
 

Tot ce trebuie să ştii despre analizele medicale de prevenire 
 
 
 
 

Spre deosebire de anul trecut, în cadrul consultaţiilor de prevenire, care fac parte din pachetul 

de servicii medicale de bază, medicul de familie poate recomanda analize de laborator atât 

pentru copii, cât şi pentru adulţi. 
 
 

 

Copii între 2 şi 5 ani 
 

Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 5 ani, inclusiv, medicul de familie poate recomanda atât 

analize pentru profilaxia anemiei, cât şi pentru profilaxia rahitismului. 
 

 

Analizele pentru profilaxia anemiei includ: 
 
 

     hemoleucograma completă 

     examenul citologic al frotiului sangvin, în cazul unor modificări de HLG (homoleucogramă) 

     sideremie 
 

 

Analizele pentru profilaxia rahitismului presupun: 
 
 

     calciu seric total 

     calciu ionic seric 
 

 

Copii între 6 şi 11 ani 
 

Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 11 ani, inclusiv, se recomandă analize pentru profilaxia 

sindromului dismetabolic – în cazul copiilor cu indicele de masă corporală peste medie. Acestea 

presupun: 
 

 

     proteine totale serice 

     colesterol seric total 

     trigliceride serice 

     glicemie 

     TGP şi TGO



Pentru aceeaşi categorie de vârstă, medicul poate recomanda analize pentru profilaxia anemiei, 

care presupun: 
 
 

     hemoleucograma completă 

     examen citologic al froţiului sangvin, dacă există modificări de HLG 

     sideremie 
 

 

Copii între 12 şi 17 ani 
 

Copiii între 12 şi 17 ani au şi ei dreptul la analize pentru profilaxia sindromului dismetabolic, dar 

şi la screening ITS, în cazul în care şi-au început viaţa sexual. Acest screening presupune: VDRL sau 

RPR ± TPHA, în cazul unui VDRL pozitiv. 
 

 

Adulţi între 18 şi 39 de ani 
 
 

Pentru adultul asimtomatic, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 39 de ani, medicul poate recomanda în 

cadrul programului de prevenire: 
 
 

     hemoleucogramă completă 

     examen citologic al froţiului sangvin 

     VSH 

     glicemie 

     colesterol seric total 

     electroforeza proteinelor serice 

     creatinina serică 
 

 

În plus, femeile cu vârsta cuprinsă între 18 şi 39 de ani, care planifică o sarcină, au dreptul la VDRL 

sau RPR ± TPHA, în cazul unui rezultat pozitiv al VDRL-ului. 
 
 

Adulţi peste 40 de ani 
 
 

Adulţii asimtomatici care au peste 40 de ani au dreptul la următoarele analize: 
 
 

     hemoleucogramă completă 

     examen citologic al frotiului sangvin 

     VSH 

     glicemie 

     colesterol seric total 

     electroforeza proteinelor serice



     creatinina serică 
 

 

În plus, bărbaţii pot face examenul PSA, în urma căruia se poate depista cancerul de prostată, iar 

femeile TSH şi FT4, pentru afecţiuni tiroidiene. 


