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Abstract
Lucrarea abordează obiectivele proiectului de Cercetare-Dezvoltare CEEX (finanţat de ANCS) DEMODEF
(Detecţia şi monitorizarea deficienţelor somatice şi psiho-comportamentale la copil şi adolescent) ce are în
vedere cercetarea şi rezultatele unui studiu pilot ce vor oferi o imagine clară, concretă, asupra dezvoltării
fizice şi deficienţelor fizice şi psiho-comportamentale ale tinerilor. Mijlocele de invistigaţie folosite în
proiect generează informaţii grupate pe mai multe categorii de parametri. Aceste informaţii sunt analizate
folosind baze de date şi analiză statistică oferite de programele EpiInfo ("Epi Info" is a trademark of the
Centers for Disease Control and Prevention-CDC) şi SPSS.

1. Introducere
Proiectul DEMODEF este un
proiect
de
Cercetare-Dezvoltare CEEX (nr.
106/2006)
finanţat de ANCS (Autoritatea
Naţională
pentru Cercetare Ştiinţifică) ce are
ca obiectiv
general „Detecţia şi monitorizarea
deficienţelor
somatice şi psiho-comportamentale la
copil
şi
adolescent (vârsta între 10-18 ani) în
vederea
realizării unui studiu pilot care să
determine
modificare
percepţiei
şi
responsabilizarea tuturor resorturilor
implicate
în
procesul complex de creştere şi
dezvoltare a
copilului şi adolescentului, pentru o
generaţie de
adulţi tineri sanătoşi”[1]. Studiul
propus e un
studiu în dinamică pe parcursul a
doi
ani.
Perioada de vârstă critică la care se
efectuează
acest studiu asigură depistarea cât
mai precoce
şi aplicarea cât mai rapidă a tratamentului corectiv, existând un timp optim, propice pentru a obţine
ameliorări notabile. Acesta este şi motivul pentru care perioada de vârstă aleasă a fost 10-14-18 ani,
perioadă în care deficienţele fizice apar şi se agravează. După investigaţia iniţială se vor propune
programe corective, a căror eficienţă va putea fi evidenţiata la investigaţiile următoare.
Proiectul va investiga, în dinamică, populaţia şcolară aflată în perioada de creştere, perioadă în care
valorile antropometrice ale individului se modifică în strânsă legătură cu vârsta şi cu deficienţele
constatate. Se vor studia elementele semnificative legate de creşterea şi dezvoltarea locomotorie şi psihocomportamentală pentru identificarea tulburărilor funcţionale şi deficienţelor. Astfel, la nivelul aparatului
locomotor se vor urmări deficienţele cele mai importante ale: coloanei vertebrale, cutiei toracice, soldului,
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genunchiuului şi labei piciorului.
p
Dinn punct de veedere psiho-m
medical se voor cerceta urm
mătoarele gruupe de
parametri: cognitivi, emoţionali, comportameentali, patoloogici şi de climat socioo-familial: nivelul
n
proceselorr cognitive (atenţie,
(
mem
morie, inteliggenţă), tulburrări afective (anxietate, depresie,
d
labilitate
emoţionallă), tulburări patologice (tticuri, tulburăări de vorbiree, tulburări pssihosomatice, de somn şi de
d tip
asteniform
m), tulburări de
d personalitaate, tulburări comportamenntale cu prejuudiciu personnal (ex: fumattul) şi
cu caracteer antisocial (furt, vagabonndaj, violenţă,, diverse acte delictuale).
Dattele obţinute prin
p acest stuudiu vor perm
mite elaborareaa unor prograame, atât cu caracter
c
profillactic,
cât şi teraapeutic, de ap
plicat pe scarră largă la aceeastă grupă de
d populaţie, în vederea opptimizării stăării de
sănătate şi asigurării un
nei dezvoltării cât mai arm
monioase a coppiilor şi adoleescenţilor. Prooiectul este reealizat
de şase parteneri (univ
versităţi, instiitute şi unităţţi de cercetare-dezvoltare)) şi coordonatt ştiinţific dee prof.
Dr. Adriaana Sarah Nica,
N
Universsitatea de Medicină
M
şi Farmacie
F
„C
Carol Davila” Bucureşti [1,2].
Noutatea proiectului constă în înncercarea de a grupa o serie de paarametrii ai dezvoltării psihop
comportam
mentale a cop
pilului într-unn studiu corellat cu interrelaaţia acestor copii
c
cu princiipalii reprezentanţi
ai mediuluui familial şi şcolar (profeesori, colegi). Datele obţinnute în urma acestor
a
evaluuări sunt organnizate
într-o bazză de date ce va
v permite o analiză
a
statisttică detailată care
c va determ
mina variaţia fiecărui param
metru
luat în stuudiu şi posibilla corelaţie diintre deficiennţele analizatee. De asemeneea, faţă de cerrcetările anterrioare
pe aceastăă temă, studiu
ul se realizeaază pe un eşanntion de aprooximativ 10000 de subiecţi.. Pe plan inteern, în
anul 20011 s-a realizat o investigaţiee (INMF şi CCEFS)
C
pe unn lot de 600 de
d elevi (14-118 ani), iar pee plan
internaţionnal, în anul 2005
2
s-a reallizat o investiigaţie (Zwaan
nnswjk şi cola
ab.) pe un lo
ot de 2449 coopii şi
adolescennţi (4 -17 ani)). Mai recent,, în S.U.A. s--a realizat o investigaţie
i
p un lot de 9878
pe
9
elevi, acceasta
fiind incoompletă deoarrece s-au utillizat doar răsspunsurile păărinţilor pentrru unele preluucrări statistice, în
cazul chesstionarului SD
DQ (Strengths and Difficuulties Questioonnaire) [1].

2. Crearrea chestion
narelor şi in
ntroducerea datelor
Connform etapelo
or cercetării şii planului de realizare
r
ale proiectului
p
suunt definite urrmătoarele moodele:
M
Model
de inveestigaţie clinicco-funcţională, antropomeetrică şi psiho-comportameentală la copiii şi la
addolescenţi (vâârsta 10-18 anni);
• Model
M
de evaluare a deficieenţelor clinicoo-funcţionale, antropomenntrice şi psihoo-comportameentală
laa copii şi la ad
dolescenţi (vâârsta 10-18 anni);
În cazull investigaţiillor psiho-com
mportamentalee s-a utilizat referinţa: Gooodman R, Reenfrew D, Mullick
M (2000)), Predicting type
t
of psychhiatric disordeer from Strenngths and Diifficulties Quuestionnaire (SDQ)
scores in child
c
mental health clinicss in London and
a Dhaka. Euuropean Child
ld and Adolesscent Psychiattry, 9,
129-134. Chestionarull şi algoritmuul SDQ calcculează scoruuri pentru: em
motional sym
mptoms (tulbburări
emoţionalle); conduct problems (pprobleme dee conduită); hyperactivityy scale (hipperactivitate); peer
problems scale (problleme de relaţţionare); prossocial scale (comportameent prosocial)); total difficculties
score (sccor total de dificultăţi); impact scorr (scorul de impact - evvaluează imppactul generrat de
disfuncţioonalitatea sociială şi de dificcultăţile în geeneral suferitee de copil) [3,,4].
SDQ annalizează răsp
punsurile datee de elev, dirigginte şi părinnte corespunzăătoare aceluiaaşi set de întrrebări.
Răspunsuurile la aceste întrebări au determinat
d
unn număr de 25 de variabilee, împreună cu
c valorile luaate de
acestea. Algoritmul
A
SD
DQ oferă şi calculul
c
pred
dictiv ce utilizzează scorurille generate dee răspunsurilee date
de elev, diriginte şii părinte. Sunt
S
analizate următoarele categorii de dificultăăţi: dificultăăţi de
comportament; dificulttăţi emoţionaale; dificultăţii hiperactivităăţi; dificultăţii psihiatrice.
•

Utilizareaa statistical software
s
Epi Info
Răspunssurile din chestionare
c
a fost
au
intermediuul fişierelor de tip cheestionar
pentru inntroducerea datelor
d
cu ajutorul
a
Info. Acesta este un
n program specific
s
utilizat
iniţiat
statistice,
pentru

preluate
prin
(view-uri) create
programuluui Epi
prelucrrărilor
epidemiologie de
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către CDC (Centers for Disease Control and Prevention, S.U.A.) [5]. Fişierele create de acest program
sunt compatibile cu Microsoft Access, SQL and ODBC databases, Visual Basiv 6.0, WWW, HTML.
„With Epi Info™ and a personal computer, epidemiologists and other public health and medical
professionals can rapidly develop a questionnaire or form, customize the data entry process, and enter
and analyze data. Epidemiologic statistics, tables, graphs, and maps are produced with simple commands
such as READ, FREQ, LIST, TABLES, GRAPH, and MAP. Epi Map displays geographic maps with data
from Epi Info™.” [5].
Epi Info este un pachet de programe destinat prelucrării de date organizate sub formă de
chestionare şi sistematizării rezultatelor studiilor pentru a fi incluse în comunicări şi rapoarte. Conceput în
primul rând pentru aplicaţii în epidemiologie, Epi Info poate fi folosit cu succes în prelucrarea datelor din
domeniul medical şi din afara acestuia, pachetul incluzând facilităţi de gestiune a datelor şi de statistică de
tipul celor oferite de programele SAS, SPSS [7,8], facilităţi cuprinse întrun singur sistem al cărui avantaj
principal este faptul că este permisă copierea şi libera distribuire [6]. Detalii şi indicaţii de utilizare pot fi
găsite în lucrarea [6].
Principalele comenzi / componente ale programului Epi Info sunt următoarele:
• Make View, care este un editor de text folosit pentru a defini câmpurile utilizate în introducerea
datelor pe una sau mai multe pagini ale unui chestionar (View);
• Enter Data, care afişează chestionarele construite cu Make View, controlează procesul de
introducere a datelor utilizând setările şi codurile specificate în Make View; are şi posibilităţi de
căutare a înregistrărilor;
• Analyze Data, care este folosit pentru analizarea datelor înregistrate în fişierele create nu numai
cu Epi Info, dar şi cu dBase, FoxPro, Excel etc. Aceste fişiere pot conţine liste, frecvenţe,
tabele, diagrame, date specifice studiilor epidemiologice;
• Create Maps, care este un instrument folosit pentru crearea hărţilor epidemiologice;
• Create Reports, care este folosit pentru generarea rapoartelor.
Pentru crearea unui fişier-chestionar se va folosi Make View. Se vor utiliza comenzile:
File→New→File name (numele bazei de date: nume_EPI)→Open→Name the View („Chest1” ca nume
dat chestionarului). În pagina din partea stângă se găsesc trei opţiuni referitoare la gestiunea paginilor din
chestionar (Add Page – adăugarea unei noi pagini la sfârşitul celor deja existente, Insert Page –
adăugarea unei pagini noi între două deja existente, Delete Page – eliminarea paginii curente) precum şi
comanda Program care face posibilă programarea anumitor operaţii de verificare, ducând astfel la
evitarea erorilor care pot apărea la introducerea datelor [6].
Introducerea de câmpuri în pagina curentă a chestionarului, conform indicaţiei afişate, se efectuează
cu un clic pe butonul din dreapta al mouse-lui, în poziţia în care se doreşte apariţia câmpului respectiv
(pentru fixarea poziţiei este utilă grila). Ca urmare, va apărea caseta de dialog Field Definition în care se
vor introduce caracteristicile câmpului: numele, tipul, dimensiunea, limitările valorilor, codificări, valorile
legale etc.
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Fig.
F 1 Un fişieer-chestionarr şi caseta de dialog
d
Field Definition
D
Introducerrea datelor see poate realizza
direct dinn meniul Fille, comandânnd
Enter Daata. Alte posibilităţi, duppă
părăsirea modulului Make
M
View, din
d
pagina prrincipală Ep
pi Info fie se
alege direect modulul Enter
E
Data, fie
f
se comanndă Enter Da
ata din meniiul
Programs. În acest caaz se deschidde
chestionarrul
creat,
alegându-se
proiectul şi view-ul correspunzător.
Se vor inntroduce iniţiial cel puţin 4
înregistrărri.
Penntru a efectuaa analiza statistică primarăă a datelor se foloseşte moodulul Analyzze Data. În cadrul
c
acestui modul
m
se folosesc mai muulte comenzi care se pott alege din feereastra de comenzi din partea
p
stângă. Rezultatele
R
ex
xecuţiei comeenzilor sunt afişate în ferreastra din dreapta
d
sus (iintitulată Analysis
Output). În fereastra din dreapta jos (intitulattă Program Editor) se vor
v afişa com
menzile/seturiile de
comenzi care
c
au fost executate
e
anteerior; de asem
menea, se pot introduce nooi comenzi, înn regim de linnie de
comandă. Comenzile pe care le putem
p
alege sunt grupatee, în fereastraa din stânga,, în câteva grupe.
g
Distingem
m astfel comeenzile de lucrru cu datele (grupate
(
în „D
Data”), cele ce operează asupra
a
variabbilelor
(grupate evident
e
în „V
Variables”), comenzile dee selecţie (grrupate în „Seelect/If”), com
menzile de annaliză
statistică primară
p
(grup
pate în „Statisstics”) etc.
Reaad (Import) este comandaa utilizată la începutul oriicărei sesiuni de lucru în modulul
m
Anaalysis.
Este folossită pentru prreluarea datellor dintr-un fişier,
fi
date ce vor fi folositte pentru prelucrările ulterrioare
(până la o nouă coman
ndă Read). Foormatul impliicit al datelorr este Epi 20000, dar acestaa poate fi schhimbat
astfel încâât este posibill să se preia date
d şi din altte tipuri de fişşiere (de exem
mplu diverse versiuni de Excel,
E
diverse veersiuni de FoxPro, Paradox sau chiar documente hipertext). Proogramul Epi Info
I
este însooţit de
mai multee „proiecte” pentru
p
exempllificare şi autoo-învăţare, dintre care cel mai
m simplu esste Sample.m
mdb.
Penntru analiza si
s calculele sttatistice asuppra datelor dinn fişiere se utilizează
u
gruupul “Statistiic” ce
oferă com
menzile List, Frequenciees, Means, Graph.
G
Comanda Graph, din grupul „Statistics”, este
folosită peentru a realizaa reprezentării grafice ale variabilelor
v
diintr-un fişier de
d date.
În cadrul proiectului DEMO
ODEF, pentrru chestionarrul SDQ s-aau creat trei chestionare--fişier
conform răspunsurilor
r
primite de laa elev, diriginnte, respectiv părinte (în tootal pentru fieecare chestionar s-
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au creat 915 înregistrări). Aceste informaţii din fişiere s-au folosit pentru calcule statistice realizate cu
programele Epi Info, SAS, SPSS şi Excel. În cazul chestionarului SDQ a fost nevoie de conversia
fişierelor în baze de date Excel. Răspunsurile obţinute de la elevi, diriginţi, respectiv părinţi s-au stocat în
baze de date separate, şi anume în foile de calcul corespunzătoare acestor informaţii.
Foile de calcul sunt prezentate în imaginea din figura următoare.

Fig. 2 Foile de calcul Excel corespunzătoare algoritmului SDQ

3. Rezultate şi analiza investigaţiilor
Pe baza valorilor obţinute din răspunsurile stocate în bazele de date, conform algoritmului SDQ s-au
generat scorurile corespunzătoare celor 7 parametri investigaţi. Rezultatele acestor calcule sunt prezentate
în tabelele următoare. Ca exemplificare, pentru interpretarea lor în fig. 3 sunt prezentate graficele
corespunzătoare „scorului total de dificultăţi”.
Răspunsuri ELEVI
Stare_
dif
Normal
La limită
Anormal

Stare_
Stare_
Stare_
Stare_
Stare_
Stare_
em
Con
hyp
Pee
soc
imp
758
795
723
788
761
719
503
108
55
97
67
121
61
55
49
65
95
60
33
135
357
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Răspunsuri Diriginţi
Stare_
dif
Normal
La limită
Anormal

Stare_
Stare_
Stare_
Stare_
Stare_
Stare_
em
con
hyp
Pee
soc
imp
652
784
718
793
704
407
771
140
70
56
60
95
142
39
123
61
141
62
116
366
105

Răspunsuri Părinţi
Stare_
dif
Normal
La limită
Anormal
Nr. Elevi

Stare_
Stare_
Stare_
Stare_
Stare_
Stare_
em
con
hyp
Pee
soc
imp
716
680
724
798
656
504
713
75
79
57
68
82
53
64
124
156
134
49
177
358
138
915
915
915
915
915
915
915
Stare_dif

Total DIFFICUTIES
800

Anormal, 49,
5%

700

La limita,
108, 12%

600
500
400
300

Normal, 758,
83%

200
100
0

Normal

La limita

Anormal

Normal

La limita
elevi

parinti

Anormal
diriginti

Fig. 3 Graficele pentru “scorul total de dificultăţi”
Pe baza scorurilor obţinute din răspunsurile date de elev, diriginte şi părinte s-a implementat în Excel şi
calculul predictiv dat de algoritmul SDQ şi care calculează valorile pentru cele 4 categorii de dificultăţi:
dificultăţi de comportament; dificultăţi emoţionale; dificultăţi hiperactivităţi; dificultăţi psihiatrice.
Formulele ce calculează aceste valori sunt următoarele :
=IF(OR(AND(F4=2,E4=2),AND(F4=2,E4=1)),2,IF(OR(AND(F4=0,E4=1),AND(F4=1,E4=0),AND(F4=1,E4=1),A
ND(F4=2,E4=2)),1,IF(OR(C4>=0,D4>=0,E4>=0),0,3)))
=IF(OR(AND(elevi!AT4>=6,elevi!BF4>=2),AND(profesori!AI4>=4,profesori!AU4>=2),AND(parinti!AI4>=5,pari
nti!AU4>=2)),2,IF(OR(parinti!AI4>=4,profesori!AI4>=3,elevi!AT4>=5),1,IF(OR(parinti!AI4>=0,profesori!AI4>=
0,elevi!AT4>=0),0,3)))
=IF(OR(AND(parinti!AH4>=5,parinti!AU4>=1),AND(profesori!AH4>=5,profesori!AU4>=1),AND(elevi!AS4>=6,
elevi!BF4>=1)),1,IF(K4>=1,2,IF(OR(AND(K4=1,H4=2),AND(K4=1,G4=2)),1,IF(OR(parinti!AH4>=0,profesori!A
H4>=0,elevi!AS4>=0),0,3))))
=IF(OR(I4>=2,,H4>=2,G4>=2),2,IF(OR(I4>=1,H4>=1,G4>=1),1,IF(OR(I4>=0,H4>=0,G4>=0),0,3)))
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Fig. 4 Graficele pentru calculul predictiv (4 categorii de dificultăţi)
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