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PMFB Nr. 22/05.09.2017
Către Inspectoratul Școlar al Municipiului București
În atenția Domnului Inspector Școlar General Ionel Florian LIXANDRU
Ref: eliberarea avizului epidemiologic de către medicul școlar sau personalul medical din unitatea de
învățământ
Stimate Domnule Inspector Școlar General,
Conform Ordinuluiui comun al Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) şi
Ministerul Sănătăţii (MS) nr. 5298/2011 pentru aprobarea "Metodologiei privind examinarea stării de
sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate,
privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos", în vigoare
de la 12.01.2012, care include modificările aduse prin următoarele acte: Ordinul nr. 3461/2012, Ordinul
nr. 761/2012, Ordinul nr. 1294/2012, Ordinul nr. 1002/2015, la capitolul I, art 4, lit b) si d), la reluarea
cursurilor dupa perioada de vacanță, preșcolarii și elevii necesită aviz epidemiologic din partea
medicului școlar sau a personalului medical din unitatea de învățământ public sau privat
autorizate/acreditate, după caz, funcţie de organizarea unităţii de învăţământ public sau privat şi
respectând toate normele MECTS şi MS în vigoare.
În acest sens, vă adresăm rugămintea să dispuneţi şi după această vacanţă şcolară informarea
conducerilor unităţilor de învăţământ că orice solicitare de aviz epidemiologic de către educator,
diriginte sau director de unitate de învăţământ public sau privat acreditat/autorizat de la medicul de
familie pentru reîntoarcerea în colectivitate a preşcolarului sau elevului nu respectă norma mai sus citată
și este exces de zel. Excepţia poate fi doar cazul în care unitatea de învăţământ publică sau privată are
contract cu un medic de familie pentru a respecta metodologia Ordinului comun MECTS si MS nr.
5298/2011.
Respectând prevederile ordinului citat sunt evitate deplasarile inutile ale copiilor fără semne şi
simptome de boală acută infecto-contagioasa la cabinetele medicilor de familie. În acest mod este evitată
şi expunerea preşcolarilor şi a şcolarilor sănătoşi la un risc epidemiologic de a contacta boli acute infectocontagioase de sezon tocmai în sala de aşteptare a medicului de familie. Vă aducem la cunoştinţă că
activitatea cabinetului medical este îngreunată de consultaţiile la cerere a unor copii fără semne şi
simptome de boală acută infecto-contagioasă, doar pentru a obţine avizul amintit, solicitat după
perioadele de vacanţe şcolare de către unii educatori, diriginţi sau directori de unităţi de învăţământ
public sau privat acreditat/autorizat din Municipiul Bucureşti.
În speranţa unei bune colaborări instituţionale,
Cu aleasă considerație,
Președinte PMFB

Președinte AMFB

Dr. Marina PÎRCĂLABU

Dr. Sandra ALEXIU
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