardiovascular în România) – eșantion 
reprezentativ pt. populația adultă a României, Min.S + Asociația 
Română de Hipertensiune 

         SEPHAR I – 2005 – prevalența HTA - 40,5% 

         SEPHAR II – 2011-2012 – 40,4% 

         SEPHAR III – 2015-2016 – 45,1% (eșantion 2000 persoane, 18-80 
ani) 

       



B. Screeningul 

 Definiție: examinarea de masă care constă 

în aplicarea unui ansamblu de procedee și 

tehnici de investigație asupra unui grup 

populațional în scopul identificării de 

prezumpție a unei boli, anomalii sau a unui 

factor de risc. 
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Tipuri de teste  

 

 TEST DIAGNOSTIC: utilizat pentru 
demonstrarea existenţei stării de boală sau 
demonstrarea abaterii de la normalitate 
(stabilește/confirmă diagnosticul)  

 

 TEST DE SCREENING: identificarea într-o 
populaţie aparent sănătoasă a persoanelor cu 
risc crescut de a fi în mod real bolnave sau de a 
prezenta o abatere de la normalitate (identifică 
presupușii bolnavi, suspiciunea de diagnostic) 
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Modelul general al unui 
examen de screening 

a 

36 

Populatie  

tinta 

Test S 

Pozitivi 

(pb. B) 

Negativi 

(pb. NB) 

Faza 

dg 

Faza  

terap 
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Ipotezele care justifica utilizarea 

screeningului 

 într-o populaţie există boli şi bolnavi 

necunoscuţi datorită unor nevoi neresimţite, 

neexprimate sau nesatisfăcute 

 identificarea bolii în perioada ei de latenţă 

face ca eficacitatea şi eficienţa intervenţiilor să fie 

mai mare 

 tratamentele efectuate în stadiile precoce ale 

bolii sunt mai ieftine şi mai eficace (boala nu se 

agravează, s-ar preveni decesele premature) 
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Scopurile screening-ului 
 

 

1. Menţinerea sănătăţii şi prevenirea bolii, în ipoteza în 
care scopul screeningului este depistarea factorilor 
de risc - profilaxie primară 

 

2. Depistarea precoce a bolilor - profilaxie secundară 

 

3. Instrument pentru planificarea şi programarea 
sanitară  

 

-determinarea prevalenţei unei boli sau factor de risc 

-diagnosticul stării de sănătate a unei colectivităţi 

-evaluarea unei acţiuni, a unor programe 

-determinarea prezenţei unei asociaţii. 
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Alte procedee de depistare precoce a 

bolilor-profilaxie secundară 

 depistarea pasiv-activă (căutarea cazurilor):  
 cu ocazia examenelor medicale curente (consultaţii) când 

pacientul se prezintă la medic pentru anumite acuze iar 
medicul, după consultaţia acordată pentru acuzele 
pacientului, aplică procedee şi tehnici de investigaţie pentru 
boala/bolile pe care doreşte să le depisteze; 

 

 examenele periodice de sănătate care se fac: 
 la vârste nodale (mai ales copii, în unele ţări şi adulţi) 

ocazie cu care se caută bolile care au o frecvenţă aşteptată 
mai mare la vârsta respectivă 

 la persoanele la risc înalt care sunt supuse unor examene 
la intervale regulate în vederea determinării apariţiei bolii 
(sugari, gravide etc.) 

 

 examenele tip check-up, care constau în bilant al starii de 
sănătate, din iniţiativa angajatului sau a angajatorului şi ale carui 
rezultate servesc stabilirii riscului de boala al persoanei. 
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Criteriile de alegere a bolilor care 

să facă obiectul unui screening 
1.Boala să constituie o problemă de sănătate (prevalenţa mare, 

gravitate mare prin consecinţele sale medicale şi sociale: evoluţie 

fatală, absenteism, invaliditate) 

2. Boala să fie decelabilă în etapa de latenţă sau în formele sale de 

debut asimptomatic 

3. Să existe probe/teste capabile să deceleze boala 

4. Testul de screening să fie acceptabil din pdv al populaţiei 

5. Istoria naturală a bolii să fie cunoscută şi înţeleasă 

6. Să existe facilităţi (servicii) disponibile pentru cei depistaţi bolnavi 

7. Tratamentul să fie acceptat de bolnavi 

8. Boala şi strategia de tratament şi supraveghere să fie agreate de 

autoritățile sanitare 

9. Costul acţiunii să nu fie exagerat de mare 

10. Înţelegerea de către medic sau echipa de medici a faptului ca 

depistarea este  numai începutul procesului de diagnosticare, 

tratare, urmărire a bolii 
40 Disciplina de Sanatate Publica si Management, 

UMF "Carol Davila" Bucureşti 



Modalităţi de realizare a unui 

screening 

1. Anchetele prin interviu sau prin chestionar 
completat de către persoana investigată. (p. primara) 

- Indicate pentru screeningul care vizează identificarea 
de comportamente sau factori de risc ai mediului de 
rezidenta (locuinte,  gospodării) 

- Limite: distorsiuni care ţin de memoria celor chestionaţi  
şi de intervievatori 

2.     Anchetele medicale: efectuarea unui examen clinic, 
paraclinic sau combinat (interviu, examen clinic şi 
paraclinic) (p. secundara) 
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   Calităţile probelor/testelor de 

screening 
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1. să nu facă rău; 

2. să poată fi aplicate rapid; 

3. să aibă cost redus; 

4. să fie simple; 

5. să fie acceptate de către populaţie; 

6. să aibă o validitate corespunzătoare; 

7. să aibă o reproductibilitate care să ofere o 
consistenţă bună; 

8. sa fie fiabile; 

9. să aibă randament mare; 

10. să aibă o valoare predictivă bună. 

 

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 

UMF "Carol Davila" Bucureşti 



Validitatea 

 reprezintă capacitatea unei probe de a identifica  

     corect ceea ce este pusă să identifice (frecvenţa cu 
care rezultatele probei sunt confirmate prin procedee 
diagnostice mai riguroase) 
 

 Se exprimă şi se măsoară prin sensibilitate şi 
specificitate. 
 Sensibilitatea: capacitatea unei probe de a identifica corect 

pe cei care au boala  

 Specificitatea: capacitatea unei probe de a identifica corect 
pe cei care NU au boala 

 Depinde de pragul de separare 
 Se determina înainte de declanşarea screeningului - aplicarea 

probei pe un eşantion mic 

 Cresterea validitatii prin aplicarea mai multor teste in serie/paralel 
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Validitate- sensibilitatea 

Boala  Total  

+ - 

Rez. 

probei 

de S 

 

+ RP FP P 

 

- FN RN N 

Total B NB n 

100x
B

RP
Sb 
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•Exprimă proporţia rezultatelor pozitive 
în masa bolnavilor RP/B 

 
•Este o probabilitate condiţionată: 
exprimă probabilitatea de a fi pozitiv cu 
condiţia de a fi bolnav 

 

•Este complementară cu proporţia FN 
•Creste Sb scade specificitatea 
•Proba cu SB mare 

•FN putini- se pierd putini bolnavi 
•recomandata pt boli grave 
•solutia optima pt interventia de 
sanatate publica 
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Validitate- specificitatea 

Boala  Tot

al  
+ - 

Rezulta

tul 

probei 

de 

screeni

ng 

 

+ RP FP P 

 

- FN RN N 

Total B NB n 

100x
NB

RN
Sp 
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•Exprimă proporţia rezultatelor negative  
în masa non bolnavilor RN/NB 

 
•Este o probabilitate condiţionată: 
exprimă probabilitatea de a fi negativ cu 
condiţia de a  NU fi bolnav 

•Este complementară cu proporţia FP 
•Creste Sp scade sensibilitatea 
•Proba cu Sp mare 

•FP putini-costuri mici pt.dg ulterior 
•recom pt boli la care dg e scump 
•solutia optima pt clinician 
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Valoarea predictivă pozitivă 

Boala  Total  

+ - 

Rez. 

probei 

de S 

 

+ RP FP P 

 

- FN RN N 

Total B NB n 

100x
P

RP
VPR 
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•Exprimă proporţia rezultatelor pozitive 
în masa celor indicati de test pozitivi 
RP/P 

 
•Este o probabilitate condiţionată: 
exprimă probabilitatea de a fi bolnav cu 
condiţia de a fi pozitiv 
 

• interes pt clinician in identificarea 
corecta a bolii 

•Este complementară cu proporţia FP 
Proba cu VPP mare 

•FP putini- cost mic 
•Depinde de prevalenta bolii in pop 
•Nu depinde de pragul de separare al probei 
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Valoarea predictivă negativă 

Boala  Total  

+ - 

Rez. 

probei 

de S 

 

+ RP FP P 

 

- FN RN N 

Total B NB n 

100x
N

RN
VPR 
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•Exprimă proporţia rezultatelor negative 
in masa celor indicati de test ca  negativi 
RN/N 

 
•Este o probabilitate condiţionată: 
exprimă probabilitatea de a fi nu fi 
bolnav cu condiţia de a fi negativ 

 
• interes pt clinician in identificarea 
corecta a bolii 

 

•Este complementară cu proporţia FN 
•Depinde de prevalenta bolii in pop 
•Nu depinde de pragul de separare 
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Reproductibilitatea probelor de 

screening sau diagnostice 

 Reproductibilitatea sau consistenţa unei probe este 
gradul de stabilitate al acesteia, capacitatea probei de a 
da rezultate asemănătoare atunci când este aplicată în 
condiţii asemănătoare, în aceeaşi populaţie, de către 
persoane diferite. 

 Reproductibilitatea probei nu trebuie confundată cu 
acurateţea (exactitatea). 

 Acurateţea reprezintă gradul în care măsurătoarea sau 
estimarea bazată pe o anumită măsurătoare prezintă 
valoarea reală a caracteristicii măsurate. 
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Măsurarea reproductibilităţii 

Rezult

ate 

obser

vator I 

Rezultate 

observator 

II 

Total  

+ - 

+ a b a+b 

- c d c+d 

Total  a+c b+d n 

 Coeficientul simplu de reproductibilitate 

observata sau procentul de concordanta 

este raportul dintre suma rezultatelor 

concordante si numarul total al 

persoanelor examinate 

 

  
 

 Coeficientul de corelatie intraclasa sau 

coeficientul de concordanta Kappa (K) 

 

 

 

 

   K=-1  lipsa totala a unei reprod 

 K=+1 semnifica reprod max 
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Reproductibilitate- concluzii 

Clinician: importantă acurateţea probei 

 

Epidemiolog: reproductibilitatea probei 

 

Reproductibilitatea înaltă a unei probe nu garantează şi o 
validitate înaltă. Validitatea înaltă a unei probe oferă, de regulă, 
şi o reproductibilitate înaltă 

 

Pentru a fi reproductibilă: 

- Proba să fie standardizată 

-Personalul să fie antrenat 

-Să se asigure controlul 
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Tipuri de screening 
  

 SCREENING SELECTIV 

 Testele sunt utilizate pentru a detecta o boala specifica sau o 
conditie predispozanta in randul persoanelor cunoscute ca fiind 
cu risc crescut de a avea sau de a dezvolta boala respectiva. 

  

 SCREENING DE MASA (POPULATIONAL) 

 Un numar mare de persoane este testat pentru a detecta 
prezenta unei boli sau a unei conditii predispozante fara a se 
face legatura cu riscul individual de a avea sau a dezvolta 
conditia respectiva. 

 

 SCREENING OPORTUNIST. Se aplica un test de screening 
cu ocazia unei examinari medicale in alt scop 
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Boli decelabile prin screening 

(exemple) 

 cancer de sin; 

 cancer de col; 

 ciroza hepatica; 

 cancer de colon si 
rect; 

 surditate; 

 glaucom; 

 HTA; 

 osteoporoza; 

 anemia; 

 prezbitia; 

 sifilis; 

 cancer testicular; 

 TBC; 

 infectie urinara 

 Alzheimer 

 SIDA 
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 Boli pentru care se efectueaza 
examene de screening in România 

 Afecțiuni oncologice – programul național de oncologie:  

           - Cancer de col uterin 

           - Cancer sân (program pilot) 

           - Cancer colorectal (program pilot) 

 Programul național de sănătate a femeii și copilului:  
           - la nou născut -  Fenilcetonuria  
                                      -  Hipotiroidism  
                                       - Surditatea 
                                       - Retinopatie de prematuritate  
                                       - Luxatia congenitala de sold 

           - la copilul mic  - depistare precoce a unor afectiuni cronice la copil  

                                        (mucoviscidoza, malabsorbtie, afecțiuni 
neuropsihie) 

           - la gravide – baterie complexă de teste – HIV/SIDA, sifilis, hepatite 
B,C,  

                                   anemie, anomalii genetice, malformații ale fătului, etc.  

 Programul național pentru controlul bolilor transmisibile 

           - HIV/SIDA la gravide și persoanele din grupe cu risc crescut  53 



Criterii pentru realizarea 

programelor de screening-  

strategia europeană 

 Importanța bolii 

 Istoria naturală a bolii 

 Eficacitatea tratamentului precoce 

 Existența și acceptabilitatea tratamentului 

 Caracteristicile popiulației în care se dorește 

aplicarea programului de screening 

 Costul screeningului 

54 Disciplina de Sanatate Publica si Management, 

UMF "Carol Davila" Bucureşti 



Evaluarea efectelor determinate de 

screening (I) 

 

1. INDICATORI DE PROCES 

 Numarul de persoane testate prin screening 

 Proportia de persoane din populatia tinta testata prin screening 

 Prevalenta detectata a bolii in stadiu preclinic 

 Costul total al programului 

 Costul pentru gasirea unui caz de boala anterior necunoscut 

 Proportia persoanelor cu rezultat pozitiv la testul de screening care 

sunt diagnosticate si tratate 

 Valoarea predictiva a unui rezultat pozitiv in randul populatiei testate 

prin screening  
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Evaluarea efectelor determinate 

de screening (II) 

2. INDICATORI DE EFECTE / REZULTAT 

 Reducerea mortalitatii in randul populatiei testate prin 
screening 

 Reducerea ratei de fatalitate in randul indivizilor testati 
prin screening 

 Cresterea procentului de cazuri detectate intr-un stadiu 
mai precoce al bolii 

 Reducerea complicatiilor 

 Prevenirea sau reducerea recurentelor sau metastazelor 

 Imbunatatirea calitatii vietii persoanelor testate prin 
screening 
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Incidenta cancerului de sân, Europa 
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Rata de mortalitate standardizata prin cancer de san, 

Europa 
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Incidenta cancerului de col uterin, Europa 

 

Catedra de Sanatate Publica si Management, 

UMF "Carol Davila" Bucureşti 



 

Catedra de Sanatate Publica si Management, 

UMF "Carol Davila" Bucureşti 

60 

Rata standardizata de 
mortalitate prin cancer  
de col uterin in Europa 
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Rata standardizata de 
mortalitate prin cancer 
bronhopulmonar, toate 
varstele, 2013 


