
”De când am ochelari, pot să citesc la tablă, nu 
trebuie să mai strâng ochii și să-mi lăcrimeze. 
Cum spunea bunica, nu-mi mai fug ochii.” 

Adriana (9 ani, elevă a Centrului 
educațional Salvați Copiii)

Primul screening oftalmologic din România
pentru copiii între 5 și 17 ani pentru identificarea
și evaluarea stării de sănătate oculară

PRIVEȘTE ÎN VIITOR



Cele mai recente estimări ale Organizației Mondiale a Sănătății 
asupra amplorii mondiale a deficiențelor vizuale confirmă faptul 
că 1 din 6 persoane, adică 1,3 miliarde de oameni, suferă de 
probleme de vedere nediagnosticate, iar 1 din 12 cazuri de orbire 
este un copil. 

Cu toate acestea, specialiștii spun că 80% dintre cauzele 
problemelor de vedere pot fi prevenite și pot fi tratate adecvat1, 
și astfel putem schimba în bine viețile acestor oameni. De 
asemenea, simpla purtare a unei perechi de ochelari de către un 
copil, corespunzătoare problemei lui de vedere, poate însemna, 
după numai 9 luni de purtare, de două ori mai multă informație 
acumulată în școală2.

În 2016, a fost instituită Ziua Mondială a Vederii în România, 
în cea de-a doua zi de joi a lunii octombrie3, pentru a încuraja 
organizarea de evenimente dedicate prevenirii afecțiunilor 
oculare și orbirii. Cu toate aceastea, nu au fost derulate 
programe ori campanii naționale care să aibă ca obiectiv 
screeening-ul național oftalmologic adresat copiilor ori adulților, 
iar Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 a Guvernului 
României nu cuprinde în obiectivele sale identificarea și 
evaluarea stării de sănătate oculară a populației. 

1  WHO - Organizația Mondială a Sănătății, Link: www.who.int/blindness/en/
2  Stanford University, Impact of Wearing Glasses on Student Test 
Scores, Rural Education Program, 2012.  
Link: reap.fsi.stanford.edu/research/seeing_is_learning__project_impact
3  Legea nr. 48/2016 privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii în România.

În România, nu dispunem în prezent de date statistice cu privire la problemele 
de vedere ale copiilor care pot varia de la defecte de refracție (miopia, 
hipermetropia ori astigmatismul) la afecțiuni medicale ale ochilor cu risc 
de pierdere a vederii (glaucom, cataractă congenitală, ambliopie sau ochiul 
leneș, strabism, tumori intraoculare sau boli genetice cu afectare oculară). 

Ținând seama de această stare de lucruri deloc favorabilă copiilor din 
România, Essilor și Salvați Copiii implementează, în perioada 2019 – 2022, 
programul național „Privește în viitor” care își propune să identifice și să 
ajute școlarii din România care au probleme de vedere să le corecteze.

Acest program național se constituie într-un screening național pentru 
identificarea și evaluarea stării de sănătate oculară a peste 600.000 de copii 
între 5 și 17 ani din 4.000 de grădinițe, școli și licee. Echipa programului 
va cuprinde medici oftalmologici și optometriști voluntari recomandați 
de compania Essilor și specialiști ai organizației Salvați Copiii, sprijiniți de 
inspectorate școlare și cadrele didactice ale unităților de învățământ selectate.



Activitățile proiectului vor consta în:

• Efectuarea controlului oftalmologic pentru toți copiii incluși în program 
(inclusiv cadrele didactice din unitățile de învățământ aferente);

• Îndrumare de specialitate pentru părinți în achiziționarea 
ochelarilor recomandați pentru copiii lor;

• Colectarea de date cu privire la afecțiunile oftalmologice ale copiilor 
din România și lansarea primei primului studiu, la nivel național, 
privind situația copiiilor cu afecțiuni oftalmologice și impactul 
screeningului național în îmbunătățirea calității vieții lor;

• Determinarea autorităților statului de a-și revizui legislatia, strategiile și 
politicile cu privire la sănătatea oftalmologică a copiilor, prin creșterea 
investițiilor în sanatate, îmbunătățirea sistemului de cabinete medicale 
școlare, formularea de politici pentru reducerea disparităților între 
mediul urban și rural cu privire la accesul la servicii de sănătate;

• Crearea de parteneriate strategice naționale care să susțină programele 
educaționale privind sănătatea și accesul la servicii medicale.

În faza pilot a programului (februarie - iunie 2019), vor fi cuprinși 
10.000 de copii din 20 de școli din București și județul Neamț.



Acest proiect răspunde recomandărilor adresate de Organizația Mondială 
a Sănătății Statelor Membre, în Planul Global de Acțiune 2014-20191:

1.  Obținerea de date factuale cu privire la la deficiențele de vedere ale copiilor 
și utilizarea lor pentru a facilita depistarea cauzelor, definirea priorităților 
de acțiune și urmărirea progreselor în domeniul sănătății oculare;

2.  Încurajarea derulării de politici, acțiuni și programe naționale 
de verificare a acuității vizuale la copii și adulți;

3.  Favorizarea acțiunilor multisectoriale prin încheierea de 
parteneriate eficiente între diverși actori sociali și instituționali 
pentru ameliorarea sănătății oculare a populației.

Datorită expertizei, a prezenței globale și a capacității Essilor de 
inovare în domeniul lentilelor pentru ochelari, aproximativ 1 miliard 
de oameni se bucură astăzi de o vedere mai performantă.

1  Organizația Mondială a Sănătății, Universal eye health: a global action plan 2014–2019.  
Link: www.who.int/blindness/actionplan/en/ 
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