Durerea de cap la
copii
Metodologie: CAWI
Perioada de colectare a datelor: 20 - 28 februarie 2019
Eșantionul studiului este compus din 1
 009 respondenți și reproduce din punct de vedere al
principalelor caracteristici structura socio-demografică a populaţiei utilizatorilor de Internet din
România, aşa cum decurge din cercetarea Gallup „Piaţa serviciilor de acces la Internet”,
realizată la cererea ANCOM (Autoritatea pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii).
Prin urmare, rezultatele acestui sondaj pot fi extrapolate, cu o minimă marjă de eroare,
populaţiei utilizatorilor de Internet din România, cu vârsta peste 18 ani, din mediul urban, care
au copii.

Concluziile studiului
9 din 10 respondenți care sunt părinți consideră că durerea de cap este reală și se manifestă
și la copii nu numai la adulți.
8 din 10 părinți spun că fiul sau fiica lor s-a plâns cel puțin o dată de dureri de cap și
majoritatea(33,33%) indică vârstele cuprinse între 7 și 12 ani drept perioada de vârf în care se
manifestă cel mai frecvent durerile de cap la copii. Aproape un sfert consideră că durerile de
cap, la copii, se manifestă cel mai frecvent între 12 și 16 ani, iar 21,19% cred că durerile de cap
încep să apară cu o frecvență mai mare după 16 ani.
39,7% dintre părinții participanți la acest sondaj spun că fiul sau fiica lor acuză lunar dureri de
cap(39,7%), 25,77% spun că nu acuză frecvent dureri de cap iar pentru 8,46% dintre părinți, copii
lor acuză săptămânal acest tip de durere.
Durerea de cap în cazul copiilor se manifestă, la cei mai mulți, prin dureri în zona feței și/sau a
gâtului(45,55%), 20,45% acuză sensibilitate la lumină, și 13,55% dintre părinți au declarat că
durerea de cap a copiilor lor se manifestă prin grețuri sau vărsături.
5 din 10 părinți își duc copii direct la medicul pediatru atunci când aceștia acuză dureri de cap,
iar 4 din 10 își tratează acasă copii cu medicamente, fără să-l consulte un medic mai întâi.
Cei mai mulți dintre respondenți au tratat durerea de cap a copilului cu medicamente pe bază
de ibuprofen(36,59%), 30,69% folosesc și medicamente cu paracetamol, iar 26,17% preferă
leacurile naturiste bazate pe ceaiuri sau medicamente pe baza de plante.
8 din 10 părinți, în general, administrează copiilor medicamente special create pentru
copii(capsule moi, comprimate masticabile), iar 1 din 10 administrează medicamente de adulți
la care ajustează doza.
32,44% dintre respondenți cred că durerea de cap este un simptom al altei afecțiuni, 13,43%
consideră că acest tip de durere este o afecțiune de sine stătătoare iar peste jumătate(54,13%)
iau în considerare ambele variante ca fiind posibile.
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Rezultatele obținute
Considerati ca durerea de cap la copii este reala sau ea se manifesta numai in cazul adultilor?

Copilul dvs. s-a plans cel putin o data de dureri de cap?

La ce varsta se manifesta cel mai frecvent durerile de cap la copii?
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Cat de frecvent acuza copilul dvs dureri de cap?

Cum se manifesta durerea de cap in cazul copilului dvs.?

Care este prima reactie in tratarea durerii de cap a copilului dvs.?
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Cum ati tratat durerea de cap a copilului?

In general, medicamentele pe care le administrati copiilor acasa pentru a trata durerea de cap
sunt:

Considerati ca durerea de cap la copii este o afectiune in sine sau un simptom al altei
afectiuni (ex. gripa)?
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