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Cuvânt înainte 
 
 

Este unanim recunoscut faptul că starea de nutriţie a copilului reflectă bunăstarea acestuia 
şi este, în esenţă, expresia condiţiilor socio-economice şi de mediu în care trăieşte şi se dezvoltă 
copilul. 

Existenţa unor deficienţe nutriţionale afectează sănătatea, creşterea şi dezvoltarea copilului 
şi nu în ultimul rând evoluţia sa în perioada de adult. 

Astăzi se acordă o importanţă din ce în ce mai mare micronutrienţilor, elemente nutritive cu 
rol metabolic, prezenţă indispensabilă în dezvoltarea fizică şi psihointelectuală a copilului încă din 
viaţa intrauterină.  

Dintre micronutrienţi, iodul şi fierul au un impact deosebit asupra stării de sănătate a 
copilului cu repercusiuni asupra vieţii şi integrării sale psihointelectuale imediate, precum şi în 
perioada de adult. 

În contextul patologiei induse de micronutrienţi există un consens între specialişti asupra 
faptului că deficienţa neuropsihică datorată deficitului de iod este singura formă de retard mintal ce 
poate fi prevenită prin intervenţii precoce şi susţinute.  
 Dacă la nivel individual deficienţele nutriţionale sunt discutate în termeni de sănătate şi 
boală, la nivel populaţional problema se pune în termeni de sănătate publică. 

Evaluarea stării de nutriţie a copilului şcolar efectuată în anul 2004 face parte integrantă 
dintr-o cercetare amplă care priveşte nutriţia copilului din viaţa intrauterină până la vârsta de 7 ani: 
„Statusul nutriţional al femeii gravide”, „Statusul nutriţional al copiilor în vârstă de până la 5 ani" şi 
„Starea de nutriţie şi statusul iodului la şcolarii cu vârsta de 6–7 ani". 

Studiul de faţă continuă cercetăriile populaţionale de evaluare a stării de nutriţie a copilului 
iniţiate de către IOMC în anul 1991 şi realizate cu sprijinul tehnic şi financiar al UNICEF. 

La elaborarea studiului a luat parte o echipă interdisciplinară formată din specialişti care şi-au 
adus contribuţia începând cu proiectarea studiului până la redactarea finală. 

Considerăm că valoarea studiului constă şi în multitudinea de date ce se referă mai ales la 
deficienţele nutriţionale de iod. 
 Situaţia întâlnită la copiii şcolari, pe un lot reprezentativ, poate fi extinsă, în cazul deficitului 
de iod, la toată populaţia României. 
 Prezentarea situaţiei actuale comparativ cu datele din anul 2002 oferă un tablou în dinamică, 
mai ales după implementarea unor intervenţii precum cele care vizează legislaţia cu privire la 
iodarea sării de consum. 
 Recomandările bazate pe rezultatele cercetării vor constitui cu siguranţă o bază de discuţii 
pentru profesionişti, un material de lucru în elaborarea politicilor de sănătate, dar şi a unor viitoare 
cercetări. 
 

Conducerea IOMC 



Statusul nutriţional al şcolarilor în vârstă de 6-7 ani 
 
 

 8 Statusul nutriţional al femeii gravide, al copiilor cu vârsta sub 5 ani,  
al şcolarilor în vârstă de 6-7 ani _ România, 2005

 
 

Lista de abrevieri 
 
 

AMC Asistent Medical Comunitar 
BMI Body Mass Index 
CDC Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor – Atlanta, Georgia, SUA 
CNETDI Comitetul Naţional de Eliminare a Tulburărilor prin Deficit de Iod 
CNPA Comitetul Naţional de Promovare a Alăptării 
DJPDC Direcţia Judeţeană de Protecţie a Drepturilor Copilului 
DS/SD Deviaţia standard 
DSP Direcţia de Sănătate Publică 
HAZ Scorul Z al taliei pentru vârstă (Height for Age) 
Hb Hemoglobina 
HA Înălţime pentru vârstă (Height for Age) 
HTA Hipertensiune arterială 
HAM Înălţime pentru vârstă – media 
HAP Înălţime pentru vârstă – percentile 
Inspector AMC Inspector Asistenţă Medicală Comunitară 
ICCIDD Centrul Internaţional pentru Controlul Bolilor cu Deficienţă de Iod (International 

Council for Control of Iodine Deficiency Disordes) 
IDD Iodine Deficiency Disordes 
ILO/OIM Organizaţia Internaţională a Muncii/International Labour Organization 
INS Institutul Naţional de Statistică 
IOMC Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Alfred Rusescu” 
ISPC Iniţiativa „Spitalul Prieten al Copilului” 
NCHS Centrul Naţional pentru Statistici de Sănătate – SUA (National Center for 

Health Statistics) 
OMS (WHO) Organizaţia Mondială a Sănătăţii (World Health Organization) 
PNSN Programul Naţional de Supraveghere Nutriţională 
PNUD Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
ppm parts per million 
SPC Spitalul Prieten al Copilului 
TDI Tulburare prin Deficit de Iod 
TRH Hormonul Tireotrop 
TSH Hormonul Tireostimulant 
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WH Greutate pentru talie (Weight for Height) 
WHM Greutate pentru talie – media 
WHP Greutate pentru talie – percentile 



Statusul nutriţional al şcolarilor în vârstă de 6-7 ani 
 
 

 9Statusul nutriţional al femeii gravide, al copiilor cu vârsta sub 5 ani,  
al şcolarilor în vârstă de 6-7 ani _ România, 2005 

 
 

PREZENTAREA STUDIULUI 
 

Un determinant important al sănătăţii mamei şi copilului îl constituie o nutriţie 
corespunzătoare acoperirii nevoilor specifice, în condiţiile în care dreptul la o hrană adecvată 
constituie un drept fundamental al omului, stipulat în numeroase documente internaţionale.  

Statusul de creştere este considerat cel mai bun indicator al stării de bine a copilului. El este 
condiţionat de nivelul socio-economic şi de starea de sănătate a unei populaţii, constituind o 
premisă a dezvoltării durabile a societăţii. Afectarea statusului de creştere este determinată în 
primul rând de malnutriţie, recunoscută internaţional ca un indicator important pentru monitorizarea 
stării de sănătate a populaţiei. Recent s-a demonstrat că malnutriţia copiilor este primul determinant 
al „poverii bolilor” în populaţie. 

În ultimii ani, alături de macronutrienţi, o atenţie deosebită se acordă micronutrienţilor, mai ales 
micromineralelor. Între factorii nutriţionali cu rol important în sănătatea copilului, chiar din viaţa 
intrauterină, sunt fierul şi iodul, ceea ce justifică atenţia acordată statusului acestora la gravidă şi la copil.  

Studiile şi practica internaţională arată că eficienţa combaterii tulburărilor nutriţionale ale 
copilului, indiferent de tipul de carenţă, este indisolubil legată de implementarea unor programe 
bazate pe evaluarea şi supravegherea judicioasă a statusului nutriţional al mamei şi al copilului şi a 
factorilor care îl influenţează. 

Începând cu 1990, Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Alfred Rusescu”, cu 
sprijinul tehnic şi financiar al Reprezentanţei UNICEF, a desfăşurat o serie de proiecte care au vizat 
starea de nutriţie a copilului, acordând atenţie inclusiv vieţii sale intrauterine. 

 
Sunt de menţionat în mod special: 
• Studiul transversal de evaluare a statusului nutriţional al copilului neinstituţionalizat, cu 

vârsta mai mică de 5 ani, în anul 1991, pe un eşantion de 10.957 de copii, reprezentativ pe ţară; 

• Studiul bazat pe Programul Naţional de Supraveghere Nutriţională (PNSN), desfăşurat 
în perioada 1993–2003, centrat pe monitorizarea stării de nutriţie a copiilor sub 5 ani 
(eşantion de 83.000 de copii, reprezentativ la nivel naţional); 

• Studiul privind mortalitatea maternă şi utilizarea consultaţiei prenatale, realizat în 1992, 
pe un eşantion reprezentativ de 1.400 de gravide/mame; 

• Studiul-pilot privind „Anemia la femeia tânără" (1996), realizat în două judeţe şi trei 
sectoare ale Municipiului Bucureşti; 

• Studiul privind starea de nutriţie a şcolarilor din clasa I (de 7–8 ani), pe un eşantion 
reprezentativ pe ţară (2.120 de elevi investigaţi în anii 2002–2003); 

• Studii pe loturi-pilot asupra anemiei femeilor tinere (mame ale copiilor din PNSN, 
1995–1997), a unor gravide, a copiilor instituţionalizaţi (1995); 

• Studiul-pilot asupra deficitului de iod la femeia gravidă (1.387 de femei investigate în 
octombrie 2003–ianuarie 2004); 

• Studiul Sănătăţii Reproducerii, România 2004. 
 
Din toate aceste studii desfăşurate a reieşit o serie de deficienţe nutriţionale ale 

femeilor tinere, ale gravidelor şi copiilor. Constatările au stat la baza elaborării unor 
intervenţii importante cuprinse în Programul Naţional de Sănătate nr. 3, pentru mamă şi 
copil, iniţiat de Ministerul Sănătăţii. 
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Dintre cele mai importante date relevate de studiile amintite pot fi citate: 
• 50% dintre copiii de 1 an prezentau anemie feriprivă 
• greutatea medie la naştere a fost constant de 3200g, cu 200g sub media din ţările 

Europei de Vest 
• prevalenţa copiilor cu greutate mică la naştere a oscilat între 8% (1991), 6,6% (1999) şi 

7,7% în 2001 
• indicatorul înălţime mică pentru vârstă a fost de trei ori mai mare (7,3% pentru copiii sub 

2 ani şi 8,5% pentru copiii între 2 şi 5 ani) decât valoarea acceptată de 2,3%; această 
stare de fapt indica prezenţa, la momentul respectiv, a unei malnutriţii cronice în 
populaţia studiată  

• referitor la practicile nutriţionale, la sugari: 
– în 1991, peste 90% dintre sugari erau alăptaţi pe o perioadă mai mare de 9 luni; 
– în acelaşi timp, la 50% dintre copii laptele de vacă era introdus înainte de 6 luni;  
– până la Studiul Sănătăţii Reproducerii din 2004 nu au existat date certe referitoare la 

alăptarea exclusivă, dar coroborând introducerea timpurie a altor lichide (ceai, suc de 
fructe, lapte de vacă) sau solide (piure de fructe, făinoase) cu observaţiile clinice, se 
poate afirma că alăptarea exclusivă era practic necunoscută. Datele din 2004 arată că 
doar 16% dintre copiii cu vârsta între 0 şi 5 luni au fost alăptaţi exclusiv. 

• prevalenţa deficitului de iod avea o valoare de 16% la nivel naţional, cu unele zone unde 
această valoare atingea 25% 

• referitor la statusul nutriţiei cu iod la copilul de 7 ani, studiile menţionate au relevat o 
carenţă situată la nivelul deficitului uşor, iar la gravidă un deficit uşor în mediul urban şi 
un deficit moderat în mediul rural. 

 
Lucrarea actuală, care a făcut obiectul unui proiect amplu, început din aprilie 2004, 

reprezintă concluziile unui ciclu de studii referitoare la unele laturi deosebit de importante ale 
statusului nutriţional al copilului şi al femeii gravide. 

 
Copiii cu vârsta mai mică de 5 ani, şcolarii din clasa întâi şi femeile gravide sunt 

consideraţi printre grupurile cu mare vulnerabilitate. 
Studiul de faţă a fost orientat spre evaluarea stării de nutriţie a copilului şi a femeii gravide în 

general, în special a statusului micronutrienţilor fier şi iod. S-a luat în considerare faptul că un 
indicator util în aprecierea stării de nutriţie şi a unor carenţe specifice îl constituie statusul dezvoltării 
copilului, chiar de la naştere. 

 
O importanţă deosebită în depistarea şi combaterea precoce a tulburărilor nutriţionale 

o au serviciile de sănătate adresate în mod specific acestor categorii de populaţie; serviciile 
respective trebuie axate pe monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a dezvoltării fizice şi psihice a 
copilului. 

 
Studiul a încercat să surprindă particularităţile stării de nutriţie ale fiecărui grup din populaţia 

ţintă, respectând, în acelaşi timp, firul comun care leagă diferitele componente. 
 
Studiul a avut următoarele obiective generale: 

 Evaluarea statusului nutriţional al gravidelor şi al copiilor până la şapte ani 
 Evaluarea unor practici nutriţionale ale populaţiei luate în studiu 
 Evaluarea contribuţiilor serviciilor de sănătate în prevenirea deficienţelor nutriţionale 
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Realizarea acestui studiu complex a fost posibilă prin cooperarea strânsă a specialiştilor din 
Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Alfred Rusescu" cu Direcţiile de Sănătate Publică, 
precum şi cu Inspectoratele Şcolare, cu maternităţile, cu medicii de familie şi cu asistenţii medicali 
din judeţele unde s-a desfăşurat cercetarea. 

 
Metodologia 

Pentru realizarea obiectivelor, s-a efectuat un studiu epidemiologic transversal descriptiv, pe 
eşantioane reprezentative la nivel naţional, din următoarele categorii populaţionale: gravide/par-
turiente şi nou-născuţii acestora, copii sub 5 ani şi şcolari cu vârsta de 6–7 ani.  

Au fost dozate iodul urinar şi hemoglobina sanguină la femeile care s-au internat pentru 
naştere. De asemenea, s-au făcut determinări ale iodului din sarea de masă din gospodăriile unde 
erau copii de 6–7 ani.  

• Evaluarea statusului nutriţional al gravidelor s-a realizat prin cercetarea prevalenţei 
deficitului de iod şi fier şi a unor indicatori privind starea de nutriţie a nou-născutului. 

• Statusul nutriţional al copiilor în vârstă de până la 5 ani a fost evaluat pe baza greutăţii 
la naştere (greutatea medie şi prevalenţa greutăţii mici), a indicatorilor antropometrici şi 
a valorilor hemoglobinei. 

• Statusul nutriţional al copiilor de 6–7 ani a fost evaluat pe baza indicatorilor 
antropometrici şi a prevalenţei deficitului de fier. 

• Evaluarea practicilor nutriţionale a constat, la gravide şi la copii de 6–7 ani, în 
cercetarea prevalenţei consumului de sare iodată (şi a determinanţilor acesteia), iar la 
copiii sub 5 ani în cercetarea frecvenţei şi duratei alăptării şi a unor aspecte legate de 
introducerea biberonului şi diversificarea alimentaţiei. 

• Evaluarea conţinutului de iod din sare s-a făcut folosind metoda volumetrică pentru 
determinarea conţinutului de iodat de potasiu, conform metodologiei de lucru din 
standardul naţional SR 8934-9/1996 (titrarea iodului cu tiosulfat de sodiu). 

 
Măsurători şi definiţii 

Pentru evaluarea stării de sănătate a femeilor şi copiilor din studiu s-au folosit ca parametri 
de referinţă standarde OMS/UNICEF/ICCIDD şi indicatori recomandaţi de OMS şi CDC Atlanta. O 
menţiune specială trebuie făcută pentru evaluarea serviciilor prenatale, unde a fost luată ca 
standard recomandarea Ministerului Sănătăţii din România. 

 Pentru statusul iodului la gravidă şi la copilul de 6–7 ani s-a determinat ioduria şi au fost 
considerate valori normale cele de peste 100 micrograme la litru. Gradele de severitate ale 
deficitului de iod sunt:  

• <20µg/l = deficit sever;  
• 20–49 µg/l = deficit moderat;  
• 50–99µg/l = deficit mediu;  
• ≥100µg/l = fără deficit. 

 Pentru evaluarea deficitului de iod la nou-născut s-a folosit determinarea TSH-ului neonatal, 
obţinut dintr-o probă de sânge integral prin metoda dry-spot. S-a considerat, conform 
standardelor OMS/UNICEF/ICCIDD, ca deficit valori ale TSH-ului la nou-născut mai mari de 
5mU/l, prezente într-o proporţie mai mare de 3%. Gradele de severitate ale deficitului sunt date 
de prevalenţă: 

• ≥40,0 = deficit sever;  
• 20,0–39,9% = deficit moderat;  
• 3,0–19, 9% = deficit uşor;  
• prevalenţa sub 3% = fără deficit 
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 Anemia a fost evaluată prin determinarea valorii hemoglobinei sanguine. Au fost 
considerate valori normale cele egale şi peste 11g/dl pentru gravide şi copii sub 5 ani şi 
respectiv de minimum 11,5g/dl pentru şcolarii din clasa întâi. 

 Statusul creşterii a fost evaluat pe baza unor determinări antropometrice, respectiv 
greutatea şi talia. Au fost calculaţi cei trei indicatori recomandaţi de OMS şi CDC pentru 
evaluarea statusului nutriţional: greutatea pentru talie (WH – Weight for Height), talia 
pentru vârstă (HA – Height for Age) şi greutatea pentru vârstă (WA – Weight for Age). 
Indicatorii antropometrici au fost evaluaţi prin scorul Z şi prin prevalenţa copiilor situaţi 
sub –2DS/peste +2DS. Greutatea la naştere a fost înregistrată şi prelucrată pentru copiii 
mai mici de 5 ani. 

 Practicile alimentare au fost apreciate interpretând datele colectate pe chestionare. S-a 
acordat o atenţie specială alăptării, înţărcării, diversificării alimentaţiei, hrănirii copiilor cu 
vârsta mai mare de 9 luni. 

 În evaluarea utilizării corecte, respectiv a subutilizării serviciilor prenatale, s-au avut în 
vedere atât numărul de consultaţii prenatale, cât şi vârsta sarcinii la prima consultaţie 
prenatală. În privinţa numărului de consultaţii prenatale, în literatura de specialitate se 
consideră subutilizare o medie inferioară valorii de 4 consultaţii pe sarcină, în condiţiile în 
care în România se recomandă 10 consultaţii pe sarcină.   
 

Rezultate 

Statusul iodului 
Deficitul de iod al gravidei se înscrie în limitele deficitului uşor (mediana a fost 73µg/l) şi este 

mai accentuat în mediul rural (68 µg/l) faţă de mediul urban (78µg/l).  

Deficitul de iod al nou-născutului, măsurat prin determinarea TSH-ului sanguin, se 
încadrează în limitele deficitului moderat (31,3% din nou-născuţi au avut TSH >5mU/l), fapt ce 
accentuează riscul patogenetic.  

Comparând deficitul de iod al gravidei – relevat prin dozarea iodului urinar – cu deficitul de 
iod al nou-născutului, relevat prin dozarea TSH-ului sanguin, se constată faptul că deficitul este mai 
mare la copil decât la mamă – moderat versus uşor.  

La copilul şcolar de 6–7 ani, statusul iodului are tendinţa de normalizare atât în mediul 
urban, cât şi în cel rural; mediana ioduriei este peste 100µg/l. În ceea ce priveşte dinamica 
statusului iodului la copil, apreciat pe baza medianei ioduriei şi a prevalenţei diferitelor grade de 
severitate, se constată o evoluţie favorabilă din anul 2002 până în prezent. În 2004, ponderea 
copiilor fără deficit a fost dublă faţă de valorile din studiile precedente.  

Analiza biochimică a sării folosite de familiile copiilor şcolari din grupul studiat a arătat că 
partea cea mai mare a populaţiei României (aproape 97%) foloseşte sare iodată, ceea ce contribuie 
la ameliorarea deficitului de iod şi poate explica ameliorarea statusului iodului la copilul şcolar. 
Totuşi, studiul a scos în evidenţă faptul că nivelul actual de iodare a sării de masă nu acoperă 
necesarul de iod în sarcină. Acest lucru impune, pe de o parte, creşterea nivelului de iodare a sării 
şi, pe de altă parte, analiza oportunităţii administrării la gravide a unor suplimente medicamentoase 
cu iod. 

Menţionăm că este unanim recunoscut rolul pozitiv al iodării sării în prevenirea deficitului de 
iod. Eficienţa iodării sării în eliminarea tulburărilor cauzate de deficitul de iod (TDI) depinde de 
concentraţia de iod din sare; la calculul cantităţii optime de iod din sare trebuie să se ţină seama că 
acesta se pierde de la producător la consumator într-un procentaj de 20%, iar alte 20 de procente 
sunt pierdute prin fierbere.  
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Legislaţia României, prin Hotărârea Guvernului nr. 568/2002, prevede ca iodarea optimă 
a sării să fie de 20 +/–5mg iod/kg sare, respectiv 34 +/–8,5mg iodat de potasiu/kg sare sau 26 
+/–6,5mg iodură de potasiu/kg, fapt ce corespunde şi recomandărilor OMS, UNICEF, ICCIDD. 

Dozarea iodului din sarea familiilor care au fost cuprinse în studiu (componenta referitoare la 
copiii de 6-7 ani) demonstrează că nivelul iodării sării folosite în gospodării este sub cel recomandat 
(s-a situat între 14, 2 şi 31 mg iodat de potasiu/kg sare, ceea ce corespunde unui interval de 
concentraţii între 8,35 şi 18,23 mg iod/kg de sare). Astfel, 63% din familiile copiilor de 6–7 ani 
folosesc sare insuficient iodată; în mediul rural, proporţia se situează la mai mult de trei sferturi din 
gospodăriile intrate în studiu. 

Diferenţele constatate între urban şi rural pot fi explicate prin alegerea tipului de sare folosit 
în alimentaţie (iodată/neiodată), condiţiile improprii de transport şi depozitare în magazinele rurale, 
orientarea populaţiei de la sate spre consumul crescut de sare neiodată (de regulă, sare care nu 
este destinată consumului uman sau cumpărată direct de la saline înainte de iodare), fapt ce ţine de 
educaţie, mentalitate şi rezistenţă la nou. 

Subliniem faptul că o combatere durabilă a tulburărilor prin deficit de iod ale unei populaţii se 
realizează numai când 90% dintre gospodării consumă sare suficient iodată (peste 15mg iod/kg 
sare sau 25,5mg iodat de potasiu/kg de sare), iar România este încă departe de această situaţie. 

 
Statusul fierului  

Anemia feriprivă a gravidelor continuă să înregistreze o prevalenţă foarte mare, cu o diferenţă 
semnificativă pe medii de rezidenţă, situaţia cea mai gravă constatându-se în mediul rural. Studiul a 
scos în evidenţă faptul că 42,5% dintre gravide au fost anemice. Ponderea femeilor cu anemie a fost 
semnificativ mai mare în mediul rural decât în urban, în special în cazul anemiei sub 9g/dl. Se 
constată că peste jumătate dintre femei au făcut tratament profilactic cu fier şi polivitamine, dar nu s-a 
înregistrat durata acestei administrări, iar acid folic au luat mai puţin de 30% dintre gravide. 

Se constată o degradare certă a statusului fierului, atât la vârsta de un an, cât şi la doi ani. 
La copiii în vârstă de până la 5 ani, anemia este mai frecventă: media şi mediana hemoglobinei sunt 
mai scăzute decât în studiile anterioare. Astfel, media actuală a hemoglobinemiei, de 10,5g/dl la 
vârsta de un an, a fost mai mică faţă de valorile de minimum 10,6g/dl, din perioada 1990–1999 şi 
deteriorată faţă de cea înregistrată în perioada 2000–2003 (minimum 11g/dl, dar şi 11,2g/dl). Se 
constată variaţii semnificative ale mediei hemoglobinemiei în funcţie de mediul de rezidenţă, cu o 
situaţie mai defavorabilă în mediul rural. 

Faţă de prevalenţa anemiei, de aproximativ 50%, în perioada Studiului de nutriţie (1991) şi a 
PNSN (1993–2003), cea de 59,3% la un an şi respectiv de 56,8% la copiii de 12–23 luni în 
prezentul studiu este îngrijorătoare. La 59 de luni, prevalenţa anemiei este, de asemenea, ridicată 
(22,7%), iar 3,7% din cazuri au hemoglobinemia sub 9g/dl. 

Prevalenţa anemiei copiilor cu vârsta sub 5 ani a fost mai mare în mediul rural (două treimi 
dintre copiii de 1–2 ani de la sate au Hb sub 11g/dl). 

Cu cât nivelul de educaţie a mamei este mai ridicat, cu atât media şi mediana hemoglobinei 
sunt mai crescute, iar prevalenţa anemiei scade pentru toate cele trei niveluri de gravitate: copiii 
mamelor cu mai puţin de 5 clase sunt anemici în procent de 66; dintre aceştia, aproape o cincime 
au anemie gravă (Hb sub 9g/dl). 

Totodată, copiii mamelor cu mulţi copii sunt mai frecvent anemici: la 1–2 ani prevalenţa 
anemiei copiilor de rang 4 sau mai mare a fost de peste 60%. Un sfert dintre copiii anemici de rang 
≥ 4 au anemie gravă. 

La copilul şcolar, anemia feriprivă înregistrează, de asemenea, o prevalenţă mare, respectiv 
de 23,4%, cu aceeaşi diferenţă semnificativă pe medii de rezidenţă, în defavoarea ruralului. Analiza 
evoluţiei prevalenţei anemiei copilului şcolar relevă o tendinţă negativă, adică de creştere a acesteia 
în anul 2004, faţă de anul 2002. 
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Subliniem faptul că prevalenţa mare a anemiei într-o populaţie denotă un cert deficit de fier. 
Situaţia este cu atât mai îngrijorătoare cu cât se ştie că fiecărui caz de anemie manifestă, 

constatată prin determinarea hemoglobinei, îi corespunde un alt caz de anemie latentă, care devine 
evidentă cu ocazia unei agresiuni; o infecţie sau o sângerare, traumatică, operatorie etc., determină 
scăderea hemoglobinei, deci anemia. 

Din aceste motive, Programul Naţional de Sănătate numărul 3 al Ministerului Sănătăţii 
cuprinde, de mai bine de patru ani, intervenţii care vizează prevenirea anemiei feriprive la gravidă şi 
sugar. Rezultatele din 2004 nu sunt cele scontate, practic înregistrându-se o creştere a prevalenţei 
anemiei la toate grupurile de populaţie studiate. 

Agravarea progresivă a deficitului de fier, în condiţiile în care există programe naţionale de 
suplimentare gratuită pentru sugar şi gravidă, ridică problema eficacităţii acestor intervenţii. De 
asemenea, se pune în discuţie problema monitorizării efective a modului de aplicare a protocoalelor 
privind profilaxia şi tratamentul anemiei gravidelor şi sugarilor. Totodată, este deosebit de utilă 
reevaluarea nevoilor nutriţionale specifice ale copiilor, adolescentelor şi gravidelor. 

Aspectele întâlnite arată că în România nu s-a produs încă un efect pozitiv al creşterii 
economice şi al reformei din sistemul de sănătate asupra morbidităţii prin deficit de fier.  

 
Statusul creşterii 

Media şi mediana greutăţii la naştere se situează în jurul valorii de 3.200 de grame; sub cea 
din standardele pentru ţările europene (3.400g). Această situaţie se observă constant, încă din perioada 
studiului din anul 1991. Copiii din rural au greutatea medie la naştere în mod constant sub 3.180g. 

În acelaşi timp, prevalenţa copiilor cu greutatea la naştere sub 2500g este mare, atât în lotul de 
copii sub 5 ani, cât şi în cel de nou-născuţi ai gravidelor studiate. După o tendinţă de scădere de la 9,1% 
în 1999 la 7,5% în anul 2002, se înregistrează, din nou, o uşoară creştere. Prevalenţa greutăţii mici la 
naştere a fost mai mare la copiii din rural (minimum 8%), la cei născuţi de mame cu nivel scăzut de 
educaţie (aproximativ 12%) şi la copiii de rang 4 şi peste (11%, chiar 18% în unii ani).  

Greutatea mică la naştere are drept cauză, probabil, un grad de distrofie intrauterină a unei 
părţi a copiilor (mame subnutrite), precum şi o urmărire prenatală insuficientă. 

Greutatea la naştere este un element predictiv important al mortalităţii şi morbidităţii infantile, 
iar, în România, şi al riscului de abandon în maternităţi sau unităţi sanitare. 

Pentru indicatorii antropometrici (greutate pentru talie, talie pentru vârstă şi greutate 
pentru vârstă) a fost calculată prevalenţa copiilor situaţi sub –2DS, respectiv peste +2DS şi scorul Z. 
OMS consideră scorul Z pentru o populaţie ideală ca fiind 0, iar pentru populaţia de referinţă de 2,3%. 

Cel mai afectat indicator antropometric a fost greutatea pentru talie; înrăutăţirea valorilor 
acestui indicator arată apariţia unui fenomen de malnutriţie acută. Greutatea mică pentru talie a 
copiilor sub 5 ani a avut o prevalenţă totală de 4,4%, care situează România între ţările cu „deficit 
uşor". Totuşi, este de subliniat faptul că, în studiile de nutriţie anterioare, acest indicator a avut 
sistematic prevalenţe apropiate (în 1991) sau inferioare (1993–2003) valorii de referinţă de 2,3%. În 
studiul actual se remarcă, şi din acest punct de vedere, situaţia defavorizată a copiilor din mediul 
rural la care prevalenţa greutăţii mici faţă de talie este de peste 5%.  

Se consideră că o prevalenţă mai mare de 5% semnalează o creştere a mortalităţii în viitorul 
imediat. Greutatea mică pentru talie este un indicator evocator pentru un aport alimentar drastic 
scăzut într-un context economic precar sau boli severe prelungite, fiind un indicator sensibil pentru 
malnutriţia acută atunci când prevalenţa sa depăşeşte 5%. 

Cât despre copiii şcolari de 6–7 ani, greutatea mică pentru înălţime (sub –2DS) a fost 
înregistrată la aproximativ 5% din copii, cu un maximum de 7,7% la fetiţele de 7 ani din mediul 
urban, urmate de 6,1% la copiii de 6 ani din urban. 

Acest aspect reprezintă un important semnal de alarmă: conform datelor OMS, când 
prevalenţa depăşeşte 5%, se ridică problema unor deficienţe nutriţionale importante ale populaţiei la 
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care se referă. Slăbirea copiilor din grupele de vârstă studiate semnifică un aport nutritiv insuficient 
apărut relativ recent. Mai este de subliniat faptul că fenomenul de creştere a numărului de copii 
slabi se constată în condiţiile existenţei unei prevalenţe încă mari a copiilor scunzi (deşi prevalenţa 
copiilor scunzi este în scădere, valorile ei se menţin ridicate). Indicatorul talie mică pentru vârstă al 
copiilor de 2–5 ani s-a îmbunătăţit semnificativ faţă de situaţia constatată în anii '90, dar rămâne sub 
aşteptări. De aceea, considerăm îngrijorătoare creşterea prevalenţei copiilor scunzi şi slabi. 

Prevalenţa greutăţii mari pentru talie, care se corelează cu risc crescut de obezitate, a fost 
sistematic superioară populaţiei de referinţă, la toate grupele de vârstă, fără diferenţe constante în 
funcţie de sex şi mediu de rezidenţă, aspect întâlnit şi în studiile anterioare (4,2% dintre copiii cu 
vârsta sub 5 ani sunt prea graşi). Dar aceste date trebuie interpretate cu prudenţă: aceşti copii au, 
în acelaşi timp, talie mică. Astfel se conturează un tablou în care creşterea în greutate se menţine 
satisfăcătoare, în timp ce creşterea în înălţime este încetinită. Apariţia acestui fenomen ar putea fi 
cauzată de aportul insuficient de micronutrienţi printr-o alimentaţie monotonă, dezechilibrată, bazată 
pe cartofi şi făinoase. Este de remarcat totuşi ameliorarea situaţiei faţă de anul 1998, când 10% 
dintre copiii de 5 ani erau supraponderali.  

Prevalenţa medie a greutăţii mici pentru vârstă a fost de 5,5% la copiii sub 5 ani, 
superioară populaţiei de referinţă, fără variaţii semnificative în funcţie de sex şi regiuni istorice. Şi 
pentru acest indicator s-a înregistrat o prevalenţă mai mare în mediul rural (6,3% din copii sunt prea 
slabi pentru vârsta lor) faţă de urban. Rezultatele sunt similare cu cele ale studiilor anterioare, fără 
să se agraveze semnificativ cu vârsta. Greutatea mică pentru vârstă identifică subiecţii care prezintă 
un regres sau o curbă ponderală stagnantă sau lent ascendentă.  

Prevalenţa taliei mici pentru vârstă a copiilor sub 5 ani, deşi superioară valorii de 
referinţă pentru toate grupele de vârstă, la ambele sexe, este cuprinsă între 5 şi 10% („deficit 
uşor"). În 2004, situaţia pare să se fi ameliorat, atât faţă de studiul de nutriţie din 1991, cât şi 
faţă de PNSN (1993–1998). O înălţime mică pentru vârstă reflectă o deficienţă nutriţională pe 
termen lung sau un nivel crescut de morbiditate. La nivel populaţional, valori mari ale taliei mici 
pentru vârstă exprimă o prevalenţă crescută a condiţiilor socio-economice precare şi expunerea 
frecventă şi precoce la factori periclitanţi din mediu. 

În cazul copiilor de 6–7 ani, se constată persistenţa unui deficit uşor al înălţimii, fiind aproape 
de valorile de referinţă.  

Scăderea prevalenţei înălţimii mici pentru vârstă corespunde, la nivel populaţional, cu 
îmbunătăţirea condiţiilor socio-economice şi cu creşterea standardului de viaţă al comunităţii.  

Se poate afirma că, în general, calitatea nutriţiei copiilor s-a îmbunătăţit în perioada 
premergătoare studiului; prevalenţa mai mică a copiilor scunzi este o dovadă. 

Rămâne însă să se identifice urgent cauzele şi circumstanţele slăbirii acute a unor copii şi, 
în consecinţă, să se intervină cu promptitudine pentru stoparea acestei situaţii defavorabile, căreia îi 
sunt victime în special copiii din mediul rural. 

 
Practici nutriţionale 

Alimentaţia sugarului 

Se constată o îmbunătăţire a unor indicatori ai alimentaţiei sugarului, faţă de datele din 
perioada 1993–2003, dar vârsta la înţărcare, la introducerea biberonului şi la diversificare este încă 
prea mică.  

Alăptarea: 92,2% dintre copiii studiaţi au fost alăptaţi o perioadă variabilă şi numai 7,7% nu 
au fost niciodată alăptaţi, situaţie care ne plasează între ţările cu un indicator bun, aflat chiar în 
uşoară creştere faţă de datele din 1991 şi faţă de situaţia constatată în perioada 1993–2003. Aceste 
valori sunt apropiate de cele din Studiul Sănătăţii Reproducerii (2004) care dă o valoare de 88% la 
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acest indicator. Diferenţele se pot explica prin eşantioanele diferite, precum şi prin marjele de 
eroare acceptate pentru fiecare studiu. 

Raportat la nivelul educaţional al mamelor, ponderea cea mai mare a copiilor alăptaţi cel puţin o 
dată se înregistrează la mamele cu 5–8 clase, urmate de cele cu educaţie superioară, iar raportat la 
rangul copilului, ponderea cea mai mică a copiilor alăptaţi se înregistrează la rangul 4 şi peste, plasând 
această categorie ca populaţie cu risc de instalare a tulburărilor nutriţionale. Media de vârstă a copiilor 
alăptaţi exclusiv (cei care au primit numai sânul mamei, fără nici un alt lichid sau solid) a fost de 3,9 luni, 
iar mediana de 3,2 luni, fapt ce denotă că măsurile de promovare şi susţinere a alăptării exclusive, 
întreprinse în ultimii ani, au avut un impact prin modificarea comportamentului, fără însă ca aceasta să 
devină o practică obişnuită la nivelul dorit, ceea ce obligă la continuarea aplicării unei strategii mai 
persuasive şi mai penentrante. Datele din 2004 din Studiul Sănătăţii Reproducerii arată că doar 16% 
dintre copiii cu vârsta între 0 şi 5 luni au fost alăptaţi exclusiv. 

Alimentaţia cu biberonul („artificială” sau „mixtă”): vârsta medie de introducere a 
biberonului a fost de 4,2 luni, fără diferenţe semnificative în funcţie de sex, mediu de rezidenţă sau 
nivel de educaţie a mamei. Faţă de vârsta medie înregistrată în perioada 1993–2002, aceasta a 
crescut cu aproape o lună (de la 3,2 la 4,0 luni). Deşi se constată creşterea vârstei medii de 
introducere a biberonului, mediana arată că 50% din copii primesc biberonul începând de la vârsta 
de 3 luni. În funcţie de rangul copilului, constatăm că media cea mai scăzută a vârstei de 
introducere a biberonului se întâlneşte la copiii de rang 4 şi peste (3,65 luni), ceea ce adaugă încă 
un factor de risc pentru tulburările nutriţionale, cu atât mai mult cu cât numărul crescut de copii se 
asociază cu un nivel mai ridicat al sărăciei.  

Înţărcarea: vârsta medie la înţărcare (de oprire totală a hrănirii la sân) a fost de 6,66 luni, 
cu diferenţe statistic semnificative doar în funcţie de mediul de rezidenţă (aproape 7 luni în rural) şi 
nu de alte variabile, ca sex, regiune, rang şi nivel de educaţie. Mediana vârstei de înţărcare este 
de 4 luni, în scădere importantă faţă de studiul din 1991 (9 luni), ceea ce sugerează că 50% dintre 
sugari sunt înţărcaţi înainte de împlinirea vârstei de 4 luni. Prevalenţa copiilor înţărcaţi la vârsta 
de trei luni este 40,7%, iar la vârsta de 4 luni este de 50,6 %. La vârsta de 6 luni, prevalenţa copiilor 
înţărcaţi ajunge la 63,1%, iar la 12 luni 87% din copii nu mai primesc lapte matern. În 1991 erau 
înţărcaţi, la vârsta de 1 an, 60% din copii, dar în perioada 1993–2003 acest procent depăşise 92%. 
Aceste date sunt confirmate şi de rezultatele Studiului Sănătăţii Reproducerii din 2004, care arată 
că durata medie de alăptare (vârsta medie la înţărcare) a fost de 6 luni. 

Ponderea copiilor alăptaţi este sub influenţa unei multitudini de factori. Câteva dintre barierele în 
calea promovării alăptării sunt reprezentate de: lipsa de informare a gravidelor şi lăuzelor de către 
personalul medical, lipsa de sprijin pentru continuarea alăptării în comunităţile unde trăiesc femeile, 
continuarea distribuirii gratuite, de multe ori fără motive medicale, a laptelui-formulă pentru sugari. 

Pe de altă parte, campaniile agresive ale producătorilor şi distribuitorilor de formule de lapte, 
în absenţa unui cadru juridic care să îngrădească ferm reclama făcută frecvent pentru substituenţi 
de lapte matern, au contribuit la înţărcarea timpurie a multor copii. 

În anul 2003 au fost elaborate şi adoptate Strategia Naţională de Promovare a Alăptării şi Planul 
Naţional de Implementare, care cuprind măsuri menite să conducă la creşterea frecvenţei şi duratei 
alăptării corecte a copiilor, premisă a unei bune stări de sănătate. Elaborarea unei legi de aplicare a 
Codului de marketing pentru substitutele de lapte matern va reglementa aspectele legate de promo-
varea agresivă a produselor care cad sub incidenţa Codului şi se constituie ca piedici pentru alăptare.  

Alimentaţia complementară (diversificarea): vârsta medie de diversificare este timpurie 
(4,04 luni) şi practic suprapusă pe cea constatată în perioada 1993–2003, cu diferenţe semnificative 
statistic în funcţie de mediul de rezidenţă, de rangul copilului şi de nivelul de educaţie a mamei. Cel 
mai devreme este diversificată alimentaţia copiilor din mediul rural, a celor de rang 4 şi peste şi a 
celor cu mame cu nivel mediu de educaţie. Pare paradoxală diversificarea mai precoce în mediul 
rural, unde tradiţia de alăptare era mai înrădăcinată, precum şi diversificarea mai precoce la copiii 
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de rang mare care, de regulă, provin din familii sărace, cu acces limitat la alimente, în general, şi la 
cele adecvate pentru alimentaţia complementară la aceste vârste, în special. În acest fel, copiii de 
rang mare din mediul rural prezintă un risc sporit de morbiditate nutriţională şi infecţioasă. La vârsta 
de 3 luni, 36,8% dintre copii primesc alimentaţie complementară, iar la 4 luni, ponderea creşte la 
70,9%, neexistând diferenţe semnificative în funcţie de variabilele luate în studiu.  

Introducerea în meniul copilului a diferitelor alimente: majoritatea familiilor oferă, ca 
prim aliment de diversificare, piureul de fructe (65%), urmat de legume (17,8%) şi apoi de cereale. 
Multe preparate au fost date copiilor foarte devreme, alegerea fiind adesea inoportună (de ex: 
cereale cu gluten şi preparate din lapte de vacă introduse înainte de 6–7 luni). 

 
Practici de promovare a alimentaţiei la sân  
în cadrul serviciilor prenatale şi din maternităţi 

Accesibilitatea la sistemul rooming-in (de fapt diverse forme de „salon mamă-
copil”): deşi în literatura de specialitate beneficiile sistemului rooming-in sunt demonstrate de 
multă vreme, doar 41,4% din mamele cuprinse în studiul de faţă au declarat că au beneficiat de 
sistemul rooming-in. Aceasta înseamnă că mai bine de jumătate dintre copiii mamelor cuprinse 
în studiu nu au stat cu mamele lor de la naştere până la ieşirea din maternitate. Ponderea 
mamelor care au stat împreună cu copilul a fost puţin mai mare în cazul celor care locuiesc în 
mediul rural faţă de cele din urban.   

Promovarea alăptării la cerere: aproape 40% din mame au declarat că în maternitate copilul 
era alăptat de câte ori cerea, ceea ce se coreleză cu procentul celor care au beneficiat de sistemul 
rooming-in. Aceasta înseamnă că 60% dintre copii, deşi alăptaţi, erau supuşi unor restricţii orare, ceea 
ce se constituie într-un factor cu impact negativ asupra alăptării. Datele au arătat o prevalenţă net 
superioară a copiilor alăptaţi la cerere în Moldova faţă de restul regiunilor ţării. Aceasta corespunde cu 
un procent mai ridicat al copiilor care au beneficiat de rooming-in, dezvoltat cu precădere în această 
zonă de către UNICEF şi Ministerul Sănătăţii, mai ales în perioada 2002–2004. 

Informaţiile oferite de personalul medical referitor la promovarea alăptării ca fiind cel 
mai bun mod de a hrăni copilul: personalul medical oferă unele informaţii tinerei mame despre 
importanţa alăptării pentru sănătatea copilului, dar un sfert dintre mame au spus că nu au primit 
astfel de informaţii de la personalul medical. Prevalenţa mamelor care au declarat că au primit acest 
tip de informaţii este similară în rural şi urban, dar diferă în funcţie de nivelul de educaţie a mamei şi 
rangul copilului: cel mai puţin informate mame au un nivel educativ scăzut şi/sau copii mulţi, adică 
populaţia cu grad mai mare de risc.  

Măsuri pentru stimularea şi menţinerea secreţiei lactate: în acelaşi timp, mai mult de un 
sfert dintre mame declară că nu au fost instruite cu privire la stimularea şi menţinerea secreţiei 
lactate, prevalenţa celor neinstruite fiind mai mare în mediul rural; şi în acest caz, prevalenţa 
mamelor neinformate este cu atât mai mare cu cât nivelul de educaţie este mai scăzut. Nu se 
înregistrează variaţii importante în funcţie de alte variabile analizate. 

 
Alimentaţia gravidei  

Alimentaţia femeilor gravide: în prezentul studiu, 25% dintre femeile gravide au o 
alimentaţie deficitară la cel puţin una din grupele alimentare. Aportul nutriţional inadecvat, 
alimentaţia dezechilibrată cantitativ şi calitativ, cu un consum scăzut de alimente, precum laptele şi 
produsele lactate, carnea, peştele, pot favoriza apariţia unor deficite nutriţionale. 

Principalele surse de informare pentru femeia gravidă, în timpul sarcinii, în ordinea 
frecvenţei de enumerare, au fost: medicul de familie (73%), asistenta acestuia (50,7%), rude/cunoştinţe 
(18%) şi medicul obstetrician (11,1%). Această ierarhie se menţine şi pe medii de rezidenţă (cu 
prevalenţe ceva mai mici pentru mediul rural). Din studiu reiese o prea mică implicare a medicului 
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ginecolog-obstetrician, în condiţiile în care acest specialist este adesea cel mai important reper al unei 
gravide, mai ales în mediul urban. 

 
Utilizarea serviciilor prenatale şi conţinutul acestora 

Utilizarea consultaţiei prenatale constituie un mecanism pentru depistarea şi combaterea 
precoce a unor deficienţe privind sănătatea gravidei, precum şi pentru transmiterea de către 
medici şi asistenţi medicali a unor mesaje cu conţinut educativ, în beneficiul sănătăţii mamei şi a 
copilului. 

Pe ansamblu, 68,8% dintre mame s-au prezentat la prima consultaţie prenatală în cursul 
primului trimestru de sarcină (79,2% în mediul urban şi 58,5% în mediul rural). În eşantionul 
nostru de studiu, aproape 6% dintre femei nu au beneficiat de nici o consultaţie prenatală în 
cursul ultimei sarcini. Cele mai multe gravide s-au prezentat la prima consultaţie prenatală în a 
doua (34,6%) sau a treia lună (23,4%) de sarcină. Aceste date sunt confirmate şi de rezultatele 
Studiului Sănătăţii Reproducerii din 2004, care arată că 74% dintre femeile luate în studiu au 
beneficiat de consultaţii prenatale în primul trimestru de sarcină. În comparaţie cu datele din 1999, 
proporţia femeilor care au beneficiat de prima consultaţie prenatală în primul trimestru de sarcină 
a crescut atât pentru femeile din mediul rural, cât şi pentru femeile din mediul urban. Nivelul de 
şcolarizare diferenţiază mult mamele în această privinţă. Mai mult de 90% dintre mamele cu peste 
12 clase au fost luate în evidenţă de un medic în primul trimestru de sarcină, faţă de 38,6 % dintre 
mamele cu mai puţin de 5 clase. 

În privinţa numărului total de consultaţii efectuate în timpul sarcinii, ponderea celor care au 
beneficiat de 1–4 consultaţii se ridică la 33,3%, restul beneficiind de peste 4 consultaţii. În Studiul 
Sănătăţii Reproducerii din 2004 se arată că numărul femeilor care au beneficiat de peste 4 consultaţii 
prenatale a crescut de la 59% în 1999 la 76% atât pentru femeile din urban, cât şi pentru cele din rural.  

Majoritatea femeilor care au beneficiat de consultaţia prenatală (64,6%) au declarat că au 
fost sfătuite, în cadrul acestor consultaţii, să-şi alimenteze copilul la sân.  

Referitor la măsurile de promovare a nutriţiei sănătoase, numai 15,2% dintre mame au 
declarat că un medic sau o asistentă medicală le-a recomandat consumul de sare iodată.  

În ceea ce priveşte conţinutul consultaţiei prenatale, studiul de faţă a urmărit doar 
informaţiile legate de nutriţie: alăptarea şi folosirea sării iodate. Datele pot fi completate cu cele din 
Studiul Sănătăţii Reproducerii din 2004: femeile raportează că li s-au recoltat probe biologice pentru 
analize (80%), că li s-au făcut ecografii (76% faţă de 53% în 1999), că li s-a recomandat efectuarea 
testului HIV (1/3 dintre femei). În ceea ce priveşte acest ultim aspect, mai puţin de o treime din 
femeile testate pentru HIV au fost şi consiliate, ceea ce înseamnă că doar 10% dintre gravide au 
fost şi consiliate în momentul testării HIV. Patru femei din cinci au spus că li s-a recomandat 
profilaxia anemiei şi rahitismului prin administrarea de fier şi vitamina D şi 95% dintre acestea au 
raportat efectiv administrarea acestora. Se remarcă lipsa menţiunilor legate de informaţiile despre 
alăptare ca parte componentă a consultaţiei prenatale. Totuşi, aceste ultime date nu concordă cu 
ratele anemiei la gravide relevate de prezentul studiu. 

 

Concluzii 

Concluzii privind populaţia studiată 
Aspecte generale 
Analiza caracteristicilor populaţiei luate în studiu atrage atenţia asupra unor aspecte de care 

trebuie ţinut cont în elaborarea intervenţiilor pentru promovarea sănătăţii şi pentru îmbunătăţirea 
statusului nutriţional al copiilor şi femeilor. Menţionăm că aproximativ jumătate dintre femeile care 
nasc copii trăiesc în mediul rural.  
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Gravidele şi copiii care cumulează cele mai importante riscuri sociale (nivel educaţional 
scăzut, număr mare de copii, nivel socio-economic scăzut al mamei) sunt din mediul rural şi/sau de 
etnie romă.  

O parte semnificativă a indicatorilor studiaţi arată o situaţie defavorabilă în zona Moldovei şi 
a Munteniei (zone defavorizate economic) comparativ cu Transilvania (zonă cu standard economic 
peste media pe ţară); precizăm că loturile din regiunile amintite nu au reprezentativitate pentru 
aceste zone. 

 
Statusul iodului 

În 2002, un studiu efectuat de Population Services International arăta că doar 53% din 
populaţie utiliza sarea iodată. Datele prezentului studiu arată clar eficienţa introducerii măsurilor de 
iodare a sării de masă, 97% dintre familiile copiilor de 6–7 ani consumând sare iodată. Deficitul de 
iod al gravidei se menţine în limitele deficitului uşor, dar este mai accentuat în mediul rural faţă de 
mediul urban. 

Comparând rezultatele prezentului studiu cu datele obţinute în 2003, pe un eşantion de 
gravide aflate în primul trimestru de sarcină, se constată menţinerea deficitului de iod, chiar şi în 
condiţiile aplicării, în ultimii doi ani, a legislaţiei privind iodarea universală a sării de consum. 

Nivelul actual de iodare a sării de masă nu acoperă necesarul de iod în sarcină nici în cazul 
femeilor care consumă numai sare iodată. 

Deficitul de iod al nou-născutului se încadrează în limitele deficitului moderat, deci la un nivel 
de gravitate mai mare decât al mamelor lor. 

Comparând deficitul de iod al femeii gravide cu cel al copilului şcolar, se observă faptul că, 
la acesta din urmă, mediana ioduriei, atât în mediul urban, cât şi în cel rural, se înscrie în limite 
normale, pe când mediana ioduriei la gravide se înscrie în limitele deficitului uşor. Această situaţie 
subliniază, pe de o parte, dezechilibrul dintre nevoia crescută de iod a gravidei şi aportul insuficient, 
ca urmare a mai multor factori care includ practici nutriţionale neadecvate, şi consumul de sare 
insuficient iodată; pe de altă parte, arată tendinţa pozitivă de reducere a deficitului de iod la copil, ca 
urmare a iodării sării de masă şi a celei folosite la fabricarea pâinii.  

 
Statusul fierului 

Anemia gravidelor şi a copiilor de 1–7 ani continuă să înregistreze o prevalenţă foarte 
mare, în creştere faţă de studiile anterioare, cu o diferenţă semnificativă pe medii de rezidenţă, 
fiind mai crescută în rural. Valorile înregistrate sunt alarmante şi descriu o problemă de sănătate 
publică. 

Studiul nu a investigat modul de administrare a preparatelor farmaceutice cu fier, nici durata 
tratamentului, dar observaţiile clinice conduc la concluzia că profilaxia anemiei feriprive nu se aplică 
în conformitate cu protocoalele IOMC. 

 
Statusul creşterii 

Statusul creşterii copiilor este afectat, dovada făcând-o în primul rând greutatea medie la 
naştere mai mică în România faţă de standardele internaţionale, precum şi prevalenţa mare a  
copiilor cu greutate mică la naştere.  

Greutatea mică pentru talie a copiilor are o prevalenţă mai mare decât în toate studiile 
anterioare, ceea ce atrage atenţia asupra apariţiei recente a unor deficienţe nutriţionale care 
afectează mai ales populaţia cu vârsta de 2–7 ani. 

Prevalenţa greutăţii mari pentru talie este mare, ca şi în perioada 1993–2003, acest 
fenomen încadrându-se, de asemenea, în consecinţele unei alimentaţii dezechilibrate, aspect pe 
care este necesar să se centreze viitoare programe nutriţionale. 
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Prevalenţa taliei mici pentru vârstă se încadrează într-un deficit uşor, observându-se o 
oarecare ameliorare faţă de situaţia alarmantă din anii 1993–2003. Apare mai puţin pregnant un 
deficit alimentar cronic. 

 
Practicile alimentare 

Femeile gravide au, în proporţie încă mare, o alimentaţie deficitară la grupul alimentelor 
bogate în proteine, fier, iod. 

Se înregistrează o îmbunătăţire a unor indicatori privitori la alimentaţia sugarului, faţă de 
constatările din PNSN, dar vârsta de introducere a biberonului, vârsta medie la diversificare şi 
vârsta de înţărcare sunt încă timpurii. 

 
Promovarea alăptării la nivelul serviciilor prenatale şi din maternităţi 

Se constată că, în prezent, un număr insuficient de femei primesc informaţii şi sprijin legate 
de iniţierea, susţinerea şi continuarea alăptării, în timpul consultaţiilor prenatale şi în maternităţi. Din 
păcate, exact populaţia care are cea mai mare nevoie, femeile din mediul rural şi cele cu un nivel de 
şcolarizare redus sunt cele care primesc cele mai puţine informaţii. 

Pe de altă parte, chiar structura maternităţilor, cu doar 41% rooming-in, împiedică 
dezvoltarea unei relaţii fireşti între mamă şi copil şi se constituie într-un obstacol serios în ceea ce 
priveşte alăptarea exclusivă şi la cerere. 

Chiar dacă, la prima vedere, statisticile pot apărea optimiste (93% dintre copii părăsesc 
maternitatea alăptaţi), faptul că la 3 luni peste 40% dintre copii sunt înţărcaţi arată că şi atunci 
când în maternitate se face promovarea alăptării, ea nu este susţinută de servicii de sprijin în 
teren.  

 
Consultaţia prenatală 

Deşi există semne încurajatoare de creştere a utilizării serviciilor prenatale şi de creştere a 
prezentării la medic în primul trimestru de sarcină, o proporţie importantă a gravidelor (32%) s-a 
prezentat doar în al treilea trimestru de sarcină la prima consultaţie prenatală. 

Ponderea femeilor incluse în acest studiu, care nu au fost examinate de nici un medic în 
timpul sarcinii, este de 6%. 

Ceea ce se remarcă din nou este că tocmai populaţia care are nevoie de îndrumare şi 
sprijin, populaţia cu nivel redus de şcolarizare şi cea din mediul rural, beneficiază în proporţie mai 
mică de aceste servicii.  

Toate aceste constatări sunt importante, cu atât mai mult cu cât utilizarea redusă a serviciilor 
prenatale şi atenţia scăzută acordată de personalul medical aspectelor nutriţionale au consecinţe 
negative asupra sănătăţii gravidei şi nou-născutului, printre care deficitul de iod, anemia feriprivă şi 
greutatea mică la naştere. 

 
Recomandări 

Aspecte generale 

Complexitatea cerinţelor de dezvoltare din timpul sarcinii şi din copilăria timpurie impune o 
colaborare interdisciplinară şi intersectorială cu măsuri sinergice pentru a preveni instalarea 
tulburărilor nutriţionale. 

Este necesară formarea personalului care are contact cu femeia gravidă, cu familiile cu 
copii, în sensul cunoaşterii şi prevenirii carenţelor nutriţionale. Educaţia medicală continuă a 
medicilor şi asistenţilor este o prioritate, în care promovarea alăptării şi a alimentaţiei sănătoase ar 
trebui să ocupe un prim loc. 
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În acest sens, o contribuţie însemnată ar putea-o avea ghidurile de practică, reactualizate, 
preponderent cu privire la nutriţia copilului, şi distribuite în număr suficient. 

În paralel cu aceasta, dezvoltarea şi generalizarea reţelei de asistenţi medicali comunitari la 
nivelul întregii ţări ar contribui la o mai bună supraveghere a gravidelor în teritoriu, la identificarea 
mai rapidă a familiilor vulnerabile, la accesul mai uşor al acestora la serviciile medico-sociale de 
care au nevoie. Sub aspect nutriţional, reţeaua de asistenţi medicali comunitari ar putea contribui la 
educarea gravidelor şi la sprijinirea mamelor să alăpteze, la educarea mamelor privind 
diversificarea şi nutriţia adecvată a copiilor lor, pentru prevenirea anemiei, rahitismului şi a celorlalte 
boli care decurg dintr-o alimentaţie necorespunzătoare vârstei şi dezvoltării copilului. 

Campaniile de informare asupra stilului de viaţă şi alimentaţiei sănătoase pot contribui la 
ameliorarea comportamentului unei populaţii în care există încă un procent mare de persoane cu 
grad de instruire foarte redus. În acelaşi timp, printr-o informare pertinentă şi convingătoare a 
comunităţilor, s-ar putea contracara efectul produs de distribuitorii de substitute de lapte matern şi 
de alte alimente pentru copii, care pot limita frecvenţa şi durata alăptării.   

Este utilă iniţierea unor programe specifice, adresate femeilor din mediul rural, care să 
integreze serviciile de asistenţă cu latura educaţională, fapt ce ar spori adeziunea acestui grup 
populaţional la acţiunile de prevenire. 

Promovarea menţinerii fetelor în şcoală, cel puţin în cei 10 ani de învăţământ obligatoriu, ar 
putea fi o posibilitate de ridicare a nivelului de educaţie a tinerelor, viitoare mame. 

Acest aspect ar fi cu atât mai important cu cât, în ultimii ani, Ministerul Educaţiei a început un 
program de educaţie pentru sănătate în şcoli. Acest program, în prezent în faza pilot, cuprinde 10.000 
din cele 24.000 de şcoli din România. Curiculum-ul este opţional, dar intenţia Ministerului Educaţiei este 
de a generaliza programul şi de a-l face parte componentă a programei obligatorii. El se desfăşoară pe 
durata tuturor celor 12 ani de învăţământ preuniversitar, cu mesaje adecvate fiecărei vârste.  

În ceea ce priveşte alăptarea, implementarea prevederilor programului MatRom al 
Ministerului Sănătăţii de a generaliza sistemul rooming-in în toate maternităţile din România ar 
reprezenta un prim pas pentru crearea unui cadru favorizant în promovarea alăptării. Este oportună, 
de asemenea, dezvoltarea cât mai rapidă a reţelei de „Spitale Prieten al Copilului”, care presupune 
şi formarea întregului personal medico-sanitar care vine în contact direct cu mama şi copilul.  

Este deosebit de utilă supravegherea nutriţională la nivelul întregii ţări, bazată pe 
metodologia PNSN şi urmată de prelucrarea datelor în „staţii santinelă" care să lucreze după o 
metodologie unică, în cooperare şi sub coordonarea IOMC. 

Se impune înfiinţarea prioritară de „staţii-santinelă" în zonele cu risc. Datele prelucrate cu 
privire la frecvenţa alăptării, la starea de nutriţie a copiilor vor fi comunicate cu promptitudine 
decidenţilor. 

 
Prevenirea deficitului de iod 

Deoarece consumul de sare iodată s-a dovedit util, dar insuficient pentru prevenirea 
deficitului de iod, se recomandă creşterea şi monitorizarea nivelului de iodare a sării, pentru ca 
pierderile înregistrate de la sursă la consumator, prin procesele de ambalare, stocare, 
depozitare şi prelucrarea culinară a alimentelor la nivelul gospodăriilor, să nu afecteze aportul 
adecvat de iod.  

În acelaşi timp, dezvoltarea şi implementarea unui mecanism eficient de monitorizare a 
calităţii sării, cu raportare la intervale regulate, va contribui la sesizarea şi ajustarea oricăror abateri 
de la prevederile legale.  

Nevoile crescute de iod ale gravidelor impun, pe lângă utilizarea sării iodate, şi  administrarea 
suplimentară de iod pentru prevenirea deficitului. Dozele şi modalitatea de administrare trebuie să facă 
obiectul unui protocol de prevenire a deficitului de iod la femeia gravidă, care să asigure abordarea 
unitară şi corectă, la nivel naţional, a acestei probleme.  
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Consultaţia prenatală trebuie să includă evaluarea deficitului de iod, precum şi activităţi de 
profilaxie. Astfel, este util ca mama să fie consiliată cu privire la importanţa consumului de sare 
iodată şi a alimentaţiei adecvate şi corect preparate, pentru prevenirea unui retard psiho-motor al 
copilului. 

Este utilă continuarea campaniilor de informare a populaţiei în ceea ce priveşte consumul de 
sare iodată, precum şi includerea informaţiilor în acest sens şi în programele de educaţie care au ca 
scop promovarea sănătăţii. 

Pentru prevenirea precoce a instalării deficienţelor de dezvoltare a copilului generate de 
hipotiroidie, este utilă generalizarea pe ţară a dozării TSH-ului sanguin la nou-născut, atât ca 
examen de screening pentru hipotiroidie, cât şi ca modalitate de evaluare a deficitului de iod în 
populaţie. 

 
Prevenirea anemiei 

Agravarea progresivă a deficitului de fier, în condiţiile în care există programe naţionale de 
suplimentare gratuită pentru copil şi gravidă, impune o mai atentă evaluare şi monitorizare a 
implementării acestor intervenţii, precum şi adaptarea lor la diferitele zone şi la variatele stări 
biologice. 

Administrarea profilactică şi curativă, tuturor gravidelor, a fierului  şi a acidului folic trebuie 
realizată conform protocoalelor IOMC, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.  

Se impune continuarea monitorizării statusului hemoglobinei, mai ales la copiii în vârstă de 
până la cinci ani, datorită prevalenţei deosebit de mari a anemiei feriprive, în creştere faţă de anii 
anteriori, precum şi datorită disparităţilor în profil teritorial şi în funcţie de nivelul educaţional al 
mamei. În acest sens este necesară dotarea cabinetelor medicilor de familie cu hemoglobinometre,  
pentru a facilita depistarea şi monitorizarea anemiei copilului şi a gravidei.  

Deoarece prima cauză a anemiei feriprive este aportul scăzut de fier, atât cantitativ cât şi 
calitativ, se impune dezvoltarea cooperării intersectoriale, pentru adoptarea de măsuri sinergice vizând 
nutriţia adecvată a copiilor şi gravidelor, precum şi producerea de alimente îmbogăţite cu fier. 

Se cunoaşte deja, din experienţa altor ţări, că intervenţia cea mai eficientă în prevenirea 
anemiei, ca problemă de sănătate publică, este fortifierea cu fier a făinii. Pentru România, 
aceasta presupune, pe de o parte, crearea unui grup intersectorial care să cuprindă 
reprezentanţi ai sectorului sanitar şi reprezentanţi ai producătorilor şi distribuitorilor, şi, pe de 
altă parte, elaborarea şi adoptarea cât mai rapidă a legislaţiei care să prevadă fortifierea 
obligatorie cu fier a făinii. 

 
Ameliorarea indicatorilor antropometrici 

Deoarece greutatea la naştere are ca principali determinanţi modul de supraveghere a 
gravidei, calitatea serviciilor prenatale, nivelul socio-economic şi de educaţie a familiei, se impune 
dezvoltarea serviciilor de supraveghere a gravidei şi creşterea calităţii acestora, concomitent cu 
îmbunătăţirea măsurilor de protecţie socială adresate femeii gravide, mai ales când are un nivel 
scăzut de instruire sau o situaţie economică precară. 

Se impune operaţionalizarea serviciilor de planificare familială, pentru o opţiune informată şi 
motivată de a avea un copil. 

Trebuie intensificată colaborarea intersectorială, pentru crearea unui sistem coerent de 
asigurare a condiţiilor socio-medicale, educaţionale şi economice, a familiilor ce urmează a avea 
copii, cu accent pe dezvoltarea serviciilor comunitare adresate familiilor vulnerabile. 

Pentru amelioararea indicatorilor antropometrici se impune continuarea monitorizării 
statusului de creştere al copiilor la nivel naţional în scopul identificării precoce a tendinţei de 
agravare a situaţiei. În acelaşi timp, se impune dezvoltarea unui sistem de stabilire şi implementare 
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operativă a unor intervenţii eficace şi eficiente, având în vedere că malnutriţia reprezintă prima 
cauză de povară a bolii în populaţie, iar statusul de creştere al copiilor este un factor predictiv 
pentru starea de sănătate şi eficienţa lor în viaţa adultă. 

Afectarea greutăţii pentru talie presupune o înfometare acută, cu precădere la nivelul 
populaţiei defavorizate; această problemă trebuie cât mai precoce identificată şi neutralizată prin 
măsuri centrate pe nevoile specifice. 

Deficitul uşor, înregistrat atât la nivelul greutăţii pentru înălţime, cât şi la nivelul înălţimii 
pentru vârstă, ca şi prevalenţa în creştere a greutăţii mari pentru înălţime, sunt un semnal care cere 
continuarea şi dezvoltarea strategiilor de îmbunătăţire a statusului de creştere, prin educaţie, 
ameliorarea accesului la serviciile necesare satisfacerii nevoilor de bază pentru categoriile 
populaţionale defavorizate şi dezvoltarea laturii preventive a serviciilor de sănătate adresate mamei 
şi copilului. 

 
Dezvoltarea serviciilor integrate medico-sociale 

Dezvoltarea serviciilor preventive medico-sociale şi creşterea accesibilităţii la acestea 
constituie o direcţie strategică de acţiune pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a mamei şi a 
copilului. 

Dezvoltarea unei cooperări intersectoriale este necesară pentru adoptarea unor măsuri 
complexe şi sinergice de îmbunătăţire a statusului de creştere. Pentru aceasta este însă nevoie de 
dezvoltarea unor servicii de bază, accesibile, şi de un cadru legislativ favorizant. În acest sens, 
recomandăm următoarele: 

• promovarea alăptării prin generalizarea sistemului rooming-in în toate maternităţile din ţară 
• extinderea standardelor Spitalului Prieten al Copilului, integral sau parţial, în cât mai 

multe maternităţi; sprijinirea cât mai multor maternităţi pentru a fi desemnate Spital 
Prieten al Copilului 

• adoptarea legii naţionale privind prevederile Codului Internaţional de Marketing al 
Substitutelor de Lapte Matern 

• elaborarea de standarde şi protocoale pentru serviciile de sănătate oferite gravidei şi 
copilului 

• includerea formării pentru promovarea alăptării în instruirea formală a medicilor şi 
asistenţilor medicali 

• generalizarea reţelei de asistenţi medicali comunitari, care să ofere servicii de susţinere 
şi de educaţie nutriţională cu precădere grupurilor vulnerabile. 

 
Se impune dezvoltarea comunicării medic-pacient, atât la nivelul medicului de familie, cât şi 

pentru personalul medical care îl secondează, această măsură putând fi susţinută şi de 
cointeresarea materială a personalului medical în educarea gravidei. 

 
Aspecte legislative 

Din studiile noastre reiese că: 
• este deosebit de necesară renunţarea la distribuirea, fără justificare medicală (în 

conformitate cu criteriile OMS), a laptelui-formulă pentru sugari; 
• este nevoie de asigurarea unor alocaţii pentru maternitate şi pentru copii care să 

permită familiei să-şi întreţină corect copilul; 
• este foarte importantă implicarea mai mare, inclusiv prin motivare materială, a familiei 

pentru respectarea îngrijirilor profilactice adresate gravidei şi copilului. 
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În acest sens, odată legiferat la nivel naţional, Codul Internaţional de Marketing pentru 
Substitutele de Lapte Matern va crea cadrul formal de limitare a influenţei politicii agresive a companiilor 
producătoare de formule pentru sugari şi de alimente de diversificare (alimentaţie complementară). 
Acest lucru apare cu atât mai necesar cu cât România este una din cele 118 ţări care în 1981 a semnat 
Rezoluţia 34.22 a celei de-a 34-a Adunări Mondiale a Sănătăţii, prin care Codul Internaţional de 
Marketing pentru Substitutele de Lapte Matern a fost adoptat ca document oficial. Prin rezoluţia 
respectivă, ţările semnatare se angajau ca în cel mai scurt timp să adopte o legislaţie naţională care să 
includă prevederile Codului. În România, acest lucru nu s-a întâmplat încă. 

 
Pentru prevenirea anemiei la nivel populaţional se impune elaborarea cât mai rapidă a 

legislaţiei care să prevadă fortifierea cu fier a făinii, ştiut fiind faptul că această măsură este cea mai 
eficientă intervenţie de sănătate publică.  

 
Abordarea nutriţiei mamei şi copilului trebuie să fie parte integrantă a unei politici coerente, 

care să promoveze sănătatea copilului şi a fiecărui membru al familei, ca drepturi fundamentale ale 
omului. 
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REZUMAT 
 
 
Contextul şi obiectivele studiului  

Prezentul studiu se înscrie în planul strategic al IOMC, care propune evaluarea şi 
monitorizarea stării de nutriţie a copilului  cu scopul de a semnala aspecte ce au un impact asupra 
sănătăţii sale. El reprezintă o componentă a unei cercetări mai ample referitoare la starea de nutriţie 
a copilului şi a femeii gravide. 

Studiile epidemiologice nutriţionale sunt adesea orientate spre copilul şcolar, deoarece în 
această perioadă pot fi depistate tulburări de nutriţie apărute în etapa de dezvoltare anterioară sau 
nou apărute, odată cu integrarea copilului în şcoală. Stresul legat de integrarea şcolară poate duce 
la tulburări ale comportamentului alimentar şi îmbolnăviri specifice. 

O atenţie specială este acordată micronutrienţilor, iodului şi fierului, factori importanţi în 
creşterea şi dezvoltarea psihointelectuală a copilului. Este cunoscut faptul că retardul indus de 
carenţa de iod este singura disabilitate mintală care poate fi prevenită printr-o intervenţie profilactică 
susţinută încă din viaţa intrauterină. 

În acest sens, consultaţia prenatală are un rol important în depistarea şi combaterea 
precoce a acestor tulburări. 

Folosirea sării iodate este considerată cea mai bună metodă de eliminare a tulburărilor 
produse de deficitul de iod într-o populaţie. Legislaţia României, prin Hotărârea de Guvern nr. 
568/2002, prevede iodarea sării la un nivel de 20 +/–5 mg iod/kg sare, respectiv 34 +/–8,5 mg iodat 
de potasiu/kg sare sau 26 +/–6,5 mg iodură de potasiu/kg sare, standarde ce corespund 
recomandărilor OMS. 

În cazul iodului, evaluarea unui eşantion reprezentativ pe ţară de copii şcolari are o valoare 
epidemiologică suplimentară, prin faptul că oferă informaţii asupra situaţiei deficitului de iod la 
nivelul populaţiei întregii ţări, nu numai a grupului studiat. 

Prezentul studiu a fost proiectat astfel încât să răspundă următoarelor obiective:  
– Evaluarea prevalenţei deficitului de iod şi a anemiei la copilul şcolar în vârstă de 6–7 

ani; 
– Identificarea practicilor nutriţionale sub aspectul consumului unor categorii de alimente 

şi al sării iodate; 
– Evaluarea creşterii copilului şcolar în vârstă de 6–7 ani.  

 
Metodologia 

Pentru realizarea obiectivelor anterior mentionate, s-a efectuat un studiu epidemiologic 
transversal descriptiv, pe un eşantion probabilistic reprezentativ pentru întreaga ţară, de copii în 
vârstă de 6–7 ani. A fost utilizată tehnica de eşantionare tip „cluster”, pentru a obţine un eşantion 
reprezentativ de copii şcolari în vârstă de 6–7 ani.  

S-au recoltat probe de urină pentru determinarea ioduriei şi s-au recoltat probe de sânge 
pentru determinarea hemoglobinemiei la copiii şcolari în vârstă de 6–7 ani. Toţi copiii au fost 
măsuraţi şi cântăriţi. De asemenea, s-au realizat interviuri cu membrii familiei pe bază de chestionar 
autoadministrat. 

S-au colectat probe de sare din gospodăriile copiilor luaţi în studiu şi s-a dozat conţinutul de 
iod din aceste probe. Evaluarea conţinutului de iod s-a făcut folosind metoda volumetrică pentru 
determinarea conţinutului de iodat de potasiu, conform metodologiei de lucru din standardul naţional 
SR 8934–9/1996 (titrarea iodului cu tiosulfat de sodiu). 
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Eşantion  
Au fost incluşi în studiu copii care la data efectuării evaluării au avut vârste între 6 ani şi 7 

ani 11 luni şi 30 de zile. Prin metoda de eşantionare şi de selecţie a fost obţinut un eşantion de 
2.327 copii cu rezidenţa în mediul urban şi rural. 
 
Măsurători şi definiţii 

 În vederea stabilirii deficitului de iod la copil s-a folosit determinarea iodului urinar (ioduria). 
Pentru evaluarea severităţii deficitului s-au luat în calcul mediana şi frecvenţa cazurilor, 
raportate la gradele de severitate, conform standardelor OMS/UNICEF/ICCIDD. Valorile 
normale ale ioduriei au fost considerate cele de peste 100 micrograme la litru. Valorile care 
marchează diferitele grade de severitate ale deficitului de iod sunt:  

• <20µg/l = deficit sever;  
• 20-49 µg/l = deficit moderat;  
• 50-99µg/l = deficit mediu;  
• ≥100µg/l = fără deficit. 

Anemia copilului a fost evaluată prin stabilirea valorii hemoglobinei sanguine, cu ajutorul 
hemoglobinometrului standardizat – Hemo-Cue – etalonat înaintea fiecărei serii de măsurători. Au 
fost considerate valori normale cele egale şi peste 11,5g/dl. 

Statusul creşterii a fost evaluat pe baza unor determinări antropometrice, respectiv 
greutatea şi talia. Au fost calculaţi cei trei indicatori recomandaţi de OMS şi CDC pentru evaluarea 
statusului nutriţional: greutatea pentru talie (WH – weight for height), talia pentru vârstă (HA – height 
for age) şi greutatea pentru vârstă (WA – weight for age). Indicatorii antropometrici au fost evaluaţi 
prin scorul Z şi prin prevalenţa copiilor situaţi sub –2DS/peste +2DS. 
 
Analiza datelor 

Datele au fost prelucrate computerizat cu ajutorul programelor de analiză şi statistică 
medicală EPI6 – CDC Atlanta şi EPINUT. 
 

Rezultate 
 
Deficitul de iod la copilul şcolar  

Studiul a relevat faptul că în ţara noastră există o tendinţă de reducere a deficitului de iod la 
copilul şcolar în vârstă de 6–7 ani, atât în mediul urban cât şi în cel rural, mediana ioduriei având 
valori de 105 micrograme/l în urban şi 100 micrograme/l în rural. 

Se constată o îmbunătăţire a stării nutriţionale de iod a copiilor de vârstă şcolară faţă de situaţia 
din anul 2002, când procentul de copii cu deficit moderat şi sever era net superior valorilor actuale. 

În ceea ce priveşte consumul de sare iodată, ca metodă de prevenire a deficitului de iod, 
studiul relevă faptul că majoritatea familiilor utilizează sarea iodată în mod conştient având ca 
motivaţie fie efectului favorabil asupra sănătăţii, fie disponibilitatea crescută în magazine. Există 
totuşi un grup de persoane care folosesc sare neiodată sau persoane care nu sunt efectiv 
interesate de tipul de sare folosit. 

Analiza biochimică a conţinutului de iod din sare, efectuată pe probe de sare aduse de copii 
din sarea folosită în gospodărie, a pus în evidenţă faptul că în mod real 96,3% din familii consumă 
sare iodată, procent superior familiilor care conştientizează acest fapt.  

Deşi majoritatea populaţiei consumă sare iodată (aproape 97%), în 2/3 din gospodării sarea 
folosită are un conţinut scăzut de iod faţă de recomandările legislaţiei în vigoare. 
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La 10,1 % dintre copii prevenirea deficitului de iod se realizează şi prin administrarea unui 
supliment de iod sub formă de iodură de potasiu, prescris de medicul de familie. 

Deficitul de fier la copilul şcolar 
Analiza prevalenţei anemiei relevă o situaţie îngrijorătoare, şi anume 23,4% dintre copii  au 

hemoglobina sub 11,5g/dl. Prevalenţa anemiei este mai mare în mediul rural – 26,9% faţă de mediul 
urban – 21,1%  

Comparând datele din 2002 referitoare la ponderea anemiei în populaţia de copii din clasa întâi 
(când prevalenţa anemiei era de de 13%) cu datele din 2004 se constată o evoluţie negativă alarmantă.  

O alimentaţie deficitară cantitativ şi calitativ poate constitui unul dintre factorii favorizanţi ai 
anemiei. Etiologic, trebuie luată în calcul şi posibilitatea perpetuării anemiei apărute la vârste mai 
mici, adesea sub 5 ani. 

Creşterea la copilul şcolar de 6-7 ani 
Analiza indicatorilor antropometrici relevă un deficit uşor spre moderat al greutăţii raportate la 

înălţime, ceea ce ridică problema existenţei la nivel naţional a unui proces de slăbire. 
În ceea ce priveşte înălţimea pentru vârstă, se constată că, la vârsta de 6–7 ani, copiii prezintă 

un uşor deficit statural, ceva mai accentuat la băieţi decât la fete, aspect ce denotă că în România 
în prezent nu există un deficit alimentar cronic. 

 
 

Concluzii 

Deficitul de iod 
Asistăm la o evoluţie favorabilă a statusului iodului la copil din anul 2002 până în prezent, atât în 

ceea ce priveşte valorile medianei ioduriei, cât şi a repartiţiei deficitului pe grade de severitate. 
Marea majoritate a populaţiei consumă sare iodată, ca rezultat al aplicării legislaţiei şi 

disponibilitătii produsului,  
Un număr redus de copii beneficiază de profilaxia deficitului de iod prin administrarea iodurii 

de potasiu.  

Deficitul de fier 
Se remarcă o tendinţă îngrijorătoare de creştere a prevalenţei anemiei la copilul şcolar în 

anul 2004 faţă de anul 2002, în prezent ponderea acesteia fiind de 23,4%. 

Statusul creşterii 
Indicatorul greutate pentru înălţime reflectă tendinţa de slăbire a populaţiei de copii şcolari în 

vârsta de 6–7 ani, fără a fi însă vorba de un deficit alimentar cronic, fapt relevat de scăderea uşoară 
a indicatorului înălţime pentru vârstă. Această situaţie orientează fie spre un deficit alimentar 
conjunctural (modificări ale comportamentului alimentar legate de inserţia şcolară), fie spre 
incapacitatea familiilor vulnerabile de a asigura necesarul nutriţional copilului şcolar. 

 
 

Recomandări 

Deficitul de iod  
– Monitorizarea periodică a deficitului de iod este utilă în depistarea  precoce a unor 

carenţe şi adaptarea intervenţiei la situaţia constatată. 
– Constatarea unor diferenţe la nivel zonal impune elaborarea unor studii reprezentative la 

nivel de judeţ în ceea ce priveşte deficitul de iod. 
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– Deoarece nivelul de iodare a sării în gospodării este inferior faţă de recomandările OMS, 
considerăm necesară modificarea legislaţiei pentru impunerea creşterii nivelului de 
iodare a sării. Acest fapt va face ca pierderile înregistrate de la sursă la consumator, 
prin procesele de ambalare, stocare, depozitare, precum şi cele apărute prin prelucrarea 
culinară a alimentelor la nivelul gospodăriilor, să nu afecteze aportul adecvat de iod.  

– Este utilă continuarea campaniilor de informare a populaţiei privind importanţa 
consumului de sare iodată, precum şi includerea acestor informaţii în programele de 
educaţie pentru promovarea sănătăţii din şcoli. 

– Nevoile crescute de iod la copilul aflat în situaţie de risc recomandă, pe lângă utilizarea 
sării iodate, administrarea suplimentară de iod. Dozele şi modalitatea de administrare 
trebuie să facă obiectul unui protocol de intervenţie, care va trebui elaborat de 
specialiştii IOMC. 

– Complexitatea etiologiei şi a consecinţelor carenţei de iod, precum şi a modalităţilor de 
intervenţie profilactică recomandă necesitatea colaborării interdisciplinare şi 
intersectoriale, atât în elaborarea planurilor pentru implementarea Strategiei Naţionale 
pentru eliminarea tulburărilor prin defict de iod, cât şi în implementarea activităţilor 
specifice. Se impune abordarea unitară a măsurilor de prevenire a deficitului de iod atât 
din partea medicilor de diferite specialităţi (medici de familie, medici şcolari, pediatri, 
endocrinologi etc.), cât şi din partea altui personal implicat în educaţia familiilor/copiilor. 

 
Deficitul de fier  

– Prevalenţa crescută a anemiei la copiii şcolari de 6–7 ani, precum şi evoluţia negativă a 
acestui parametru – din anul 2002 până în prezent – recomandă continuarea 
monitorizării statusului nutriţional pentru identificarea factorilor care contribuie la apariţia 
anemiei la copilul şcolar  

– De asemenea se recomandă monitorizarea măsurilor de intervenţie aplicate în prezent 
– Se recomandă includerea, în examenul de bilanţ la admiterea copilului în şcoală, a 

evaluării hemoglobinei. Aceasta ar furniza informaţii pe baza cărora să se intervină 
înainte de apariţia efectelor negative ale anemiei asupra sănătăţii şi, implicit, asupra 
performanţelor şcolare ale elevului. 

– Cabinetele medicilor de familie şi ale celor şcolari trebuie dotate cu cântare şi 
pediometre, precum şi cu hemoglobinometre, pentru evaluarea statusului nutriţional, 
depistarea şi monitorizarea anemiei gravidei şi a copilului de diferite vârste. 

– Pentru prevenirea anemiei este utilă, alături de promovarea alimentaţiei sănătoase în 
cadrul educaţiei pentru sănătate din şcoli, şi informarea părinţilor. 

 
Creşterea  

Având în vedere consecinţele pe care le poate determina deficitul nutriţional pe termen scurt 
(creşterea morbidităţii), cât şi pe termen lung (afectarea randamentului şcolar, a dezvoltării somato-
psihice, a capacităţii de muncă în viaţa de adult) este necesară monitorizarea riguroasă a 
indicatorilor antropometrici ai copilului şcolar şi extinderea evaluării şi la grupe mai mari de vârstă. 
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EVALUAREA STATUSULUI NUTRIŢIONAL  
AL COPILULUI ÎN VÂRSTĂ DE 6–7 ANI 

 
1. Context general 

Statusul nutriţional este considerat la nivel mondial cel mai bun indicator pentru bunăstarea 
copiilor, având caracter predictiv pentru evoluţia ulterioară a acestora şi reprezentând, de fapt, o 
măsurare indirectă a statusului socio-economic al unei populaţii.   

Micronutrienţii sunt factori esenţiali în nutriţie care, fară a îndeplini un rol structural sau 
energetic, stimulează şi reglează procesele metabolice, contribuind, alături de macronutrienţi 
(proteine, glucide, lipide), la dezvoltarea şi funcţionarea normală a organismului. 

O alimentaţie carenţată în iod este asociată cu un spectru larg de tulburări numite generic 
tulburări prin deficit de iod (IDD – iodine deficiency disorders). Cea mai cunoscută afecţiune 
datorată deficitului de iod este guşa endemică, iar cel mai grav efect al său apare asupra creierului 
fătului, determinând tulburări care variază de la disfuncţii cerebrale minore la deficit intelectual 
ireversibil. 

În lume, carenţa de iod este considerată singura cauză de retard mintal care poate fi 
prevenită. 

Evaluarea deficitului de iod într-o populaţie se face prin urmatorii parametri:  
– determinarea excreţiei de iod în urină (ioduria); 
– determinarea prevalenţei guşii (mărirea de volum a glandei tiroide); 
– determinarea nivelului seric de TSH, hormoni tiroidieni şi a tireoglobulinei. 
 
În România, deficitul de iod este considerat o problemă de sănătate publică prin extinderea 

sa şi mai ales prin prezenţa sa la gravide şi nou-născuţi. Dacă în trecut deficitul de iod se întâlnea 
doar în anumite regiuni, considerate endemice, studii recente au arătat că, în prezent, deficitul de 
iod, deşi de gravitate mai mică, se întâlneşte pe tot teritoriul României. 

Studii realizate în România de către Institutul de Endocrinologie, începând cu anul 1995, 
menţionează faptul că populaţia de copii şcolari prezintă un deficit uşor de iod. Acest fapt este 
evident şi din cercetarea efectuată de către IOMC – UNICEF în perioada 2001–2003 pe o populaţie 
de copii şcolari în vârstă de 7–8 ani, reprezentativă pentru România. 

Deşi nu este reprezentativ la nivel de judeţ, studiul efectuat de către IOMC menţionat 
anterior  trage un semnal de alarmă asupra situaţiei în anumite zone din ţară în care carenţa de iod 
la grupul de copii studiat s-a înscris conform valorii ioduriei în limitele deficitului moderat.  

Pentru a preveni deficitul de iod în numeroase ţări s-a recurs la administrarea unor 
suplimente de iod sub formă de sare iodată, de ulei iodat sau iodură de potasiu. În literatura de 
specialitate sunt menţionate şi alte metode, precum iodarea pâinii şi a apei. 

Iodarea sării este considerată metoda cea mai eficientă de prevenire a deficitului de iod, 
metodă cu un raport cost/eficienţă scăzut. Avantajul iodării sării constă în aceea că sarea este 
folosită de toate segmentele populaţiei, indiferent de starea lor socio-economică.  

Tablete cu iodură de potasiu se folosesc mai ales la populaţia cu risc (copii, gravide, femei 
care alăptează). 

Uleiul iodat administrat „per os” sau parenteral este menţionat în literatura de specialitate ca 
o modalitate de a suplini deficitul de iod în situaţia în care celelalte metode sunt ineficiente sau nu 
pot fi aplicate. Uleiul iodat poate fi considerat şi ca o măsură de urgenţă pentru controlul deficitului 
sever de iod, aplicabilă până la introducerea sării iodate. Această metodă se poate folosi la copii, 
femei care alăpteză şi la gravide. 
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În România, în anul 2002, a fost elaborată legea de iodare a sării destinate consumului 
uman direct. Aplicarea efectivă a legislaţiei s-a realizat începând cu luna ianuarie 2003. 

În anul 2004, a luat fiinţă Comitetul Naţional de Eliminare a Tulburărilor prin Deficit de Iod 
(CNETDI), organism-cadru cu rol de monitorizare a aplicării procesului de prevenire a afecţiunilor 
legate de deficitul de iod, precum şi de supraveghere a aplicării legislaţiei în vigoare.  

 
Prezenta cercetare răspunde nevoii de evaluare a deficitului de iod în situaţia aplicării noii 

legislaţii legate de iodarea sării destinate consumului uman direct. Astfel, cercetarea are două 
componente şi anume, o evaluare de impact, adică măsurarea efectului pe care îl are consumul de 
sare iodată asupra populaţiei studiate – copii şcolari în vârstă de 6-7 ani – şi o evaluare de proces, 
care se referă la măsurarea nivelului de iodare a sării. 

Indicatorul de evaluare folosit în prezentul studiu este reprezentat de mediana ioduriei 
(concentraţia iodului în urină), considerat de către specialişti cel mai important indicator de impact, 
un marker al aportului recent de iod. 

Se consideră că măsurarea volumului tiroidei, prin palpare sau ecografic, are un rol limitat în 
studierea efectului consumului de sare iodată asupra populaţiei deoarece acest indicator reflectă în 
special deficitul cronic de iod. Importanţa sa apare în special în evaluarea de bază a deficitului de 
iod, în cadrul unor studii epidemiologice iniţiale. 

În literatura de specialitate, dozarea hormonului de stimulare tiroidiană la nou-născuţi este 
considerată deosebit de utilă în determinarea deficitului de iod, şi se aplică pe plan mondial ca 
metodă de screening neonatal al hipotiroidismului. 

 
Se poate vorbi despre o eliminare susţinută a deficitului de iod al unei populaţii dacă: 

 nivelul medianei ioduriei în populaţia ţintă este de cel puţin 100 micrograme/l şi mai 
puţin de 20% din valori sunt sub limita de 50 micrograme/l; 

 cel puţin 90% din gospodării folosesc sare cu un conţinut de iod de 15 ppm sau mai mult. 
 

În ceea ce priveşte prezenţa unor tulburări ale creşterii, ele sunt atribuite unor factori multipli, 
legaţi de condiţiile socio-economice, de nivelul de educaţie şi de accesul la servicii de sănătate. 
Aceşti factori includ accesul la hrană şi adăpost de calitate, la un mediu familial stabil. Tulburările de 
creştere sunt corelate direct cu prevalenţa mortalităţii şi morbidităţii copiilor şi au fost analizate prin 
numeroase studii. Se estimează că deşi la nivel mondial prevalenţa tulburărilor de creştere a scăzut 
între anii 1980 şi 2000 de la 47% la 33% (cu evoluţii regionale inegale), acestea se menţin ca 
problemă majoră de sănătate publică. 

 
În 1991, în România s-a făcut un studiu nutriţional transversal, la nivel naţional, care a fost 

urmat de implementarea Programului Naţional de Supraveghere Nutriţională (PNSN). Rezultatele 
acestui pro-gram au tras un semnal de alarmă privind înrăutăţirea statusului nutriţional al femeilor şi 
copiilor din România şi au condus la elaborarea unor intervenţii ale Ministerului Sănătăţii, printr-un 
Program Naţional. 

 
Referitor la nutriţia cu iod, prezentul studiu se înscrie în continuarea cercetărilor 

menţionate mai sus şi îşi propune să ofere date ştiinţifice despre starea de nutriţie cu iod a 
populaţiei de copii şcolari (6–7 ani) din România, în contextul aplicării iodării sării destinate 
consumului uman direct. 

 
2. Scop  

Prezenta cercetare are ca scop evaluarea stării generale de nutriţie a copiilor şcolari de 6-7 
ani, a deficitului de fier şi iod în contextul existenţei unor intervenţii anterioare de ameliorare a unor 
deficienţe, mai ales a celei de iod. 
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3. Obiective specifice  
– Evaluarea prevalenţei deficitului de iod la copiii şcolari în vârstă de 6–7 ani, populaţie 

reprezentativă pentru România; 
– Evaluarea cunoştinţelor şi a atitudinii populaţiei privind consumul de sare iodată, a 

practicilor culinare cu posibil impact în economia iodului din organism; 
– Evaluarea conţinutului de Iod al sării consumate; 
– Identificarea prevalenţei anemiei la copilul şcolar în vârstă de 6–7 ani; 
– Evaluarea creşterii copiilor şcolari (prin folosirea unor indicatori antropometrici). 
 

4. Eşantionarea 
Studiul a fost realizat într-o manieră transversală, pe un eşantion probabilistic, estimat la 

2.327 de copii şcolari cu vârsta de 6–7 ani. Au fost luaţi în studiu copii din Municipiul Bucureşti şi 21 
de judeţe din ţară. (Tabelul 1), (Graficul 1 ) 

La calculul mărimii eşantionului s-a utilizat formula recomandată de OMS (Adequacy of sample 
size în health studies) pentru eşantionul stratificat. Mărimea eşantionului a fost determinată astfel încât 
estimările caracteristicilor principale să poată fi realizate cu o încredere de 95% şi o precizie de +/–3%. 
Eşantionul a fost proiectat a fi reprezentativ pe ţară, după criteriul urban/rural şi vârsta copiilor. 

Deşi eşantionul este probabilistic doar la nivel naţional (cu o probabilitate de 95%), 
evaluarea unor parametri la nivel local ne permite luarea în discuţie a unor tendinţe. În aceste 
condiţii, trebuie menţionat faptul că la nivel de judeţ nu este respectat nivelul de încredere de 95%, 
marja de eroare fiind mai mare şi diferită de la un judeţ la altul. 

Pentru cercetarea tendinţei evolutive a unor variabile precum statusul iodului, consumul de 
sare iodată, administrarea de iodură de potasiu, prevalenţa anemiei, modalitatea de alimentaţie a 
copiilor, s-a recurs la compararea rezultatelor prezentului studiu cu cele ale unui studiu 
reprezentativ pe ţară efectuat de către echipa IOMC în anul 2002, având ca grup ţintă copiii şcolari 
în vârstă de 6–7 ani.  

Repartiţia teritorială a copiilor din prezentul studiu relevă o suprapunere teritorială la nivel de 
judeţ de 68,8% cu cel din anul 2002, ceea ce înseamnă că 14 judeţe sunt cuprinse în ambele studii, 
şi anume judeţele Vâlcea, Arad, Brăila, Ilfov, Cluj, Teleorman, Sălaj, Iaşi, Dâmboviţa, Alba, 
Hunedoara, Prahova, Vaslui şi Botoşani. 

 
Pentru selecţia copiilor de vârstă şcolară (6–7 ani) s-a recurs la următorul procedeu: 

 Cele 42 de judeţe (inclusiv Municipiul Bucureşti) ale României au fost grupate în funcţie de 
similitudini de dezvoltare economică. Au rezultat 11 regiuni.  

 Din fiecare regiune au fost selectate aleatoriu câte două judeţe astfel încât să fie acoperit 
numărul teoretic de cazuri din eşantion, corespunzător regiunii respective, rezultând cel 
puţin 21 de judeţe şi zona Municipiul Bucureşti – Ilfov. 

 Populaţia eşantionului a fost distribuită proporţional, în funcţie de numărul real de copii 
(şcolari de 6–7 ani), în fiecare judeţ, care apoi a fost din nou repartizată proporţional în 
mediul urban şi rural. 

 Numărul de copii alocat în fiecare judeţ pentru mediul urban a fost selectat din 2 localităţi 
urbane, alese aleator, iar numărul de copii alocat mediului rural a fost selectat din 3 localităţi 
rurale alese, de asemenea, aleator. Numărul de copii a fost distribuit egal în localităţile alese 
din mediul urban şi rural. 

 În fiecare localitate au fost listate şcolile şi s-a cerut numărul de clase în care erau înmatriculaţi 
copii născuţi în perioada 1996–1998 (cu vârsta de 6 ani – 7 ani 11 luni şi 30 zile).  
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 În şcolile cu mai multe clase au fost determinate aleator clasele care urmau să fie luate în studiu.  
 În localităţile rurale, unde în şcoli nu s-au putut găsi copii corespunzători ca vârstă pentru 

grupul-ţintă, s-au luat în studiu şi copii de la grădiniţe cu vârsta de 6–7 ani (respectându-se 
criteriile aleatoare de selecţie).  

 
Graficul 1 – Distribuţia teritorială a copiilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Metodologie 
5.1 Instrumente 

Au fost elaborate următoarele instrumente de lucru (în anexă): 

• Chestionarul pentru părinţi. Acesta a cuprins:  
– date de identificare a copilului; 
– date privind modul de alimentare a copilului; 
– cunoaşterea sării iodate de către familie; 
– consumul de sare iodată; 
– modul de folosire a sării iodate în timpul preparării alimentelor; 
– administrarea de iodură de potasiu la copil; 
– administrarea de vitamine copilului. 

• Scrisoare către părinţi în care au fost prezentate coordonatele proiectului şi prin care se 
solicită acceptul includerii copilului în lotul cercetat (sub semnătură). 

• Fişa de evidenţă a măsurătorilor antropometrice a determinărilor hemoglobinei şi a 
ioduriei. 

■ 

■ 
■ 

■ 

■ ■ 
■ 

■ 

■ 

■ ■ 

■ 
■ 

■ 

■ 
■ 

■ 

■ 
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■ 

▀ Judeţ luat în studiu 
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5.2 Pretestare 
Înainte de începerea studiului, au fost pretestate instrumentele şi întreaga metodologie de 

culegere a datelor, în şcoli din Bucureşti şi din judeţul Ilfov. 

Pretestarea a urmărit evaluarea:  
– participării şcolii la studiu, 
– gradului de acceptare a părinţilor de a participa la studiu, 
– calităţii informaţiilor din chestionarul completat de părinţi. 
 
Rezultatele pretestării au determinat modificări ale chestionarului şi anumiţi paşi în 

culegerea datelor, care au fost supuse atenţiei echipelor proiectului şi în cadrul activităţii de 
instruire. 

 
5.3 Instruire 

Echipele IOMC au fost instruite în cadrul unui atelier de lucru de două zile, care a avut o 
componentă teoretică, precum şi activităţi practice de simulare.  

 Au fost discutate: 
– obiectivele şi activităţile proiectului de cercetare; 
– rolul şi statutul în proiect; 
– responsabilităţile individuale; 
– modalităţile de contactare şi  colaborare cu colectivele locale; 
– modalităţile de recoltare a probelor; 
– modalităţile de înregistrare a probelor; 
– metodele de transport. 

 
Un loc important s-a acordat, în cadrul procesului de instruire, barierelor care pot apărea în 

desfăşurarea activităţii, precum şi modalităţilor de prevenire şi eventual de surmontare a acestora. 

 Au fost simulate: 
– recoltarea urinii (sub supravegherea echipei laboratorului care a făcut determinările); 
– măsurarea hemoglobinei (sub supravegherea a doi medici care au participat la 

studii anterioare); 
– determinarea măsurătorilor antropometrice (sub supravegherea unor medici cu 

experienţă în domeniu). 
 

5.4 Colectarea datelor 
Colectarea datelor s-a realizat de echipe formate din câte 2 persoane din partea IOMC, 

susţinute local de Direcţia de Sănătate Publică, prin medicul inspector AMC şi Inspectoratele 
şcolare judeţene, prin directori de şcoli şi învăţători. 

Echipele IOMC au realizat: 
– determinarea măsurătorilor antropometrice (înălţime, greutate); 
– recoltarea probei şi determinarea hemoglobinei cu ajutorul hemoglobinometrului; 
– recoltarea probei de urină şi transportul acesteia pentru dozarea ioduriei la Laboratorul 

IOMC; 
– colectarea unor eşantioane de sare consumată de familie în alimentaţie; 
– colectarea chestionarelor. 
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Responsabilitatea reprezentanţilor de la nivelul DSP şi DJPDC s-a concretizat în: 
– obţinerea acceptului şcolilor selectate pentru participare în proiect; 
– obţinerea acceptului, în scris, de la părinţi pentru participarea copiilor la studiu; 
– distribuirea chestionarelor către părinţi; 
– colectarea chestionarelor şi trimiterea acestora la IOMC. 
 
Culegerea datelor s-a realizat în perioada aprilie–iunie 2004. 

 
5.5 Supravegherea desfăşurării studiului 

Echipa de coordonare a proiectului, formată din doi cercetători (un medic endocrinolog şi un 
sociolog), a monitorizat activitatea de teren în 16 din cele 21 judeţe, prin supravegherea directă a 
desfăşurării activităţilor pe teren. Coordonatorii proiectului au avut discuţii cu echipele locale pentru 
depăşirea dificultăţilor apărute în timpul derulării proiectului. De asemenea, coordonatorii au lucrat şi 
la culegerea datelor de teren într-un judeţ, ceea ce le-a conferit o viziune mai largă asupra 
fenomenului. 

Controlul modului de înregistrare a datelor a fost efectuat de către coordonatorii de proiect 
prin urmărirea înregistrării pe teren, cât şi prin feed-back-ul săptămânal obţinut de la echipa de 
laborator. 
 
5.6 Contactare 

După obţinerea acordului părinţilor, copiii au fost selectaţi conform datelor prezentate la 
capitolul referitor la eşantionare, au fost convocaţi în conformitate cu un grafic de timp pentru 
participare la studiu. 

Măsurările antropometrice, recoltarea hemoglobinei au fost realizate în clasă sau în 
cabinetul medical. În unele şcoli, copiii au fost însoţiţi de aparţinători. 

Fişa – chestionar pentru părinţi a fost distribuită familiei de către dirigintele clasei. 
Ulterior, chestionarele completate au fost colectate de către echipa de teren a IOMC sau de 

către învăţător şi trimise prin poştă la IOMC, direct sau prin intermediul Direcţiei de Sănătate 
Publică. 

 
5.7 Metode de lucru 

Prezentul studiu a inclus: 
– măsurări antropometrice: greutatea şi înălţimea copilului; 
– determinarea hemoglobinei din sânge capilar; 
– completarea unei fişe-chestionar de către părinţi (autoadministrare de chestionar); 
– determinarea ioduriei dintr-o probă de urină (emisie spontană); 
– determinarea conţinutului de iod al sării aduse de copii din gospodărie. 
 
Anterior dezvoltării studiului, Ministerul Învăţământului şi Direcţiile de Sănătate Publică au 

fost informate despre obiectivele studiului, modalităţi de implementare şi rezultate aşteptate. Studiul 
s-a desfăşurat cu acceptul Ministerului Învăţământului şi în colaborare cu Direcţiile de Sănătate 
Publică locale. 

 
5.7.1 Antropometrie 
Măsurările antropometrice s-au făcut de către personalul IOMC, pe baza metodologiei 

adaptate condiţiilor din clasă.  
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5.7.2 Hemoglobina 
Determinarea hemoglobinei s-a făcut din sânge capilar utilizând aparate de analiză 

Hemocue din dotarea IOMC. Înainte de fiecare serie de determinări, aparatul a fost etalonat. 
Datele antropometrice, rezultatele hemoglobinei sunt menţionate într-o fişă specială (vezi anexa). 
 

5.7.3. Iodul urinar (ioduria) 
În stabilirea statusului Iodului, s-a folosit determinarea iodului urinar ţinând cont de faptul că: 
– ioduria reflectă aportul recent de iod; 
– recoltarea este uşoară; 
– dozarea dintr-o emisie spontană este la fel de valoroasă ca şi dozări din urină pe 24h; 
– metodele de determinare pot fi uşor de aplicat de un laborator cu o dotare minimă; 
– este o determinare ieftină; 
– probele congelate pot fi păstrate timp îndelungat (luni de zile); 
– ioduria este utilă în studii epidemiologice şi nu în diagnosticul individual al carenţei. 

 
Probele dintr-o emisie spontană au fost colectate în pahare de plastic. După colectare, 

probele au fost transferate în recipiente speciale pentru urină, etanşe şi cu posibilităţi de notare a 
codurilor copiilor. După recoltare, probele au fost congelate. Transportarea s-a făcut în condiţii de 
congelare, iar prelucrarea probelor s-a efectuat la Laboratorul IOMC într-un interval de 3–4 
săptămâni de la data recoltării. 
 

Pentru dozarea ioduriei s-a utilizat metoda cu sulfat de amoniu ceric. 
Această determinare a iodului urinar este bazată pe măsurarea spectrofotometrică a unui 

complex măsurabil la 420 nm.  
Complexul se formează pe baza reacţiei Sandel–Kholtoff. În funcţie de extincţia probei, s-a 

obţinut concentraţia de iod în urină folosind curba standard. 
Proba de analizat se tratează cu persulfat de amoniu şi se incubează la 91–95° C timp de o 

oră pentru eliberarea Iodului din combinaţii. După răcire, se adaugă soluţie de acid arsenios şi apoi 
sulfat de amoniu ceric. 

Produsul format este determinabil la 420 nm; intensitatea culorii obţinute este invers 
proporţională cu concentraţia de iod. 

 
Metoda anterior prezentată a fost folosită de echipa din laboratorul IOMC după punerea la 

punct, în urma studiului, a literaturii de specialitate, a încercării diferitelor metode şi colaborării cu 
Laboratorul de Biochimie Tiroidiană al Institutului Parhon. 

Acurateţea metodei a fost probată în urma unui schimb de experienţă cu Laboratorul de 
Nutriţie din cadrul Institutului de Igienă, Ecologie Medicală şi Nutriţie din Sofia, condus de dr. 
Ludmila Ivanova. Laboratorul din Sofia este unul din cele două laboratoare de referinţă pentru 
Europa în ceea ce priveşte controlul deficienţei de iod. 
 

Prezentul studiu s-a efectuat în condiţiile organizării la nivelul IOMC a unui laborator 
specializat în dozarea ioduriei care impune un spaţiu liber de iod. 

 
Limitele dozării urinare a iodului sunt reprezentate de: 
– ioduria măsoară doar ingestia recentă (de aproximativ câteva zile) a iodului; 
– ioduria reflectă deficitul de Iod aplicabil studiilor epidemiologice şi nu al cazurilor 

individuale; 
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– influenţarea iodului urinar de către starea de hidratare a organismului;  
– interferenţa cu reacţia colorimetrică a iodului, a unor substanţe precum tiocianaţii; 
– existenţa unor variaţii diurne ale ioduriei; 
– posibilitatea contaminării probelor de urină în timpul recoltării, al transportului. 

 
Se consideră că determinarea iodului în probe de urină/24 de ore, mai laborioasă, nu este 

superioară – din punct de vedere al rezultatelor – unei probe dintr-o emisie spontană de urină. 
 
6. Prelucrarea şi analiza datelor  

Acceptul părinţilor, chestionarele completate de părinţi şi fişa de înregistrare a măsurărilor 
antropometrice şi a valorilor hemoglobinei au fost depozitate la Departamentul de Pediatrie şi 
Obstetrică  Socială al IOMC. 

Informaţiile culese au fost introduse în baza de date şi prelucrate prin programul EPI 
INFO/SPSS de către un informatician-matematician specialist în prelucrare medico-socială. 
Controlul, în ceea ce priveşte introducerea datelor, s-a efectuat de către matematician prin 
selectarea, pe bază de algoritm, a unor fişe introduse. Erorile sesizate au fost corectate astfel încât 
să nu fie afectată calitatea studiului. 

Analiza datelor s-a făcut în echipa interdisciplinară, cu participarea consultanţilor.  
 
Pentru studiul deficitului de iod s-a folosit ca indicator mediana concentraţiei iodului urinar 

(ioduriei), media ioduriei, precum şi gradele standard de severitate ale deficitului după criteriile OMS 
care menţionează: 

– un deficit sever la o mediană sub 20 micrograme/l; 
– deficit moderat la o mediană între 20 şi 49 micrograme/l; 
– deficit uşor la o mediană a ioduriei între 50 şi 99 micrograme/l; 
– fără deficit la o mediană peste 100 micrograme/l. 

 
Este de reţinut faptul că mediana distribuie o populaţie în două jumătăţi, corespunzând 

percentilei 50.  
 

În literatura de specialitate, în cazul interpretării ioduriei, media este mai puţin folosită în 
studii populaţionale deoarece dispersia mare a valorilor crescute poate distorsiona rezultatul, 
adesea prin supraevaluare.  

Pentru hemoglobină, sunt studiate mediana, valoarea medie şi prevalenţa copiilor cu 
anemie, ţinând cont că valoarea limită este 11,5g/dl. 

Pentru studierea alimentaţiei se ia în consideraţie tipul alimentar şi ritmul alimentaţiei cu 
lapte şi produse lactate, carne, peşte, ouă, alimente importante în nutriţia copilului pentru aportul  
proteic, pentru aportul de fier şi pentru cel de iod. 

Pentru cercetarea consumului de sare iodată s-a studiat conştientizarea familiei privind tipul 
de sare folosit, tipul de sare consumat efectiv şi practicile adaosului de sare în timpul prelucrării 
alimentelor, parametri evaluaţi pe bază de chestionar. 

Valoarea chestionarului nutriţional trebuie privită doar ca o sursă de informaţii suplimentară 
care poate contribui la elucidarea unor aspecte legate de nutriţional, incluzând şi deficitul de iod, 
precum şi la necesitatea continuării educaţiei nutriţionale a populaţiei. 

 
Nivelul de iodare a sării a fost evaluat de către Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti, 

Compartimentul de Chimie Sanitară şi Toxicologie pe eşantioanele de sare  care au fost aduse de 
copiii luaţi în studiu.  
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S-a determinat conţinutul de iodat de potasiu în sare prin metoda volumetrică, conform 
metodologiei de lucru din SR 8934–9/1996 Sare. Rezultatele au fost exprimate în iodat de potasiu 
mg/kg sare sau în ppm. Pentru obţinerea cantităţii de iod total exprimat în mg/kg s-a folosit divizarea 
valorilor iodatului de potasiu prin indicatorul 1,683.  

Exprimarea în mg/kg este necesară comparării rezultatelor cu standardele 
OMS/UNICEF/ICCIDD care consideră limita inferioară a unei iodări adecvate a sării 15mg 
Iod/kg sare.  
 

Statusul creşterii a fost evaluat pe baza unor determinări antropometrice (greutate, înălţime). Au 
fost calculaţi cei 3 indicatori, recomandaţi de OMS pentru evaluarea statusului nutriţional, respectiv: 

– greutatea pentru înălţime (WH – Weight for Height) compară greutatea copilului analizat 
cu greutatea unui copil de aceeaşi înălţime din populaţia de referinţă,  

– înălţimea pentru vârstă (HA – Height for Age) compară înălţimea copilului analizat cu 
înălţimea de referinţă pentru vârsta respectivă, 

– greutatea pentru vârstă (WA – Weight for Age) compară greutatea copilului analizat cu 
greutatea de referinţă pentru vârsta respectivă. 

 
A fost folosit scorul Z, unanim recunoscut ca fiind cel mai bun sistem de analiză şi 

prezentare a datelor antropometrice, având multiple avantaje faţă de alte metode. Scorul Z este 
descris detaliat în volumul II al studiului.  
 
7. Rezultate  

7.1 Deficitul de iod  

7.1.1 Caracteristicile deficitului de iod  
Distribuţia frecvenţei ioduriei 
Valorile ioduriei sunt dispersate pe o plajă largă, fapt ce se suprapune cu datele din literatura 

de specialitate (Graficul 2). 
 

Graficul 2 – Distribuţia ioduriei 
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Distribuţia largă a valorilor individuale ale ioduriei constatate în studiul de faţă poate fi legată 
de o multitudine de factori, dintre care menţionăm: 

– caracteristicile alimentare individuale; 
– nivelul consumului de sare iodată; 
– administrarea de iodură de potasiu; 
– administrarea de vitamine cu conţinut de iod; 
– folosirea de creme de uz extern cu conţinut de iod; 
– prezenţa în urină a unor substanţe ce interferă cu reacţia colorimetrică, precum 

tiocianatul; 
– momentul recoltării urinii; 
– starea de hidratare a organismului; 
– valori crescute ale glicemiei. 

 
Mediana ioduriei 
Considerând mediana ioduriei indicatorul epidemiologic care reflectă statusul iodului într-o 

populaţie, în prezent se poate lua în discuţie tendinţa de scădere a deficitului de iod la copiii de 
vârstă şcolară, de 6–7 ani, din România. 

Astfel, mediana ioduriei se înscrie în limite normale, atât în mediul urban (105 micrograme/l), 
cât şi în cel rural (100 micrograme/l). Diferenţa urban – rural constatată are reprezentativitate doar 
prentru grupul studiat. 

Valorile mediei descriu şi ele un tablou normal. (Tabelul 2). 
 
Comparând datele prezentului studiu cu cele ale cercetării din anul 2002, perioadă în 

care deficitul de iod al populaţiei de elevi în vârstă de 7–8 ani din România se înscria în cadrul 
deficitului uşor (cu o mediană de 64 micrograme/l şi o medie de 83,54 micrograme/l), în prezent 
se remarcă apropierea de valorile normale şi deci o evoluţie pozitivă a statusului iodului la copiii 
şcolari. 
 

Analiza comparativă a valorilor medianei ioduriei în cele două studii reflectă gradul 
progresului şi anume: 

– în rural de la 60 micrograme/l la 100 micrograme/l 
– în urban de la 72 micrograme/l la 105 micrograme/l. 
 
Considerăm că evoluţia pozitivă a statusului iodului la şcolarii cu vârsta 6–7 ani este legată 

în principal de iodarea sării de masă, comercializarea cu preponderenţă a sării iodate şi, implicit, 
folosirea de populaţie a sării iodate.  

Mediana ioduriei relevă valori normale la copiii proveniţi din zonele urbane din 15 judeţe, 
ceea ce reprezintă 71 % din judeţele luate în studiu.  

În zonele rurale situaţia este mai precară: doar în 9 judeţe (42,85 %) copiii şcolari au valori 
normale ale medianei ioduriei. (Tabelul 3, Graficul 3). 

 
În judeţele în care se constată un deficit de iod, acesta se înscrie în limitele deficitului uşor, 

cu valori ale medianei ioduriei între 65 şi 97 micrograme/l în mediul urban şi de 65–99 micrograme/l 
în mediul rural (Tabelul 4, Graficul 3). 
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Graficul 3 – Distribuţia valorii iodurei după mediul de provenienţă şi judeţ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaţia dintre grupurile de copii din diferite judeţe în anul 2002 şi anul 2004 arată 

aceeaşi tendiţă pozitivă de corectare a deficitului de iod la copiii de vârstă şcolară.  
În prezent, în 40,9 % (14 judeţe) din judeţe mediana ioduriei grupurilor de copii din mediul 

urban şi rural a fost normală; în anul 2002 doar în 14% din judeţe (3 judeţe) valorile medianei 
ioduriei copiilor luaţi în studiu a fost în limite normale.  

 
Severitatea deficitului de Iod  
Distribuţia procentuală după valorile standard ale ioduriei (recomandate de OMS) reflectă 

faptul că 53,1% dintre şcolarii de vârstă 6–7 ani au valori normale ale ioduriei, 33,5% au un deficit 
uşor, 11% un deficit moderat şi 2,4% un deficit sever (Tabelul 5 şi 6. Graficul 4,5 şi 6 ). 

Valorile sunt favorabile la populaţia de copii şcolari din mediul urban în toate grupele 
standard. 
 

Graficul 4 – Distribuţia copiilor după valorile standard ale ioduriei 
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Graficul 5 – Distribuţia procentuală a copiilor şi valorile standard ale ioduriei 
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Graficul 6 – Distribuţia procentuală a copiilor şi valorile standard ale ioduriei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,4% din populaţia de copii şcolari au valori ale medianei ioduriei sub 50 micrograme/l şi 
46,9% au mediana ioduriei sub 100 micrograme/l fapt ce reprezintă, după standardele 
OMS/ICCIDD, un progres spre reducerea durabilă a deficitului de iod la copiii de 6–7 ani. 

Această tendinţă pozitivă se remarcă atât în mediul urban, cât şi în cel rural.  
 
Deficitul de iod se constată atât în judeţe considerate cu endemie în ceea ce priveşte 

carenţa de iod (Botoşani, Prahova, Sălaj, Vâlcea), precum şi în judeţe considerate anterior 
neendemice (de ex: Dolj, Teleorman). 

În acest context este utilă aprofundarea studiului la nivel local prin elaborarea unor studii de 
tip santinelă. 

Analiza comparativă a studiului din anul 2002 cu cel din anul 2004, luând ca indicatori 
distribuţia procentuală a copiilor şi valorile standard (de referinţă) ale ioduriei, reflectă o tendinţă 
pozitivă în anul 2004 în sensul creşterii procentuale a copiilor cu valori normale ale ioduriei de la 
26% la 53,1 %, a scăderii prevalenţei copiilor cu valori ale ioduriei sub 50 micrograme/l de la 27 % 
la 13,4%. 
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7.1.2 Prevenirea deficitului prin iodarea sării 

Legislaţie privind iodarea sării  
Este unanim recunoscut rolul pozitiv al iodării sării în prevenirea deficitului de iod. 

Eficienţa iodării sării în eliminarea tulburărilor prin deficit de iod (TDI) depinde de nivelul 
conţinutului de iod al sării, care trebuie să asigure un necesar optim în condiţiile în care iodul se 
pierde din sare de la producător la consumator într-un procent de 20%, iar alte 20 de procente 
sunt pierdute prin fierbere.  

 
Legislaţia României, prin Hotărârea Guvernului nr. 568/2002, prevede ca iodarea optimă 

a sării să constea în 20 +/–5mg iod/kg sare, respectiv 34 +/–8,5mg iodat de potasiu/kg sare sau 
26 +/–6,5 iodură de potasiu/ kg, fapt ce corespunde şi recomandărilor OMS, UNICEF, ICCIDD, 
care consideră o iodare eficientă a sării în limitele de 20 până la 40 mg iod/kg sare (20 până la 
40 ppm iod).  

 
Cunoştinţe privind sarea iodată 
89,4 % (cu limite între 81,6 şi 96,8 %) dintre părinţii copiilor luaţi în studiu au auzit despre 

sarea iodată. Este posibil ca acest rezultat să fie legat de campania de informare iniţiată de UNICEF 
şi alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale în anii 2003–2004 şi de faptul că în magazine 
există preponderent sare iodată (Tabelul 7). 
 

Nivelul de informare este mai mare în mediul urban, şi anume 91,2% (cu variaţii de la 76,6% 
la 100% în funcţie de judeţ), faţă de 86,6% în rural (cu variaţii între 61 şi 95,8%), (Tabelul 8). 

 
Există totuşi 4,3 % dintre părinţi care nu au auzit de sarea iodată şi 6,3% care nu sunt 

interesaţi de ce tip de sare consumă (Tabelul 8, Graficul 7.1 şi 7.2) Considerăm că aceste grupuri 
reprezintă populaţia spre care trebuie să fie orientate activităţile educative de promovare a 
consumului de sare iodată. 
 
Graficul 7.1 – Distribuţia copiilor după nivelul de cunoştinţe al părinţilor privind sarea iodată, 

după mediul de provenienţă 
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Graficul 7.2 – Practici privind consumul de sare iodată 
 

 
Practici privind consumul de sare iodată 
Consumul de sare iodată, procentul familiilor care folosesc sarea iodată este inferior celor 

informaţi cu privire la beneficiile sării iodate atât în mediul urban, cât şi în cel rural. 
Astfel, cu toate că 89,4 % dintre familii afirmă că au auzit de sarea iodată, doar 73,9% dintre 

familii o folosesc în mod conştient, cu o repartiţie procentuală mai mare în mediul urban (79,5% 
dintre familiile din mediul urban şi 65,1% de la sate). 

De asemenea, procentul celor care nu folosesc sarea iodată este dublu în mediul rural faţă 
de cel urban. (Tabelul 9, Graficul 8) 

Diferenţa dintre variabilele informare şi practică este mai mică în mediul urban faţă de cel 
rural şi anume 11% la oraş faţă de aproximativ 22% în mediul rural.  

Diferenţa între cunoştinţe şi practică este un parametru unanim recunoscut în 
comportamentul uman, fapt constatat în diferite domenii de activitate, inclusiv în cel alimentar şi al 
promovării sănătăţii. 
 

Graficul 8 – Distribuţia procentuală a copiilor după tipul de sare folosit 
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Deficitul în ceea ce priveşte consumul de sare iodată ridică în discuţie: 
– existenţa unor lacune în informarea populaţiei; 
– dezinteresul şi reticenţa populaţiei faţă de nou; 
– persistenţa unor tradiţii care reduc aderarea la aceste practici a populaţiei, mai ales în 

zonele rurale; 
– existenţa unor concepţii greşite care limitează folosirea sării iodate, mai ales în practica 

culinară; 
– existenţa în comerţ a sării neiodate, în ciuda prevederilor legale. 

 
Caracteristicile anterior menţionate sunt mai pregnante la sat faţă de oraş, la care se adaugă 

şi existenţa în mediul rural a unor obiceiuri de folosire preponderentă a anumitor tipuri de sare fără 
iod (sarea grunjoasă). 
 
Graficul 9.1 – Distribuţia procentuală a copiilor care consumă sare iodată în funcţie de nivelul de 

educaţie a părinţilor, după mediul de provenienţă 
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Graficul 9.2  
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Consumul de sare iodată este legat de nivelul de educaţie a părinţilor, în sensul că utilizarea mai 

crescută se constată cu predilecţie în familiile cu un nivelul educaţional ridicat (Graficele 9.1 şi 9.2). 
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Analiza comparativă a studiilor din anul 2002 şi 2004 relevă creşterea prevalenţei familiilor 
care consumă sare iodată, valorile procentuale ajungând de la 63,68% în anul 2002 la 73,9% în 
anul 2004.  

Această modificare îşi are desigur explicaţia în campania de informare, în disponibilitatea 
crescută a sării iodate în magazine şi, nu în ultimul rând, în modificarea legislaţiei care stipulează 
obligativitatea producerii şi a comercializarii de sare iodată destinate consumului uman direct şi 
producerii pâinii. 

Se cunoaşte faptul că iodul este o substanţă volatilă a cărei concentraţie se reduce din 
sarea iodată prin ambalare, depozitare neadecvată, expirarea termenului de valabilitate. În literatura 
de specialitate se menţionează faptul că iodul se volatilizează şi dacă sarea iodată este adăugată 
preparatelor culinare în timpul fierberii.  

 
Luând în discuţie acest parametru în prezentul studiu, se remarcă deficienţe privind adaosul 

de sare în prepararea alimentelor, şi anume: 16,7% din familii adaugă sare înainte de fierbere şi 
60,4% în timpul fierberii alimentelor, fapt ce reduce concentraţia de iod din mâncarea preparată 
chiar cu adaos de sare iodată. Aceste practici se întâlnesc atât la oraş, cât şi în mediul rural, în 
procente aproximativ egale. (Tabelul 11, Graficul 10) 

 
Studiul medianei ioduriei, în funcţie de momentul introducerii sării la prepararea alimentelor 

de către populaţia studiată, atestă ipoteza anterior menţionată. Astfel, mediana ioduriei este mai 
scăzută când adaosul de sare se face în timpul fierberii (104 micrograme/l) faţă de mediana de 110 
micrograme/l în situaţia în care adaosul de sare se face după fierbere. Diferenţele semnalate sunt 
reprezentative doar pentru populaţia studiată. (Tabelul 12) 
 

Graficul 10 – Distribuţia procentuală a copiilor după modul de folosire a sării 
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Iodarea sării la nivel de gospodării 
96,3% din populaţie consumă în mod real sare iodată, fapt relevat de dozarea de iod al sării 

consumate în gospodării, dar doar 73,9% din familii o folosesc în mod deliberat. Disponibilitatea 
sării iodate la nivelul magazinelor îl determină pe cumpărător să folosească acest tip de sare chiar 
dacă nu conştientizează acest lucru. 

Deşi consumă sare cu iod, două treimi din populaţie consumă sare cu un conţinut scăzut de 
iod faţă de recomandările legislaţiei în vigoare, iar dintre aceştia 3,7% consumă sare fără iod. O 
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proporţie mai mare a populaţiei din mediul rural foloseşte sare cu un conţinut insuficient de iod 
comparativ cu mediul urban. (Tabelul 37 şi 38) 

 
Dacă luăm în consideraţie valoarea de iod total din sare, se constată că 63,1% consumă 

sare cu un conţinut de iod sub 15 ppm iod total/kg sare, cu variaţii urban – rural de la 54,2% în 
mediul urban faţă de 76,6% în mediul rural. (Tabelul 36) 

 
Diferenţele constatate între urban şi rural pot avea ca explicaţie condiţiile de transport şi 

păstrare deficitare în magazinele rurale şi în gospodăriile individuale, orientarea populaţiei de la 
sate spre consumul crescut de sare neiodată (de regulă, sare care nu este destinată consumului 
uman), fapt ce ţine de educaţie, mentalitate şi rezistenţă la nou.  

Faptul că 63,1% dintre familii consumă sare cu un conţinut insuficient de iod este mult 
superior nivelului de 10% acceptat de OMS/UNICEF/ICCIDD, pentru reflectarea unei combateri 
durabile a deficitului de iod. 
 

Graficul 11 – Distribuţia cazurilor după valorile standard ale iodatului de potasiu  
din sare (mg/kg sare) 
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Graficul 12 – Distribuţia cazurilor după valorile standard ale iodului din sare  
(iod mg/kg sare) – eşantion total 
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Graficul 13.1 – Distribuţia procentuală a copiilor şi valorile standard ale iodului în sare  
(iodat de K – mg/kg sare), după mediul de provenienţă 
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Graficul 14.1 – Distribuţia procentuală a copiilor şi valorile standard ale iodului în sare  
(iod mg/kg sare), după mediul de provenienţă 
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Graficul 14.2 
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Faţă de nivelul de iodare a sării în valoare de 34 +–8,5 mg iodat de potasiu/kg sare 
recomandat de legislaţia în vigoare în România, prezentul studiu relevă – la nivelul diferitelor judeţe 
– o mediană a concentraţiei iodatului de potasiu din sare care variază între 14,24 şi 31,05 mg iodat 
de potasiu/kg sare. Cele mai ridicate valori ale iodării sării s-au întâlnit în Bucureşti. 

Variaţiile individuale la nivel de judeţ pot fi atribuite: 
– tipului de sare folosit (iodată/neiodată); 
– stocării inadecvate la nivel de gospodărie sau/ şi magazin; 
– folosirii unor ambalaje necorespunzătoare; 
– expirării termenului de valabilitate. 

Analiza legăturii dintre mediana ioduriei şi concentraţia iodatului de potasiu din sare, precum 
şi studiul interrelaţiei dintre valorile standard ale ioduriei şi concentraţia de iod din sare exprimată în 
iodat de potasiu mg/kg sare, aduce în discuţie următoarele fapte: 

– statusul iodului din organism este determinat multifactorial; 
– consumul de sare iodată este doar unul din factorii care contribuie la determinarea 

concentraţiei iodului din organism; 
– consumul de sare iodată creşte pool-ul iodului în organism; astfel, mediana ioduriei este mai 

mică la copiii care nu consumă sare iodată faţă de cei care consumă acest tip de sare. 
 

Graficul 15.1 – Caracteristicile ioduriei (µg/l) după valorile iodatului de potasiu din sare 
(mg/kg sare), după mediul de provenienţă 
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Graficul 15.2  
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7.1.3 Prevenirea deficitului de iod prin administrarea de iodură de potasiu 

Iodură de potasiu 
Majoritatea părinţilor copiilor de 6–7 ani (61,2%) au auzit de iodura de potasiu. Se poate 

observa, şi în acest caz, o informare superioară la oraş faţă de sat, diferenţele constatate fiind cu 
peste 10% în favoarea populaţiei de la oraş. (Tabelul 13. Graficul 16) 
 

Graficul 16 – Distribuţia procentuală a copiilor în funcţie de conştientizarea  
existenţei iodurii de potasiu 
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10,1% dintre copii au luat iodură de potasiu în ultima lună. (Tabelul 15). 
În unele judeţe, procentul este superior faţă de valoarea enunţată, precum în Alba, Brăila, 

Braşov, Călăraşi, Ilfov, Prahova, Sălaj, Vâlcea, Vrancea, Bucureşti (Tabelul 17), zone endemice sau 
neendemice. 

Nu se remarcă diferenţe între mediul urban şi rural în ceea ce priveşte tratamentul cu iodură 
de potasiu. 

Analiza comparativă a datelor din 2002 şi 2004 privind tratamentul cu iodură de potasiu 
reflectă o creştere a suplimentării de la 7,3% în anul 2002 la 10,1% în 2004. 

Observaţiile din teren subliniază faptul că suplimentarea cu iodură de potasiu s-a făcut 
preponderent prin reţeaua medicilor de familie şi cea de medicină şcolară, fără a fi fost respectat un 
protocol de intervenţie. 
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Iodura de potasiu şi mediana ioduriei 
Se cunoaşte faptul că iodura de potasiu este o modalitate de intervenţie eficientă în 

combaterea deficitului de iod cu utilitate în zonele carenţate şi la populaţiile cu risc. 
 
Efectul favorabil al administrării iodurii de potasiu în combaterea deficitului de iod reiese din 

faptul că acei copii care au luat iodură de potasiu au o mediană a ioduriei uşor superioară faţă de a 
celor care nu au luat tratament, şi anume 105 micrograme/l faţă de 103 micrograme/l. Diferenţa 
constatată are semnificaţie doar pentru grupul de copii studiat. (Tabelul 18) 

 
7.1.4 Prevenirea deficitului prin administrarea de vitamine cu microminerale 
Administrarea unor preparate de vitamine cu minerale şi iod contribuie la suplimentarea cu 

iod a organismului şi implicit la reducerea unui potenţial deficit.  
S-a studiat influenţa tratamentului cu vitamine asupra ioduriei ţinând cont de faptul că unele 

preparate comerciale de vitamine conţin şi microminerale, printre care şi iod. 
 
Prevalenţa copiilor care au primit vitamine 
După afirmaţia părinţilor, în chestionar 25,8% dintre copii au luat vitamine în ultima lună. 

(Tabelul 19, Graficul 17) 
 

Graficul 17 – Distribuţia procentuală a copiilor după administrarea de vitamine 
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Administrarea de vitamine şi mediana ioduriei 
Mediana ioduriei la copiii cărora li s-au administrat vitamine este superioară celei a grupului 

de copii fără tratament, şi anume de 105 micrograme/l faţă de 100 micrograme/l, diferenţă valabilă 
doar pentru grupul studiat. (Tabelul 20) 

De asemenea, se constată că un procent mai mare de copii care au luat vitamine au valori 
normale ale ioduriei faţă de cei care nu au luat. (Tabelul 21) 

Deoarece părinţii nu au menţionat în chestionar preparatele vitaminice folosite, datele 
prezentate anterior au doar o valoare orientativă. 

 
7.1.5 Alimentaţia şcolarului de 6–7 ani 
În cele ce urmează, ne propunem să analizăm caracteristicile comportamentului alimentar al 

copilului şcolar (6–7 ani), luând în discuţie şi eventualele efecte ale alimentaţiei asupra aportului de 
iod al organismului. 
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În mod fiziologic aportul de iod al organismului este asigurat de alimentaţie incluzând şi apa. 
O cantitate redusă din necesarul zilnic provine din procesele metabolice interne şi anume din 
degradarea hormonilor tiroidieni.  

În literatura de specialitate este menţionat faptul că o alimentaţie echilibrată cantitativ şi 
calitativ asigură necesarul de iod al organismului cu condiţia ca alimentele să aibă o concentraţie 
normală de iod, adică să nu provină dintr-o zonă cu deficit de iod. Se consideră că alimentele cele 
mai bogate în iod sunt fructele de mare şi peştele oceanic. 

 
Se consideră că anumite procese tehnologice de preparare a alimentelor pot contribui la 

creşterea conţinutului de iod al acestora, precum cele care implică adaosul de sare iodată 
(prepararea conservelor, a murăturilor) sau folosirea anumitor aditivi cu conţinut de iod (la 
fabricarea iaurtului). 

12,4% dintre copiii de la oraş şi 14,9% dintre copiii din mediul rural consumă lapte şi 
produse lactate ocazional sau niciodată, fapt ce poate contribui la un aport insuficient de iod. 
(Tabelul 23, Graficul 18.1 şi 18.2) 

Observaţiile individuale ale investigatorilor din teren atestă faptul că programul „Cornul şi 
laptele” contribuie în mare măsură la îmbunătăţirea necesarului zilnic de lapte şi produse lactate. 

 
Graficul 18.1 – Distribuţia copiilor în funcţie de frecvenţa consumului de lapte sau brânză 

după mediul de provenienţă (%) 
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Graficul 18.2 
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Consumul de ouă este printre preferinţele alimentare ale copiilor atât în oraş, cât şi în mediul 
rural, consumul sistematic (zilnic şi săptămânal) fiind întâlnit la peste 80% dintre copii (Tabelul 25, 
Graficul 19.1 şi 19.2) 
 

Graficul 19.1 – Distribuţia copiilor în funcţie de frecvenţa consumului de ouă  
după mediul de provenienţă (%) 
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Graficul 19.2 
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Copiii din mediul rural mănâncă mai puţină carne faţă de copiii de la oraş. Zilnic sau cel puţin 
săptămânal primesc carne doar 69,8% dintre copiii din sate, faţă de 84,7% din cei de la oraş 
(Tabelul 26, Graficul 20.1 şi 20.2), fapt cu implicaţii în aportul de iod şi fier a organismului. 
 
Graficul 20.1 – Distribuţia copiilor în funcţie de frecvenţa consumului de carne sau mezeluri, 

după mediul de provenienţă 
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Graficul 20.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai mult de un sfert dintre copiii din mediul rural (26,6%) consumă carne ocazional, procent 
superior la copiii de la oraş (12,2%). Este posibil ca în unele cazuri, în mediul rural, carnea să fie 
înlocuită cu oul.   

 
Peştele nu face parte din meniul obişnuit al copiilor şcolari din mediul urban şi rural, studiul 

relevând faptul că mai mult de 76% consumă peşte doar ocazional sau deloc. (Tabelul 24, Graficul 
21.1 şi 21.2) 

 
În ceea ce priveşte analiza alimentaţiei, datele prezentate sunt doar orientative, în contextul 

în care studiul are limite care sunt legate de metodologia propusă, şi anume folosirea anchetei 
alimentare prin chestionar autoadministrat (completat de părinţi). 
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Graficul 21.1 – Distribuţia copiilor în funcţie de frecvenţa consumului de peşte  
după mediul de provenienţă 
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7.2 Deficitul nutriţional de fier 

În conformitate cu recomandările OMS, s-a considerat anemie la o valoare a Hb sub 11,5g/dl. 
Analiza datelor s-a făcut prin calcularea medianei, mediei şi a prevalenţei valorilor sub 

11,5g/dl. Din studiu au fost excluse valorile de Hb peste 16g/dl.  
Datele studiului sunt prezentate în contextul actual, precum şi comparativ cu rezultatele studiului 

similar efectuat de către IOMC pe un lot reprezentativ de elevi în vârstă de 7–8 ani, în anul 2002. 
Analiza datelor relevă o situaţie aparent paradoxală: un procent ridicat dintre copii (23,4%) 

prezintă anemie cu valori ale hemoglobinei sub 11,5g/dl, în timp ce mediana Hb de 12,30g/dl se 
situează în limita normalităţii. 

Analiza dinamică reflectă o evoluţie negativă şi anume mediana Hb este inferioară faţă de 
cea din anul 2002, cu valori de 12,3g/dl în 2004 faţă de 12,8g/dl în 2002. 

Se remarcă, de asemenea, tendinţa creşterii prevalenţei anemiei în anul 2004 faţă de 
situaţia întâlnită în anul 2002, când 13% dintre copii aveau valori sub 11,5g/dl faţă de 23,4%. 
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Prevalenţa anemiei este mai mare în mediul rural faţă de urban, şi anume de 26,9% faţă de 
21,1% Aceleaşi diferenţe se remarcă şi dacă se ia în calcul mediana cu valori de 12,4mg/dl faţă de 
12,2g/dl în rural şi a mediei de 12,5g/dl faţă de 12,2g/dl.  

Dezechilibrul alimentar constatat la copiii şcolari şi menţionat anterior poate fi un factor 
favorizant şi în apariţia anemiei. 
 

Media şi mediana hemoglobinei  
 

 Medie Deviaţie standard Mediană 

Urban 12,46 1,370 12,40 
Rural 12,19 1,342 12,20 
Total 12,35 1,365 12,41 

 

În apariţia anemiei la copilul şcolar mic putem lua în discuţie carenţele alimentare în ceea ce 
priveşte aportul de carne şi ou, fapt adus în discuţie mai sus. 

Reamintim că mai mult de un sfert dintre copiii din mediul rural (26,6%) consumă carne doar 
ocazional, iar consumul de ouă se limitează la unul ocazional, în cazul a 14,7% dintre copiii din 
mediul rural şi 16,9% din urban.  
 
7.3 Statusul creşterii la copilul şcolar de 6-7 ani 

7.3.1 Greutatea pentru înălţime 

Greutatea mică pentru înălţime (≤ –2DS) a copiilor din eşantion a avut prevalenţa de 4,7% (se 
încadrează la „deficit uşor”), la unele grupe din această populaţie prevalenţa depăşind 6% (Tabelul 51). 

Reamintim că o greutate mică pentru înălţime (wasting) indică în majoritatea cazurilor un 
proces recent şi sever de pierdere în greutate, asociat unei „înfometări acute” şi/sau unor boli 
severe, deseori într-un context economic precar. Totuşi, greutatea mică pentru înălţime poate fi şi 
rezultatul unor condiţii cronice nefavorabile, în acest caz nefiind vorba de o privare alimentară 
importantă. Prevalenţa greutăţii mici pentru înălţime este, în general, aproximativ 5% în ţările 
sărace. O prevalenţă mai mare de 5% este alarmantă, previzionând o creştere a mortalităţii în 
viitorul imediat. O prevalenţă între 10 şi 14% este un semnal de alarmă, iar o prevalenţă mai mare 
sau egală cu 15% este asociată unei situaţii critice. 

 
Graficul 22 – Curba de distribuţie a greutăţii pentru înălţime, la copiii de 6–7 ani,  

în comparaţie cu curba de referinţă NCHS/WHO/CDC 
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Greutatea mică pentru înălţime (≤ –2DS) a avut prevalenţa de 6,1% la copiii de 6 ani din 
mediul urban şi de 3,9% la copiii de aceeaşi vârstă din rural, conform tabelelor 43, 44, 51. La vârsta 
de 7 ani, prevalenţa a fost 4,4% în urban şi 5% în rural. (Tabelul 45 şi 46) 

 
Din punct de vedere al repartiţiei pe sexe, la vârsta de 6 ani s-a constatat o prevalenţă a 

greutăţii mici pentru înălţime de 8,8% la fetiţe în urban, în timp ce pentru băieţi prevalenţa a fost de 
0%. În mediul rural, pentru aceeaşi grupă de vârstă, prevalenţa greutăţii mici pentru înălţime a fost 
mai mare la băieţi (6,7%) faţă de fete (1,5%). Această situaţie reprezintă un semnal de alarmă 
deoarece, conform datelor OMS, prevalenţa greutăţii mici pentru înălţime nu depăşeşte, în general, 
5% decât în comunităţile cu probleme nutriţionale notabile. Valorile cele mai îngrijorătoare sunt cele 
înregistrate de fetele de 6 ani în urban (8,8%) şi la băieţii de aceeaşi vârstă în rural (6,7%), ca şi 
prevalenţa de aproape 3% a fetelor din urban aflate sub –3DS.  

 
Pentru grupa de vârstă 7 ani (Tabelul 45, 46 şi 51), situaţia este la fel de nefavorabilă, 

existând prevalenţe de peste 5% pentru greutatea mică pentru înălţime atât la fetele din mediul rural 
(7,3%), cât şi la cele din urban (5,4%). Băieţii par să se încadreze în limite normale în ambele medii, 
cu o situaţie ceva mai defavorabilă în mediul urban (3,4% faţă de 2,8% în rural).  

 
Graficul 23 – Situaţia medianei observate pentru înălţime faţă de mediana din populaţia  

de referinţă, în funcţie de mediu şi sex pentru grupele de vârstă analizate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Există, şi pentru această grupă de vârstă, copii cu greutate pentru înălţime sub –3DS, 

(prevalenţa lor este sub 1%). Concluzia este că la copiii de 6–7 ani se înregistrează un deficit 
ponderal care atrage atenţia asupra unor carenţe nutriţionale apărute recent în populaţia 
studiată. Şi în ceea ce priveşte distribuţia scorului Z (Graficul 23), mediana (de fapt 
nesemnificativă) acestuia este, în toate situaţiile, inferioară celei de referinţă, cu excepţia 
băieţilor de 7 ani din mediul urban. 

 
Ca urmare a acestor rezultate se poate aprecia că în România există fie o problemă de 

„înfometare acută” pentru copiii de 6–7 ani, fie o deficienţă alimentară cronică nu foarte mare. În 
afară de scăderea puterii de cumpărare, caracteristică perioadei de tranziţie, o ipoteză ar putea fi 
stres-ul şcolar, toţi aceşti copii fiind în clasa întâi. Se poate presupune că efortul adaptării la viaţa de 
şcolar îi poate influenţa pe aceşti copii, în sensul scăderii în greutate. Oricare ar fi cauza, indicatorul 
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trebuie corectat, deoarece, pe de o parte, în scurt timp se poate însoţi de creşterea mortalităţii şi 
morbidităţii la aceste grupe de vârstă, iar pe de altă parte, pe termen lung, cauzele care stau la 
baza acestei situaţii pot afecta atât randamentul şcolar, cât şi productivitatea/capacitatea de muncă 
şi adaptabilitatea în viaţa adultă, având efecte negative pe plan social.   
 

Greutatea mare pentru înălţime ( ≥ +2DS) 
Greutatea mare pentru înălţime, evaluată prin scorul Z al greutăţii mari pentru înălţime, se 

situează deasupra scorului populaţiei de referinţă, înregistrându-se un scor Z mai mare de +2DS la 
4,8%, ceea ce situează lotul în categoria de surplus ponderal moderat. (Tabelul 51) 

 
Evaluarea pe grupe de vârstă arată existenţa unui surplus ponderal la copiii de 7 ani (5% la 

7 ani, faţă de numai 3,9% la copiii de 6 ani).  
Diferenţa între sexe este notabilă, surplusul ponderal al băieţilor (6,3%) se încadrează în 

surplus moderat, în timp ce al fetelor (3,4%) se încadrează în surplus uşor.  
 
Pe medii de rezidenţă, greutatea mare pentru înălţime a avut prevalenţe peste 2,3% 

(valoarea din populaţia de referinţă) la ambele grupe de vârstă (Graficul 24), singurele categorii 
populaţionale aflate în limite normale fiind băieţii de 6 ani din urban şi fetele de 7 ani din rural. 
 

Se impune corectarea greutăţii mari pentru înălţime prin strategii nutriţionale susţinute care 
să prevină instalarea obezităţii la copii, în general, prin asigurarea accesului la alimente 
corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, prin inducerea unui comportament 
alimentar sănătos, prin creşterea nivelului educaţional al familiilor, copiilor şi al comunităţii. 
Corectarea obezităţii trebuie să devină un obiectiv major al sănătăţii publice, deoarece un copil obez 
prezintă un risc foarte mare de a deveni un adult obez, iar obezitatea induce o patologie asociată 
multiplă şi costisitoare, cu variate complicaţii, unele invalidante şi care, după cum este dovedit, 
scurtează cu 10 ani durata medie de viaţă. 
 

Graficul 24 – Prevalenţa greutăţii mari pentru înălţime la grupele de vârsta 6 ani şi 7 ani,  
pe medii de rezidenţă şi sex 
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7.3.2 Înălţimea pentru vârstă  

Înălţimea mică pentru vârstă (≤ –2DS)  
Evaluarea înălţimii pentru vârstă prin scorul Z relevă faptul că, practic, copii de 6–7 ani 

prezintă un deficit statural uşor, fiind foarte aproape de valorile de referinţă (Graficul 25), cu o 
prevalenţă mai accentuată a deficitului la băieţi, unde se înregistrează o prevalenţă de 3,6% (3,3% 
la 6 ani şi 3,6% la 7 ani), (Tabelul 52). 

 
Acest fapt arată că în România nu există un deficit alimentar cronic. 
 

Graficul 25 – Curba de distribuţie a înălţimii pentru vârstă, la copiii de 6–7 ani, în comparaţie 
cu curba de referinţă NCHS/WHO/CDC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La copiii de 6 ani, prevalenţa înălţimii mici pentru vârstă este 0 în mediul urban (Tabelul 47), 

dar depăşeşte valoarea existentă în populaţia de referinţă (2,3%) în mediul rural (5,5%), fiind mai 
mare la fete (5,9%) faţă de băieţi (5%). (Tabelul 48) 

 
Pentru grupa de vârstă 7 ani, prevalenţa înălţimii mici pentru vârstă este acceptabilă în 

urban (2%), dar depăşeşte cu puţin valorile de referinţă la băieţi, fiind de 2,8%, în timp ce în 
mediul rural, situaţia este similară cu cea de la grupa de vârstă 6 ani (4%), cu menţiunea că – de 
această dată – sexul masculin înregistrează un deficit mai accentuat, (5%), faţă de 3,1% la fete. 
(Tabelul 49 şi 50) 

 
Mediana observată a scorului Z este mai mare decât cea aşteptată (Graficul 26) în mediul 

urban şi la fete, pentru ambele vârste, şi este mai mică decât cea aşteptată în mediul rural, unde 
fetele sunt mai dezavantajate la grupa de vârstă 6 ani, iar băieţii – la grupa de vârstă 7 ani. 
Dispersia medianei este relativ redusă. 

În sinteză, putem afirma că în România există un deficit foarte uşor al înălţimii pentru vârstă, 
mai ales în mediul rural şi, pentru grupa de vârstă 7 ani, cu precădere la băieţi, fapt, de altfel, întâlnit 
şi în studiile noastre asupra copiilor sub 5 ani.   
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7.3.3 Greutatea pentru vârstă 

La grupa de vârstă 6–7 ani prevalenţa greutăţii mici raportată la vârstă este uşor superioară 
celei a populaţiei de referinţă (2,8% la grupul studiat faţă de 2,3% la referinţă), cu mici variaţii în 
funcţie de vârstă. (Tabelul 53, Graficul 26) 

 
Graficul 26 – Curba de distribuţie a greutăţii pentru vârstă, la copiii de 6–7 ani,  

în comparaţie cu curba de referinţă NCHS/WHO/CDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 6 ani, comparativ cu cea de la 7 ani, se constată o prevalenţă puţin mai mare, şi anume 
3,5% faţă de 2,7%. Evaluarea deficitului ponderal în funcţie de sex relevă prevalenţa mai mare la  
băieţi, în general, şi la cei de 6 ani în special (prevalenţa greutăţii mici pentru vârstă se ridică la 
6,7%). În ceea ce priveşte greutatea raportată la vârstă a fetelor, aceasta este în limitele 
normalităţii, şi anume sub 2,3% din cea a populaţiei de referinţă atât la 6, cât şi la 7 ani. 

Indicatorul greutate mică pentru vârstă este considerat a fi mai puţin relevant deoarece nu 
face distincţie între copilul slab (cum este în cazul indicatorului scăzut al greutăţii pentru înălţime) şi 
cel scund (pus în evidenţă prin înălţimea mică pentru vârstă) şi, după cum reiese şi din studiul de 
faţă, deficitul de greutate raportat la înălţime este cel mai pregnant, sugerând existenţa unui risc de 
malnutriţie. 
 

8. Concluzii şi recomandări 

OBIECTIV 1 
Evaluarea statusului nutriţional cu iod  

Concluzii 

 Se constată o tendinţă de îmbunătăţire a statusului iodului la copilul şcolar, relevat de 
mediana ioduriei în limite normale.  

 Tendinţa pozitivă se înscrie în parametrii unei evoluţii durabile, conform standardelor 
OMS/ICCIDD, situaţie întâlnită atât în mediul urban cât şi în cel rural, şi anume mediana 
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ioduriei peste 100µg/l, prevalenţa valorilor sub 50µg/l mai mică de 20%, ponderea 
valorilor sub 100 micrograme/l mai mică de 50%.  

 Se constată diferenţe urban-rural atât în ceea ce priveşte valoarea medianei ioduriei, cât şi 
referitor la prevalenţa valorilor normale ale ioduriei, situaţie favorabilă în mediul urban. 

 Carenţa de iod se înscrie în 33,5% din cazuri, aceasta în zona deficitului uşor, pentru 
11% în limitele deficitului mediu şi pentru 2,4% în limitele deficitului sever. 

 Deşi studiul nu este reprezentativ la nivel de judeţ, în unele zone se remarcă grade 
variabile ale carenţei de iod, situaţie independentă de statutul de zonă endemică sau 
neendemică.  

 96,4% dintre gospodării folosesc sarea iodată, fapt relevat de analiza biochimică a 
probelor de sare aduse de copiii luaţi în studiu. 

 Peste jumătate din familii folosesc sare cu un conţinut inadecvat de iod, şi anume sub 
15 mg iod/kg sare, valoare limită recomandată de OMS/UNICEF/ICCIDD pentru 
combaterea durabilă a carenţei de iod. 

 Mai mult de două treimi dintre familii consumă sare iodată, fiind conştiente de beneficiile 
acesteia pentru sănătate.  

 Consumul de sare iodată este mai frecvent în familiile în care mama are un nivel 
educaţional crescut.  

 ¾ dintre familii o folosesc în mod inadecvat (adaugă sare înainte şi în timpul fierberii 
produselor alimentare), fapt ce contribuie la reducerea conţinutului de iod din mâncare 
prin fenomenul evaporării. 

 Se înregistrează o reducere a deficitului de iod din anul 2002 până în anul 2004, 
demonstrată atât prin valoarea medianei, cât şi prin prevalenţa cazurilor cu deficit 
moderat şi sever. Acest fapt coincide cu introducerea noii legislaţii privind iodarea sării 
destinate consumului uman direct şi fabricării pâinii. 

 Datele din chestionar relevă faptul că utilizarea de sare iodată a crescut în rândul 
familiilor în anul 2004 faţă de 2002.  

 Administarea de iodură de potasiu şi de vitamine cu conţinut de iod pot fi factori 
adjuvanţi în combaterea deficitului de iod. 

 
Recomandări 

În vederea îmbunătăţirii statusului iodului la populaţia de copii din România, considerăm util: 

 Continuarea monitorizării ioduriei la copiii şcolari la intervale bine definite, în vederea 
decelării precoce a deficitului, şi instituirea în timp util a unor măsuri de combatere.  

 Determinarea cauzelor deficitului zonal de iod prin iniţierea unor studii de tip santinelă în 
regiunile în care s-a constatat o carenţă de iod.  

 Iniţierea unor studii reprezentative la nivelul judeţelor în care s-a constatat un deficit de iod. 
 Introducerea măsurării volumului glandei tiroide ca un indicator de carenţă persistentă 

de iod, evaluare recomandată preponderent în zonele unde ioduria este scăzută. 
 Evaluarea rolului alimentaţiei în determinismul deficitului de iod prin dozarea efectivă a 

conţinutului în iod al alimentelor consumate de populaţie pe o perioadă determinată.  
 Educaţia populaţiei în ceea ce priveşte beneficiile pentru sănătate ale consumului de 

sare iodată, ale modalităţii folosirii acesteia la prepararea alimentelor şi ale condiţiilor de 
păstrare a sării iodate. 
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 Introducerea educaţiei pentru promovarea consumului de sare iodată în rândul copiilor 
în programul de educaţie pentru promovarea sănătăţii în şcoli. 

 Modificarea legislaţiei pentru creşterea nivelului de iodare a sării faţă de valorile actuale, 
fapt ce ar asigura un aport adecvat chiar şi în situaţia unor pierderi prin stocare, 
transport şi folosire improprie. 

 Continuarea monitorizării nivelului de iodare a sării la nivel de producător, vamă, distribuitor 
şi gospodărie, în vederea depistării unor deficienţe în conţinutul de iod al sării. 

 Stabilirea unui protocol de administrare a iodurii de potasiu la populaţia de copii şcolari 
cu risc de carenţă de iod. 

 Abordarea combaterii deficitului de iod ca o problemă interdisciplinară care necesită 
conlucrarea dintre specialişti: endocrinolog, pediatru, medic şcolar, medic de familie, 
precum şi specialişti în sănătate publică. 

 Alcătuirea unui protocol de abordare interdisciplinară a deficitului de iod şi instruirea 
profesioniştilor în conformitate cu rolul acestora în implementarea programului de 
profilaxie şi asistenţă a celor afectaţi. 

 Educaţia populaţiei în general, a părinţilor şi copiilor în special, privind importanţa 
alimentaţiei echilibrate cantitativ şi calitativ, în vederea asigurării dezvoltării psiho-
somatice armonioase. Este deosebit de important ca educaţia să se adreseze mai ales 
familiilor din mediul rural şi celor cu nivel educaţional scăzut. 

 
OBIECTIV 2 
Evaluarea deficitului de fier la copilul şcolar 

Concluzii 
 Anemia la copilul şcolar, adică prezenţa unor valori ale Hb sub 11,5g/dl, are o 

prevalenţă de 23,4%. 
 Deficitul de fier este mai mare la copiii şcolari din mediul rural faţă de cei din mediul 

urban, fapt atestat atât de mediana Hb, cât şi de prevalenţa anemiei. 
 Se remarcă o creştere a deficitului de fier la copilul şcolar din anul 2002 până în anul 

2004, fapt relevat atât prin scăderea valorii medianei Hb, cât şi prin creşterea 
prevalenţei anemiei. 

 Carenţele alimentare în ceea ce priveşte consumul de carne şi ouă sunt factori de risc în 
apariţia anemiei la copilul şcolar. 

 
Recomandări 

 Se impune o analiză a cauzelor care contribuie la creşterea prevalenţei anemiei la 
copilul şcolar în vârstă de 6–7 ani. 

 Este utilă includerea determinării hemoglobinei în examenul de bilanţ al copilului în 
vârstă de 6–7 ani pentru a decela la timp apariţia anemiei şi pentru a interveni în mod 
adecvat pentru combaterea acesteia. 

 Este necesară elaborarea unei metodologii, a unor protocoale de monitorizare riguroasă 
a prevalenţei anemiei la copilul şcolar şi intervenţia precoce în situaţii de risc . 

 Se recomandă elaborarea unei strategii de combatere a anemiei copilului şcolar mic. 
 Se recomandă educaţia pentru promovarea unei alimentaţii igienice, suficientă cantitativ 
şi calitativ, ca factor de prevenire a deficitului de fier. 
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OBIECTIV 3  
Evaluarea creşterii copiilor în vârstă de 6-7 ani  

Concluzii 

 Există un deficit uşor spre moderat, sistematic, al indicatorului greutăţii pentru înălţime, 
punând în evidenţă existenţa la nivel naţional a unui proces de slăbire, unde indicatorul 
scorului Z <–2 este de 4,7%, cu variaţii în funcţie de vârstă, sex şi mediul de rezidenţă, 
predominant în mediul rural.  

 Există o prevalenţă crescută a greutăţii mari pentru înălţime, predominant la grupul de 
băieţi în general şi la vârsta de 7 ani în special. Aceasta reprezintă factor de risc pentru 
obezitate, cu tot corolarul impactului pe termen lung al acesteia (boli cardio-vasculare, 
diabet). 

 Deficitul înălţimii pentru vârstă este aproape superpozabil pe curba de referinţă. Există, 
totuşi, un deficit uşor exprimat în special în mediul rural, cu predominanţă la băieţi. La 
această situaţie ar putea contribui nivelul socio-economic şi educaţional mai scăzut, 
resurse inegal distribuite, carenţe nutriţionale calitative. 

 Există un deficit uşor al greutăţii pentru vârstă în mediul rural, mai ales la băieţi, în 
special pentru vârsta de 6 ani. Apariţia unei prevalenţe a greutăţii mici pentru 
înălţime mai mare de 5% (valoare considerată ca semnal de risc pentru malnutriţie 
chiar şi pentru state în curs de dezvoltare) ar putea fi determinată, la aceste grupe 
de vârstă, de un grup de factori care fac “copiii să slăbească”. Având în vedere că 
toţi cei analizaţi sunt elevi în clasa întâi, putem presupune că, alături de o raţie 
alimentară inadecvată, la aceasta poate contribui şi stresul adaptării la viaţa şcolară, 
cu un program uneori structurat nefiziologic, cu dereglarea ritmului meselor care 
poate avea asemenea consecinţe, cu atât mai mult cu cât cerinţele în învăţământul 
românesc sunt, în general, mai mari comparativ cu alte state, fie ele dezvoltate sau 
în curs de dezvoltare.   

 
Recomandări:  

 Este necesar să fie monitorizată riguros starea de nutriţie a copiilor folosind indicatorii 
internaţionali şi în special calcularea scorului Z. Este important ca evaluarea să fie 
extinsă şi la alte grupe de vârstă, şi anume la adolescenţi, mai ales dacă se iau în 
consideraţie consecinţele atât pe termen scurt (antrenează creşterea morbidităţii şi 
mortalităţii), cât şi pe termen lung (afectarea randamentului şcolar, a dezvoltării somato-
psihice, a capacităţii de instrucţie şi de muncă în viaţa adultă) pe care le poate 
determina deficitul nutriţional. 

 Se poate lua în discuţie o eventuală reevaluare a cerinţelor şcolare pentru clasa întâi. 
 Se recomandă sensibilizarea atât a cadrelor didactice, cât şi a părinţilor şi a comunităţii 

în legătură cu riscul pe care-l reprezintă un regim alimentar neechilibrat şi 
nesupravegheat, precum şi suprasolicitarea şcolară la vârstele mici. 

 Reactualizarea reţelei de medici şcolari şi efectuarea sistematică a examenelor de bilanţ 
conform prevederilor legale, ceea ce ar putea contribui, de asemenea, la îmbunătăţirea 
rezultatelor. 

 Este necesară o cooperare strânsă între Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei 
pentru implementarea unor intervenţii centrate pe particularizarea condiţiilor şcolare la 
nevoile acestor vârste. 
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 Se impune dezvoltarea unei strategii de combatere a obezităţii în rândul copiilor, prin 
următoarele tipuri de intervenţii: 
– creşterea nivelului de educaţie la nivelul întregii populaţii, privind stilul de viaţă 

sănătos şi comportamentele alimentare corecte; 
– asigurarea accesului copiilor la raţii alimentare adecvate calitativ şi cantitativ, prin 

creşterea puterii de cumpărare, asigurarea de reglementări care să impună 
comercializarea de alimente adecvate (din punct de vedere al compoziţiei, calităţii 
materiei prime, prelucrării, aditivilor, coloranţilor etc.); 

– stimularea consumului de fructe şi legume, prin asigurarea disponibilităţii acestora 
şi educarea populaţiei în special în mediul rural, pentru stimularea producerii lor în 
gospodării proprii; 

– reducerea consumului de făinoase şi dulciuri, precum şi a alimentelor de tip „fast 
food” (practic „calorii goale”) şi care prezintă risc crescut pentru instalarea 
obezităţii, prin educaţie nutriţională susţinută, inclusiv prin mass media, cu 
interzicerea reclamelor agresive. 

 Scăderea prevalenţei înălţimii mici pentru vârstă ar putea fi influenţată prin:  
– îmbunătăţirea constantă a nivelului socio-economic; 
– asigurarea echitabilă a accesului la resurse, atât în mediul urban, cât şi în cel 

rural; 
– creşterea nivelului educaţional general, în special al educaţiei pentru sănătate. 

 Scăderea prevalenţei greutăţii mici pentru vârstă ar putea fi influenţată prin toate 
măsurile anterior enunţate, cu accent pe: 
– implicarea mai intensă a personalului medico-sanitar şi educativ în iniţierea şi 

aplicarea unor programe penetrante, axate pe alimentaţia copilului, şi promovarea 
unui stil de viaţă sănătos; 

– supravegherea medicală periodică a copiilor din această grupă de vârstă, care se 
dovedeşte a fi cu risc pentru tulburări nutriţionale, în vederea depistării şi 
intervenţiei precoce pentru corectarea în timp oportun a carenţelor constatate. 
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Anexă (tabele) 
 
 

Tabelul 1 – Distribuţia copiilor după regiune şi mediul de rezidenţă 
 

Total Rural Urban 
Regiunea Judeţ 

Nr.de cazuri % Nr.de cazuri % Nr. de cazuri % 

Nord Est Botoşani 115 4,9 55 4,6 60 5,4 

Nord Est Iaşi 194 8,3 60 5 134 11,9 

Nord Est Vaslui 100 4,3 47 3,9 53 4,7 

Sud Est Brăila 69 2,9 20 1,7 49 4,4 

Sud Est Vrancea 87 3,7 46 3,8 41 3,7 

Sud Călăraşi 72 3,1 40 3,3 32 2,9 

Sud Dâmboviţa 110 4,7 73 6 37 3,3 

Sud Giurgiu 67 2,9 38 3,1 29 2,6 

Sud Prahova 153 6,6 72 6 81 7,2 

Sud Teleorman 84 3,6 48 4 36 3,2 

Sud Vest Dolj 150 6,4 67 5,6 83 7,4 

Sud Vest Vâlcea 88 3,8 45 3,7 43 3,8 

Vest Arad 88 3,8 41 3,4 47 4,2 

Vest Hunedoara 99 4,3 16 1,3 83 7,4 

Nord Vest Cluj 125 5,4 39 3,2 86 7,7 

Nord Vest Sălaj 62 2,7 28 2,3 34 3 

Nord Vest Satu Mare 95 4,1 55 4,6 40 3,6 

Centru Alba 79 3,4 30 2,5 49 4,4 

Centru Braşov 106 4,6 29 2,4 77 6,9 

Centru Covasna 48 2,1 22 1,8 26 2,3 

 Ilfov 38 1,6 38 3,1 0 0 

 Bucureşti 298 12,8 0 0 298 24,7 

Total  2327 100 909 100 1418 100 
 
 

Tabelul 2 – Caracteristicile ioduriei (µg/l) după mediul de rezidenţă 
 

Mediu de rezidenţă Nr. de cazuri Medie Deviaţie standard Mediană 

Urban 1418 113,7 60,4 105 

Rural 909 106,1 60,7 100 
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Tabelul 3 – Distribuţia valorii ioduriei (µg/l) după judeţ şi mediu de rezidenţă 
 

Rural Urban 
Judeţ 

Medie Deviaţie 
standard Mediană Medie Deviaţie 

standard Mediană 

Alba 89,0 50,5 101 111,8 45,2 110 

Arad 126,4 67,1 120 132,0 60 120 

Brăila 179,9 65,9 175 115,1 57,2 116 

Botoşani 75,7 38,7 78 103,9 64,4 86 

Braşov 86,8 59,7 75 120,1 66,0 113 

Cluj 101,8 45,5 115 108,3 49,2 104 

Călăraşi 108,4 52,7 99 101,0 43,5 90 

Covasna 104,6 61,9 86 178,3 100,3 162 

Dâmboviţa 129,9 59,2 122 129,7 64,1 116 

Dolj 95,4 48,2 90 104,4 56,8 97 

Giurgiu 168,1 62,1 165 133,3 65,9 130 

Hunedoara 109,7 64,5 100 123,2 71,6 105 

Iaşi 99,0 56,4 94 110,5 54,3 104 

Ilfov 114,4 53,1 108 - - - 

Prahova 86,6 51,2 82 70,7 47,4 65 

Sălaj 96,8 58,3 86 114,1 60,4 90 

Satu Mare 103,8 62,9 92 121,7 47,9 116 

Teleorman 94,3 62,2 88 111,8 55,8 106 

Vâlcea 73,0 40,2 65 104,9 49,6 105 

Vrancea 139,9 61,0 141 102,0 52,7 95 

Vaslui 94,8 66,9 95 147,3 72,4 140 

Bucureşti - - - 113,9 55,8 105 
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Tabelul 4 – Distribuţia procentuală a copiilor şi valorile standard ale ioduriei  
după mediul de provenienţă şi judeţ 

 

Categoriile valorilor ioduriei (%) 

<20µg/l 
deficit sever 

20–49µg/l 
deficit moderat 

50–99µg/l 
deficit mediu 

≥ 100µg/l 
fără deficit 

Judeţ 

Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban 

Alba 100 0 63,6 36,4 22,7 77,3 36,4 63,6 

Arad 0 0 40,0 60,0 60,9 39,1 41,7 58,3 

Brăila 0 0 0 100 16,7 83,3 37,8 62,2 

Botoşani 75 25 50,0 50,0 57,4 42,6 28,6 71,4 

Braşov 75 25 38,5 61,5 37,5 62,5 15,8 84,2 

Cluj 100 0 35,7 64,3 27,5 72,5 31,4 68,6 

Călăraşi 0 0 33,3 16,7 48,4 51,6 57,1 42,9 

Covasna 0 0 50 50 69,2 30,8 34,5 65,5 

Dâmboviţa 100 0 71,4 28,6 52,0 48,0 70,1 29,9 

Dolj 0 100 62,5 37,5 44,4 55,6 42,6 57,4 

Giurgiu 0 100 0 100 41,7 58,3 63,5 36,5 

Hunedoara 50 50 22,2 77,8 13,5 86,5 15,7 84,3 

Iaşi 66,7 33,3 30 70,0 35,0 65,0 26,9 73,1 

Ilfov 100 0 100 0 100 0 100 0 

Prahova 38,5 61,5 33,3 66,7 47,1 52,9 61,5 38,5 

Sălaj 0 0 66,7 33,3 41,4 58,6 44,4 55,6 

Satu Mare 75 25 100 0 62,5 37,5 50,0 50,0 

Teleorman 50 50 78,6 21,4 58,1 41,9 48,6 51,4 

Vâlcea 100 0 71,4 28,6 60,0 40,0 32,4 67,6 

Vrancea 100 0 16,7 83,3 32,0 68,0 65,5 34,5 

Vaslui 100 0 87,5 12,5 47,1 52,9 35,4 64,6 

Bucureşti 100 0 100 0 100 0 100 0 
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Tabelul 5 – Distribuţia procentuală a copiilor după judeţ şi valorile standard ale ioduriei 
 

Categoriile valorilor ioduriei (%) 

Rural Urban 

Judeţ 

<2
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 d
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Alba 6,7 23,3 16,7 53,3 0 8,2 34,7 57,1 

Arad 0 4,9 34,1 61,0 0 6,4 19,1 74,5 

Brăila 0 0 15,0 85,0 0 12,2 30,7 57,1 

Botoşani 5,5 20,0 56,4 18,2 1,7 18,3 38,3 41,7 

Braşov 10,3 17,2 41,4 31,0 1,3 10,4 26,0 62,3 

Cluj 2,6 12,8 28,2 56,4 0 10,5 33,7 55,8 

Călăraşi 0 12,5 37,5 50,0 0 3,1 50,0 46,9 

Covasna 0 13,6 40,9 45,5 0 11,5 15,4 73,1 

Dâmboviţa 1,4 6,8 17,8 74,0 0 5,4 32,4 62,2 

Dolj 0 14,9 41,8 43,3 3,6 7,2 42,2 47,0 

Giurgiu 0 0 13,2 86,8 6,9 3,4 24,1 65,5 

Hunedoara 6,3 12,5 31,3 50,0 1,2 8,4 38,6 51,8 

Iaşi 6,7 10,0 35,0 48,3 1,5 10,4 29,1 59,0 

Ilfov 2,6 5,3 36,8 55,3 0 0 0 0 

Prahova 6,9 15,3 44,4 33,4 9,9 27,2 44,4 18,5 

Sălaj 0 14,2 42,9 42,9 0 5,9 50,0 44,1 

Satu Mare 5,5 9,1 36,4 49,0 2,5 0 30,0 67,5 

Teleorman 2,1 22,9 37,5 37,5 2,8 8,3 36,1 52,8 

Vâlcea 4,4 22,2 46,7 26,7 0 9,3 32,6 58,1 

Vrancea 2,2 2,2 17,4 78,3 0 12,2 41,5 46,3 

Vaslui 4,3 29,8 17,0 48,9 0 3,8 17,0 79,2 

Bucureşti 0 0 0 0 2 7,7 32,9 57,4 

Total 3,3 13,1 33,6 50,1 1,8 9,6 33,4 55,1 
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Tabelul 6 – Distribuţia procentuală a copiilor după judeţ şi valorile standard ale ioduriei 
 

Categoriile valorilor ioduriei (%) 

Număr 
cazuri 

<20µg/l 
deficit sever 

20–49µg/l 
deficit moderat 

50–99µg/l 
deficit mediu 

≥ 100µg/l 
fără deficit Judeţ 

Total Nr. de 
cazuri % Nr. de 

cazuri % Nr. de 
cazuri % Nr. de 

cazuri % 

Alba 79 2 2,5 11 13,9 22 27,8 44 55,8 

Arad 88 0 0,0 5 5,7 23 26,1 60 68,2 

Brăila 69 0 0,0 6 8,7 18 26,1 45 65,2 

Botoşani 115 4 3,5 22 19,1 54 47,0 35 30,4 

Braşov 106 4 3,8 13 12,3 32 30,2 57 53,7 

Cluj 125 1 0,8 14 11,2 40 32,0 70 56,0 

Călăraşi 72 0 0,0 6 8,3 31 43,1 35 48,6 

Covasna 48 0 0,0 6 12,5 13 27,1 29 60,4 

Dâmboviţa 110 1 0,9 7 6,4 25 22,7 77 70,0 

Dolj 150 3 2,0 16 10,7 63 42,0 68 45,3 

Giurgiu 67 2 3,0 1 1,5 12 17,9 52 77,6 

Hunedoara 99 2 2,0 9 9,1 37 37,4 51 51,5 

Iaşi 194 6 3,1 20 10,3 60 30,9 108 55,7 

Ilfov 38 1 2,6 2 5,3 14 36,8 21 55,3 

Prahova 153 13 8,5 33 21,6 68 44,4 39 25,5 

Sălaj 62 0 0,0 6 9,7 29 46,8 27 43,5 

Satu Mare 95 4 4,2 5 5,3 32 33,7 54 56,8 

Teleorman 84 2 2,4 14 16,7 31 36,9 37 44,0 

Vâlcea 88 2 2,3 14 15,9 35 39,8 37 42,0 

Vrancea 87 1 1,1 6 6,9 25 28,7 55 63,3 

Vaslui 100 2 2,2 16 16,0 17 17,0 65 65,0 

Bucureşti 298 6 2,0 23 7,7 98 32,9 171 57,4 

Total 2327 56 2,4 255 11,0 779 33,5 1237 53,1 
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Tabelul 7 – Nivelul de cunoştinţe privind sarea iodată 
 

Nivelul de cunoştinţe privind sarea iodată (%) 

Total Judeţul 

Da Nu Nu m-a interesat Non răspuns 

Alba 93,7 3,8 0,0 2,5 

Arad 84,2 6,8 4,5 4,5 

Brăila 87,0 0,0 2,9 10,1 

Botoşani 84,3 3,5 0,0 12,2 

Braşov 88,7 4,7 0,0 6,6 

Cluj 93,6 3,2 1,6 1,6 

Călăraşi 91,7 1,4 1,4 5,5 

Covasna 93,8 6,2 0,0 0,0 

Dâmboviţa 90,9 1,8 0,9 6,4 

Dolj 87,3 7,3 2,7 2,7 

Giurgiu 86,5 7,5 0,0 6,0 

Hunedoara 94,9 1,1 4,0 0,0 

Iaşi 82,0 8,8 4,1 5,1 

Ilfov 81,6 5,3 0,0 13,1 

Prahova 96,1 2,6 1,3 0,0 

Sălaj 96,8 3,2 0,0 0,0 

Satu Mare 87,4 4,2 5,3 3,1 

Teleorman 91,7 3,6 1,2 3,5 

Vâlcea 89,8 4,5 2,3 3,4 

Vrancea 90,8 2,3 4,6 2,3 

Vaslui 90,0 4,0 2,0 4,0 

Bucureşti 89,3 4,0 0,7 6,0 

Total 89,4 4,3 1,9 4,4 
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Tabelul 8 – Distribuţia procentuală a copiilor după nivelul de cunoştinţe privind sarea iodată 
şi mediu de rezidenţă 

 

Nivelul de cunoştinţe privind sarea iodată (%) 

Rural Urban 
Judeţ 

Da Nu Nu m-a interesat Nu ştiu Da Nu Nu m-a interesat Nu ştiu 

Alba 90,0 6,7 0,0 3,3 95,9 2,1 0,0 2,0 

Arad 92,7 4,9 0,0 2,4 76,6 8,5 8,5 6,4 

Brăila 90,0 0,0 0,0 10,0 85,7 0,0 4,1 10,2 

Botoşani 72,7 5,5 0,0 21,8 95,0 1,7 0,0 3,3 

Braşov 79,4 10,3 0,0 10,3 92,2 2,6 0,0 5,2 

Cluj 87,2 7,7 2,6 2,5 96,5 1,2 1,2 1,1 

Călăraşi 87,5 2,5 2,5 7,5 96,9 0,0 0,0 3,1 

Covasna 86,4 13,6 0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 

Dâmboviţa 91,8 1,4 1,4 5,4 89,2 2,7 0,0 8,1 

Dolj 95,5 3,0 0,0 1,5 80,8 10,8 4,8 3,6 

Giurgiu 86,8 10,6 0,0 2,6 86,3 3,4 0,0 10,3 

Hunedoara 87,5 6,3 6,2 0,0 96,4 0,0 3,6 0,0 

Iaşi 61,7 23,3 6,7 8,3 91,0 2,3 3,0 3,7 

Ilfov 81,6 5,3 0,0 13,1     

Prahova 95,8 2,8 1,4 0,0 96,3 2,5 1,2 0,0 

Sălaj 92,9 7,1 0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 

Satu Mare 78,2 7,2 9,1 5,5 100 0,0 0,0 0,0 

Teleorman 89,6 4,2 0,0 6,2 94,4 2,8 2,8 0,0 

Vâlcea 84,4 4,4 4,4 6,8 95,3 4,7 0,0 0,0 

Vrancea 91,3 2,2 4,3 2,2 90,3 2,4 4,9 2,4 

Vaslui 97,9 0,0 2,1 0,0 83,1 7,5 1,9 7,5 

Bucureşti     89,3 4,0 0,7 6,0 

Total 86,7 6,1 1,9 5,2 91,2 3,2 1,8 3,8 
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Tabelul 9 – Distribuţia procentuală a copiilor după tipul de sare folosit 
 

Tipul de sare folosit 

Iodată Neiodată Nu ştiu 
Mediu Total 

N % N % N % 

Urban 1418 1128 79,5 145 10,2 145 10,3 

Rural 909 592 65,1 186 20,5 131 14,4 

Total 2327 1720 73,9 331 14,2 276 11,9 
 
 

Tabelul 10 – Valoarea ioduriei (µg/l) în funcţie de folosirea sării iodate 
 

Folosirea sării iodate 

Mediu Media Deviaţie standard Mediană 

DA 
Urban 114,5 60,4 105 

Rural 107,1 61,2 100 

NU 
Urban 108,3 63,1 95 

Rural 109,1 64,6 103 
 
 

Tabelul 11 – Distribuţia procentuală a copiilor după modul de folosire a sării 
 

Când puneţi sare în mâncare Nr. cazuri % 

Înainte de fierbere 388 16,7 

În timpul fierberii 1405 60,4 

După fierbere 391 16,8 

Nu ştiu 143 6,1 

Total 2327 100 
 
 

Tabelul 12 – Distribuţia procentuală a ioduriei (µg/l) după modul de folosire a sării iodate 
 

Caracteristici iodurie Când puneţi sare în mâncare  
(pentru cei ce folosesc numai sarea iodată) 

Media Deviaţie standard Mediană 

Înainte de fierbere 112,1 59,2 105 

În timpul fierberii 111,2 59,9 104 

După fierbere 113,8 59,4 110 
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Tabelul 13 – Distribuţia procentuală a copiilor în funcţie de conştientizarea existenţei  
iodurii de potasiu 

 

Alţi auzit de iodura de potasiu? Nr. cazuri % 

Da 1424 61,2 

Nu 527 22,6 

Nu ştiu 376 16,2 

Total 2327 100 
 
 

Tabelul 14 – Distribuţia procentuală a cazurilor în funcţie de conştientizarea existenţei  
iodurii de potasiu 

 

Da Nu Nu ştiu 
Mediu Total 

Nr. % Nr. % Nr. % 

Urban 1418 961 67,8 257 18,1 200 14,2 

Rural 909 463 50,9 270 29,7 176 19,4 

Total 2327 1424 61,2 527 22,6 376 16,2 
 
 

Tabelul 15 – Distribuţia copiilor după tratamentul cu iodură de potasiu 
 

A luat copilul dvs. iodură de potasiu? Nr. cazuri % 

Da 235 10,1 

Nu 1494 64,2 

Nu ştiu 598 25,7 

Total 2327 100 
 
 

Tabelul 16 – Distribuţia copiilor după tratamentul cu iodură de potasiu şi mediu 
 

Da Nu Nu ştiu Mediu Total 
Nr. % Nr. % Nr. % 

Urban 1418 152 10,7 898 63,4 368 25,9 

Rural 909 83 9,1 596 65,6 230 25,3 

Total 2327 235 10,1 1494 64,2 598 25,7 
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Tabelul 17 – Distribuţia procentuală a copiilor după tratamentul 
cu iodură de potasiu şi judeţ 

 

A luat copilul dvs. iodură de potasiu?  

Total (%) 
Judeţul 

Da Nu Nu ştiu 

Alba 15,2 60,8 24,0 

Arad 8,0 67,0 25,0 

Brăila 13,0 55,2 31,8 

Botoşani 6,1 63,5 30,4 

Braşov 17,0 55,7 27,3 

Cluj 9,6 60,0 30,4 

Călăraşi 11,1 59,7 29,2 

Covasna 4,1 70,8 25,1 

Dâmboviţa 8,2 66,4 25,4 

Dolj 6,0 69,3 24,7 

Giurgiu 10,4 65,7 23,9 

Hunedoara 7,1 65,7 27,2 

Iaşi 6,2 60,3 33,5 

Ilfov 10,5 65,8 23,7 

Prahova 14,4 60,8 24,8 

Sălaj 12,9 59,7 37,4 

Satu Mare 9,5 66,3 24,2 

Teleorman 7,1 67,9 25,0 

Vâlcea 11,4 68,2 20,4 

Vrancea 17,2 64,4 18,4 

Vaslui 3,0 87,0 10,0 

Bucureşti 13,2 61,7 25,1 

Total 10,1 64,2 25,7 
 
 

Tabelul 18 – Distribuţia valorii ioduriei (µg/l) după tratamentul cu iodură de potasiu 
 

Caracteristici iodurie A luat copilul dvs.  
iodură de potasiu? 

Media Deviaţie standard Mediană 

Da 109,2 59,2 105 

Nu 111,0 61,5 103 
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Tabelul 19 – Distribuţia procentuală a tratamentului cu vitamine şi mediul de provenienţă 
 

Da Nu Nu ştiu 
Mediu Total 

Nr. % Nr. % Nr. % 

Urban 1418 409 28,8 945 66,6 64 4,5 

Rural 909 192 21,1 667 73,4 50 5,5 

Total 2327 601 25,8 1612 69,3 114 4,9 
 
 

Tabelul 20 – Distribuţia valorii ioduriei (µg/l) după tratamentul cu vitamine 
 

Caracteristici iodurie Copilul dumneavoastră a luat vitamine 
în ultima lună? Media Deviaţie standard Mediană 

Da 112,6 62,9 105 

Nu 109,9 60,1 100 
 
 

Tabelul 21 – Distribuţia procentuală a copiilor după valorile standard ale ioduriei  
şi tratamentul cu vitamine 

 

<20µg/l 
deficit sever 

20–49µg/l 
deficit moderat 

50–99µg/l 
deficit mediu 

≥100µg/l 
fără deficit Copilul dvs. a luat 

vitamine în ultima lună? 
Total 
cazuri 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Da 601 13 2,2 77 12,8 176 29,3 335 55,7 

Nu 1612 41 2,6 168 10,4 560 34,7 843 52,3 

Nu ştiu 114 2 1,8 10 8,8 43 37,7 59 51,7 

Total 2327 56 2,4 255 11,0 779 33,5 1237 53,1 
 
 

Tabelul 22 – Procentul copiilor care consumă sare iodată în funcţie de nivelul  
de educaţie a părinţilor 

 

Rural (%) Urban (%) Nivelul educaţional 
Da Nu Nu ştiu Da Nu Nu ştiu 

Fără şcoală 23,1 23,1 53,8 37,5 0,0 62,5 

Mai puţin de 4 clase 48,7 18,9 32,4 44,7 7,9 47,4 

7 -8 clase 58,6 22,5 18,9 64,9 15,3 19,8 

Liceu neterminat 67,5 23,0 9,6 75,5 14,3 10,2 

Liceu 77,0 18,2 4,7 88,0 8,8 3,2 

Şcoală postliceală 85,0 10,0 5,0 85,3 8,4 6,3 

Şcoală profesională 72,3 21,2 6,5 80,5 12,8 6,7 

Universitate 88,9 11,1 0,0 92,9 5,7 1,4 

Altele 46,0 45,0 0,0 66,6 33,4 0,0 

Nu răspunde 5,3 7,9 86,8 19,1 4,3 76,6 

Total 65,1 20,5 14,4 79,5 10,2 10,3 
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Tabelul 23 – Distribuţia procentuală a copiilor după frecvenţa consumului  
de lapte sau brânză şi mediu de rezidenţă 

 

Frecvenţa consumului de lapte sau brânză 

Rural (%) Urban (%) 

Judeţ 

zilnic 
de

 c
ât

ev
a 

or
i  

pe
 s
ăp

tă
m

ân
ă 

rar niciodată nu 
ştiu zilnic 

de
 c
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ev

a 
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i  
pe

 s
ăp

tă
m

ân
ă 

rar niciodată nu 
ştiu 

Alba 40,0 53,3 6,7 0,0 0,0 61,2 28,6 6,1 1,9 2,0 

Arad 26,8 48,8 19,5 0,0 4,9 70,2 27,7 2,1 0,0 0,0 

Brăila 50,0 30,0 15,0 0,0 5,0 40,8 51,0 8,2 0,0 0,0 

Botoşani 45,5 32,7 3,6 0,0 18,2 38,4 45,0 13,3 0,0 3,3 

Braşov 48,3 34,5 6,9 0,0 10,3 44,1 42,9 10,4 0,0 2,6 

Cluj 33,3 43,6 17,9 2,6 2,6 51,2 39,5 8,1 0,0 1,2 

Călăraşi 25,0 37,5 30,0 2,5 5,0 21,9 53,1 21,9 0,0 3,1 

Covasna 45,5 45,5 9,0 0,0 0,0 57,7 38,5 0,0 3,8 0,0 

Dâmboviţa 57,5 23,3 15,1 0,0 4,1 45,9 32,4 13,5 0,0 8,1 

Dolj 65,7 26,9 5,9 0,0 1,5 34,9 47,0 10,9 2,4 4,8 

Giurgiu 44,7 34,2 13,2 7,9 0,0 37,9 48,4 10,3 0,0 3,4 

Hunedoara 50,0 43,7 6,3 0,0 0,0 41,0 49,4 9,6 0,0 0,0 

Iaşi 53,3 28,3 11,7 0,0 6,7 26,1 51,5 18,7 0,7 3,0 

Ilfov 39,5 34,1 13,2 0,0 13,2 - - - - - 

Prahova 31,9 43,1 19,4 5,6 0,0 42,0 48,1 9,9 0,0 0,0 

Sălaj 35,7 53,6 7,1 0,0 3,6 41,2 44,1 11,8 2,9 0,0 

Satu Mare 41,8 41,8 16,4 0,0 0,0 52,5 37,5 10,0 0,0 0,0 

Teleorman 45,8 33,3 14,6 0,0 6,3 44,4 44,4 8,4 2,8 0,0 

Vâlcea 37,8 44,4 15,6 2,2 0,0 34,9 48,8 16,3 0,0 0,0 

Vrancea 47,8 34,8 17,4 0,0 0,0 36,6 48,8 12,2 0,0 2,4 

Vaslui 59,6 25,5 14,9 0,0 0,0 22,6 30,2 47,2 0,0 0,0 

Bucureşti - - - - - 48,3 36,9 8,1 0,3 6,4 

Total 44,9 36,2 13,8 1,1 4,0 42,5 42,3 11,8 0,6 2,8 
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Tabelul 24 – Distribuţia procentuală a copiilor după frecvenţa consumului de peşte 
şi mediu de rezidenţă 

 

Frecvenţa consumului de peşte (%) 

Rural Urban 

Judeţ 

zilnic 
de

 c
ât
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or
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rar niciodată nu 
ştiu zilnic 

de
 c
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m
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ă 

rar niciodată nu 
ştiu 

Alba 0,0 3,3 90,0 6,7 0,0 0,0 24,5 69,4 4,1 2,0 

Arad 2,4 7,4 85,4 2,4 2,4 2,1 19,1 70,3 8,5 0,0 

Brăila 0,0 30,0 65,0 0,0 5,0 2,0 18,4 77,6 2,0 0,0 

Botoşani 0,0 3,6 78,2 0,0 18,2 0,0 10,0 81,7 5,0 3,3 

Braşov 0,0 6,9 79,4 3,4 10,3 2,6 19,5 70,1 3,9 3,9 

Cluj 0,0 2,6 82,1 10,2 5,1 1,2 12,8 72,0 12,8 1,2 

Călăraşi 2,5 17,5 67,5 7,5 5,0 0,0 9,4 84,4 3,1 3,1 

Covasna 18,3 13,6 54,5 13,6 0,0 0,0 7,7 76,9 15,4 0,0 

Dâmboviţa 6,8 16,4 69,9 2,7 4,2 2,7 18,9 70,3 0,0 8,1 

Dolj 4,5 20,9 70,1 3,0 1,5 0,0 32,5 62,7 2,4 2,4 

Giurgiu 5,2 23,7 71,1 0,0 0,0 3,4 24,2 69,0 0,0 3,4 

Hunedoara 6,3 18,7 75,0 0,0 0,0 3,6 13,3 79,5 3,6 0,0 

Iaşi 5,0 16,7 70,0 1,7 6,6 2,2 23,9 67,2 3,0 3,7 

Ilfov 0,0 28,9 50,0 7,9 13,2 - - - - - 

Prahova 8,3 23,6 66,7 1,4 0,0 1,3 33,3 65,4 0,0 0,0 

Sălaj 0,0 10,7 67,9 21,4 0,0 2,9 17,7 67,7 8,8 2,9 

Satu Mare 0,0 5,5 69,0 20,0 5,5 0,0 15,0 77,5 5,0 2,5 

Teleorman 0,0 27,1 58,3 6,3 8,3 2,8 11,1 83,3 2,8 0,0 

Vâlcea 2,2 15,6 82,2 0,0 0,0 2,3 34,9 55,8 7,0 0,0 

Vrancea 0,0 13,0 82,7 4,3 0,0 0,0 24,4 65,9 7,3 2,4 

Vaslui 0,0 23,4 72,3 4,3 0,0 0,0 11,3 84,9 1,9 1,9 

Bucureşti - - - - - 1,3 17,8 72,2 3,0 5,7 

Total 3,0 15,8 71,7 5,2 4,3 1,5 19,6 71,9 4,2 2,8 
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Tabelul 25 – Distribuţia procentuală a copiilor după frecvenţa consumului de ouă  
şi mediu de rezidenţă 

 

Frecvenţa consumului de ouă (%) 

Rural Urban 

Judeţ 

zilnic 
de

 c
ât

ev
a 

or
i  

pe
 s
ăp

tă
m

ân
ă 

rar niciodată nu 
ştiu zilnic 

de
 c
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tă
m
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ă 

rar niciodată nu 
ştiu 

Alba 26,7 66,7 6,6 0,0 0,0 12,2 73,6 12,2 0,0 2,0 

Arad 19,5 68,3 12,2 0,0 0,0 6,4 68,1 25,5 0,0 0,0 

Brăila 15,0 55,0 20,0 0,0 10,0 14,3 73,5 6,1 2,0 4,1 

Botoşani 20,0 56,4 5,5 0,0 18,1 33,3 60,1 3,3 0,0 3,3 

Braşov 0,0 69,0 20,7 0,0 10,3 15,6 68,8 13,0 0,0 2,6 

Cluj 7,7 71,8 17,9 0,0 2,6 2,3 73,3 19,8 3,5 1,1 

Călăraşi 32,5 35,0 27,5 0,0 5,0 6,3 65,6 21,9 3,1 3,1 

Covasna 40,9 59,1 0,0 0,0 0,0 11,5 80,8 7,7 0,0 0,0 

Dâmboviţa 27,4 54,8 13,7 0,0 4,1 16,2 59,5 16,2 0,0 8,1 

Dolj 31,3 52,3 14,9 0,0 1,5 15,7 66,3 15,7 0,0 2,3 

Giurgiu 23,7 65,8 10,5 0,0 0,0 10,3 62,2 24,1 0,0 3,4 

Hunedoara 18,8 81,2 0,0 0,0 0,0 10,8 74,7 14,5 0,0 0,0 

Iaşi 38,3 45,0 10,0 0,0 6,7 15,7 60,4 17,9 1,5 4,5 

Ilfov 5,3 76,3 5,3 0,0 13,1 - - - - - 

Prahova 29,2 50,0 20,8 0,0 0,0 25,9 59,3 14,8 0,0 0,0 

Sălaj 17,9 57,1 25,0 0,0 0,0 8,8 76,5 11,8 0,0 2,9 

Satu Mare 16,4 61,8 18,2 1,8 1,8 7,5 77,5 15,0 0,0 0,0 

Teleorman 39,6 43,8 10,4 0,0 6,2 41,7 36,1 22,2 0,0 0,0 

Vâlcea 28,9 53,3 17,8 0,0 0,0 27,9 55,8 14,0 2,3 0,0 

Vrancea 26,1 52,2 21,7 0,0 0,0 9,8 73,2 14,6 0,0 2,4 

Vaslui 23,4 57,4 19,2 0,0 0,0 7,5 62,3 30,2 0,0 0,0 

Bucureşti - - - - - 7,1 66,4 20,5 0,3 5,7 

Total 24,5 56,8 14,7 0,1 3,9 13,4 66,2 16,9 0,7 2,8 
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Tabelul 26 – Distribuţia procentuală a copiilor după frecvenţa consumului  
de carne sau mezeluri şi mediu de rezidenţă 

 

Frecvenţa consumului de carne sau mezeluri (%) 

Rural Urban 

Judeţ 

zilnic 
de

 c
ât

ev
a 

or
i  

pe
 s
ăp

tă
m

ân
ă 

rar niciodată nu 
ştiu zilnic 

de
 c

ât
ev

a 
or

i  
pe

 s
ăp

tă
m

ân
ă 

rar niciodată nu 
ştiu 

Alba 16,7 70,0 13,3 0,0 0,0 61,2 36,7 0,0 0,0 2,1 

Arad 22,0 53,7 24,3 0,0 0,0 25,5 55,3 19,1 0,0 0,0 

Brăila 20,0 55,0 20,0 0,0 5,0 24,5 59,2 16,3 0,0 0,0 

Botoşani 5,5 45,5 30,9 0,0 18,1 20,0 60,0 16,7 0,0 3,3 

Braşov 34,5 31,0 24,2 0,0 10,3 42,9 42,9 11,7 0,0 2,5 

Cluj 12,8 38,5 43,6 2,6 2,5 27,9 55,8 15,1 0,0 1,2 

Călăraşi 2,5 60,0 30,0 0,0 7,5 25,0 59,4 12,5 0,0 3,1 

Covasna 31,8 50,0 18,2 0,0 0,0 42,3 50,0 7,7 0,0 0,0 

Dâmboviţa 41,1 41,1 13,7 0,0 4,1 27,0 54,1 10,8 0,0 8,1 

Dolj 25,4 46,3 28,3 0,0 0,0 6,0 66,3 24,1 1,2 2,4 

Giurgiu 31,6 47,4 21,0 0,0 0,0 34,6 51,7 10,3 0,0 3,4 

Hunedoara 37,5 43,8 18,7 0,0 0,0 38,6 51,8 9,6 0,0 0,0 

Iaşi 18,3 23,3 51,7 0,0 6,7 29,1 54,5 12,7 0,0 3,7 

Ilfov 39,5 39,5 7,9 0,0 13,1 - - - - - 

Prahova 30,6 40,3 27,8 1,3 0,0 38,3 45,7 16,0 0,0 0,0 

Sălaj 14,3 64,3 21,4 0,0 0,0 29,4 58,8 11,8 0,0 0,0 

Satu Mare 7,3 74,5 18,2 0,0 0,0 22,5 55,0 22,5 0,0 0,0 

Teleorman 2,5 5,4 2,3 0,0 5,8 58,4 33,3 8,3 0,0 0,0 

Vâlcea 13,3 64,4 22,3 0,0 0,0 39,6 48,8 9,3 2,3 0,0 

Vrancea 4,4 41,3 54,3 0,0 0,0 22,0 63,4 9,8 0,0 4,8 

Vaslui 10,6 59,6 27,7 2,1 0,0 7,5 66,0 24,5 0,0 2,0 

Bucureşti - - - - - 47,0 40,6 6,0 0,0 6,4 

Total 20,5 49,3 26,3 0,3 3,6 33,8 50,9 12,3 0,2 2,8 
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Tabelul 27 – Distribuţia consumului de alimente bogate în iod 
 

Mediana ioduriei micrograme/l 
Alimente 

În fiecare zi De câteva ori  
pe săptămână Rar Niciodată Nu ştiu

Carne sau mezeluri 105 100 102 85 102 

Peşte 106 105 100 117 105 

Lapte sau brânză 103 101 104 122 103 

Ouă 105 102 103 115 100 
 
 

Tabelul 28 – Distribuţia valorii ioduriei (µg/l) după frecvenţa consumului  
de alimente bogate în iod 

 

În fiecare zi De câteva ori 
pe săptămână Rar Niciodată Nu ştiu 

Alimente 

Medie DS Medie DS Medie DS Medie DS Medie DS 

Carne/mezeluri 113,2 60,8 108,3 59,9 111,9 62,8 105,2 41,7 120,1 58,7 

Peşte 105,6 56,7 111,4 61,3 109,5 60,6 123,9 60,1 117,9 58,5 

Lapte sau brânză 109,8 59,5 109,9 61,4 112,6 62,1 140,8 72,2 118,5 56,0 

Ouă 108,8 59,9 110,1 60,9 114,2 60,5 104,7 40,3 118,6 60,5 
 
 

Tabelul 29 – Distribuţia cazurilor după modul de preparare a alimentelor  
şi mediul de rezidenţă 

 

Înainte de fierbere În timpul fierberii După fierbere Nu ştiu 
Mediu Total 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Urban 1418 239 16,8 866 61,1 234 16,5 79 5,6 

Rural 909 149 16,4 539 59,3 157 17,3 64 7,0 

Total 2327 388 16,7 1405 60,4 391 16,8 143 6,1 
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Tabelul 30 – Distribuţia cazurilor după modul de preparare a alimentelor şi judeţ 
 

Când puneţi sare în mâncare?  

Total (%) Judeţul 

Înainte de fierbere În timpul fierberii După fierbere Nu ştiu 

Alba 36,7 40,5 19,0 3,8 

Arad 23,9 62,5 11,4 2,2 

Brăila 4,3 66,7 24,7 4,3 

Botoşani 14,8 57,4 17,4 10,4 

Braşov 16,0 57,5 20,8 5,7 

Cluj 26,4 53,6 16,0 4,0 

Călăraşi 16,7 63,9 12,5 6,9 

Covasna 22,9 50,0 25,0 2,1 

Dâmboviţa 9,1 59,1 24,5 7,3 

Dolj 6,0 76,0 13,3 4,7 

Giurgiu 16,4 73,1 7,5 3,0 

Hunedoara 32,3 56,6 8,1 3,0 

Iaşi 10,8 50,5 22,7 16,0 

Ilfov 15,8 63,2 7,9 13,1 

Prahova 8,5 66,7 20,9 3,9 

Sălaj 37,1 41,9 12,9 8,1 

Satu Mare 54,7 36,8 5,3 3,2 

Teleorman 10,7 70,2 15,5 3,6 

Vâlcea 6,8 59,1 30,7 3,4 

Vrancea 8,0 69,0 20,8 2,2 

Vaslui 14,0 77,0 6,0 3,0 

Bucureşti 10,7 64,1 16,8 8,4 

Total 16,7 60,4 16,8 6,1 
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Tabelul 31 – Distribuţia cazurilor după administrarea de iodură de potasiu şi judeţ 
 

Aţi auzit de iodură de potasiu? 

Total % Judeţul 

Da Nu Nu ştiu 

Alba 72,2 10,1 17,7 

Arad 51,1 34,1 14,8 

Brăila 65,2 14,5 20,3 

Botoşani 57,4 18,3 24,3 

Braşov 72,6 14,2 13,2 

Cluj 73,6 14,4 12,0 

Călăraşi 54,2 29,2 16,6 

Covasna 70,8 20,8 8,4 

Dâmboviţa 60,0 25,5 14,5 

Dolj 42,7 35,3 22,0 

Giurgiu 53,7 31,4 14,9 

Hunedoara 79,8 10,1 10,1 

Iaşi 48,5 29,9 21,6 

Ilfov 57,9 18,4 23,7 

Prahova 71,9 14,4 13,7 

Sălaj 66,1 21,0 12,9 

Satu Mare 46,3 34,8 18,9 

Teleorman 54,8 31,0 14,2 

Vâlcea 69,3 11,4 19,3 

Vrancea 51,7 39,2 9,1 

Vaslui 58,0 30,0 12,0 

Bucureşti 68,2 16,4 15,4 

Total 61,2 22,6 16,2 
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Tabelul 32 – Distribuţia cazurilor după administrarea de vitamine  
şi judeţ (iod mg/kg sare) 

 

Copilul dumneavoastră  
a luat vitamine în ultima lună? 

Total % Judeţul 

Da Nu Nu ştiu 

Alba 25,3 72,2 2,5 

Arad 17,1 81,8 1,1 

Brăila 29,0 69,6 1,4 

Botoşani 21,8 67,8 10,4 

Braşov 21,7 71,7 6,6 

Cluj 23,2 71,2 5,6 

Călăraşi 20,8 70,8 8,4 

Covasna 41,7 56,3 2,0 

Dâmboviţa 33,6 58,2 8,2 

Dolj 14,7 80,7 4,6 

Giurgiu 19,4 77,6 3,0 

Hunedoara 35,4 64,6 0,0 

Iaşi 27,8 61,9 10,3 

Ilfov 31,6 50,0 18,4 

Prahova 22,2 75,2 2,6 

Sălaj 24,2 75,8 0,0 

Satu Mare 33,7 64,2 2,1 

Teleorman 21,4 75,0 3,6 

Vâlcea 25,0 72,7 2,3 

Vrancea 27,6 71,3 1,1 

Vaslui 18,0 80,0 2,0 

Bucureşti 32,9 61,1 6,0 

Total 25,8 69,3 4,9 
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Tabelul 33 – Distribuţia copiilor după nivelul de educaţie a părinţilor 
 

Total Rural Urban 
Nivelul de educaţie 

Nr. de cazuri % Nr. de cazuri % Nr. de cazuri % 

Fără şcoală 29 1,3 13 1,4 16 1,1 

Mai puţin de 4 clase 75 3,2 37 4,1 38 2,7 

7–8 clase 353 15,2 222 24,4 131 9,2 

Liceu neterminat 273 11,7 126 13,9 147 10,4 

Liceu 799 34,3 209 23,0 590 41,6 

Şcoala postliceală 115 5,0 20 2,2 95 6,7 

Şcoala profesională 408 17,5 213 23,4 195 13,8 

Universitate 159 6,8 18 2,0 141 9,9 

Altele 31 1,3 13 1,4 18 1,3 

Nu ştiu/nu răspunde 85 3,7 38 4,2 47 3,3 

Total 2327 100 909 100 1418 100 
 
 

Tabelul 34 – Caracteristicile iodului în sare (iog mg/kg sare) – eşantion total 
 

Nr. de cazuri Medie Deviaţie standard Mediană 

2060 22,18 13,07 21,33 
 
 

Tabelul 35 – Caracteristicile iodului în sare după mediul de reşedinţă (iog mg/kg sare) 
 

Mediu de rezidenţă Nr. de cazuri Medie Deviaţie standard Mediană 

Urban 1245 24,74 13,05 24,00 

Rural 815 18,28 12,11 16,91 
 
 

Tabelul 36 – Distribuţia procentuală a copiilor şi valorile standard ale iodului 
în sare (iod mg/kg sare) 

 

Valorilor iodului din sare 
(Iod mg/kg sare) – % Mediu 

0 <15 ≥15 

Urban 2,0 52,2 45,8 

Rural 6,1 70,5 23,4 
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Tabelul 37 – Distribuţia valorii iodului din sare după judeţ  
(iod mg/kg sare) 

 

Judeţ Nr. de cazuri Medie Deviaţie standard Mediană 

Alba 74 25,36 11,88 25,65 

Arad 73 17,95 13,41 18,70 

Brăila 69 22,52 9,97 23,20 

Botoşani 98 17,48 10,92 16,90 

Braşov 99 19,36 10,71 20,00 

Cluj 104 26,01 12,78 29,70 

Călăraşi 70 21,58 14,81 19,15 

Covasna 46 25,64 14,61 28,50 

Dâmboviţa 108 16,46 9,79 15,55 

Dolj 140 21,78 17,06 18,20 

Giurgiu 66 14,98 8,94 14,24 

Hunedoara 74 26,04 11,73 24,95 

Iaşi 179 22,13 11,60 22,00 

Ilfov 38 17,02 11,29 15,13 

Prahova 152 23,23 15,51 23,00 

Sălaj 62 13,56 6,13 14,24 

Teleorman 83 15,32 7,78 15,10 

Vâlcea 88 21,25 10,31 20,40 

Vrancea 86 23,89 9,69 22,92 

Vaslui 99 21,72 11,77 19,60 

Bucureşti 252 31,17 13,06 31,05 
 
 

Tabelul 38 – Distribuţia cazurilor după valorile standard ale iodului în sare  
(iodat de K mg/kg sare) – eşantion total 

 

Categoriile valorilor iodului din sare (%) 
 

0 <25,5 25,5–42,5 >42,5 

Nr. de cazuri 76 1221 657 106 

Procent 3,7 59,3 31,9 5,1 
 



 84 

Tabelul 39 – Distribuţia procentuală a copiilor şi valorile standard ale iodului în sare 
după mediul de provenienţă (iodat de K mg/kg sare) 

 

Categoriile valorilor iodului din sare% 
Mediu 

0 <25,5 25,5–42,5 >42,5 

Urban 2,1 51,9 39,5 6,5 

Rural 5,7 70,6 20,2 3,1 

Total 3,5 52,5 38,8 6,7 
 
 

Tabelul 40.1 – Caracteristicile ioduriei (µg/l) după nivelul iodatului de potasiu 
(mg/kg sare) din sare în mediul urban 

 

Urban Valorile standard 
ale iodului în sare 

(iodat de K mg/kg dare) Nr. de cazuri Medie Deviaţie standard Mediană 

0 25 73,40 57,35 52,00 

<25,5 659 112,35 61,38 105,00 

25,5–42,5 492 115,77 59,84 105,00 

>42,5 109 112,80 52,34 110,00 
 
 

Tabelul 40.2 – Caracteristicile ioduriei (µg/l) după nivelul iodatului de potasiu (mg/kg sare) 
din sare în mediul rural 

 

Rural Valorile standard 
ale iodului în sare 

(iodat de K mg/kg dare) Nr. cazuri Medie Deviaţie standard Mediană 

0 50 95,94 67,56 78,00 

<25,5 602 104,19 59,65 97,50 

25,5–42,5 179 114,35 63,35 105,00 

>42,5 39 102,54 62,48 100,00 
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Tabelul 41.1 – Caracteristicile ioduriei (iodat de K mg/kg sare) după nivelul iodării sării  
în mediul urban 

 

Valori ale ioduriei 
 

Nr, 
cazuri 

<20µg/l 
deficit sever 

20–49µg/l 
deficit moderat 

50–99µg/l 
deficit mediu 

≥100µg/l 
fără deficit 

Valori standard  
ale iodului în sare Total Nr. de 

cazuri % Nr. de 
cazuri % Nr. de 

cazuri % Nr. de 
cazuri % 

0 26 2 7,7 9 34,6 8 30,8 7 26,9 

<25,5 646 14 2,2 67 10,4 233 36,1 332 51,4 

25,5–42,5 492 7 1,4 45 9,1 176 35,8 264 53,7 

>42,5 81 1 1,2 7 8,6 31 38,3 42 51,9 

Total 1245 24 3,86 128 10,28 448 35,98 645 51,81 
 
 

Tabelul 41.2 – Caracteristicile ioduriei (iodat de K mg/kg sare) după nivelul iodării sării 
în mediul rural 

 

Valori ale ioduriei 
 

Număr 
cazuri 

≥ 100µg/l 
fără deficit 

20–49µg/l 
deficit moderat 

50–99µg/l 
deficit mediu 

≥100µg/l 
fără deficit 

Valori standard 
ale iodului în sare Total Nr. de 

cazuri % Nr. de 
cazuri % Nr. de 

cazuri % Nr. de 
cazuri % 

0 50 3 6,0 8 16,0 20 40,0 19 38,0 

<25,5 575 21 3,7 76 13,2 213 37,0 265 46,1 

25,5–42,5 165 3 1,8 22 13,3 52 31,5 88 53,3 

>42,5 25 0 0 2 8,0 8 32,0 15 60,0 

Total 815 27 3,31 108 13,25 293 35,95 387 47,49 
 
 

Tabelul 42 – Distribuţia cazurilor după valorile iodului total în sare 
 

Total Urban Rural Categorii iod  
(ppm) Nr. cazuri % Nr. cazuri % Nr. cazuri % 

0 75 3,6 25 2,0 50 6,1 
<15 1226 59,5 650 52,2 574 70,5 
≥15 759 36,9 570 45,8 191 23,4 
Total 2060 100 1245 100 815 100 
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ANTROPOMETRIE 
 
 

Tabelul 43 – Greutatea pentru înălţime la copiii cu vârsta de 6 ani  
în mediul urban (WHZ)* 

 

M 
N=30 

F 
N=68 

Total 
N=98 WHZ 

(%) 

< –2 0 8,8 6,1 

< –3 0 2,9 2 

> 2 0 4,4 3 
 

Caracteristica distribuţiei M F Total 

Mediană –0,25 –0,16 –0,2 

Medie –0,17 –0,21 –0,19 

DS 1,02 1,36 1,26 
 

M 
N=30 

F 
N=68 

Total 
N=98 WHP 

(%) 

Proporţie <5 0 16,2 11,2 

Proporţie <3 0 10,3 7,1 
 

M 
N=30 

F 
N=68 

Total 
N=98 WHM 

(%) 

<80% 0 4,4 3,1 

<70% 0 2,9 2 
           * 6 ani ≤vârstă <7ani 
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Tabelul 44 – Greutatea pentru înălţime la copiii cu vârsta de 6 ani 
în mediul rural (WHZ)* 

 

M 
N=60 

F 
N=68 

Total 
N=128 WHZ 

(%) 

< –2 6,7 1,5 3,9 

< –3 0 0 0 

> +2 5,1 4,4 4,8 
 

Caracteristica distribuţiei M F Total 

Mediană –0,06 -0,12 –0,11 

Medie –0,12 0,04 –0,04 

DS 1,11 1,06 1,14 
 

M 
N=60 

F 
N=68 

Total 
N=128 WHP 

(%) 

Proporţie <5 11,7 2,9 7 

Proporţie <3 6,7 2,9 4,7 
 

M 
N=60 

F 
N=68 

Total 
N=128 WHM 

(%) 

<80% 3,3 0 1,6 

<70% 0 0 0 
             * 6 ani ≤vârstă <7ani 
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Tabelul 45 – Greutatea pentru înălţime la copiii cu vârsta de 7 ani 
în mediul urban (WHZ)* 

 
M 

N=614 
F 

N=627 
Total 

N=1241 WHZ 
(%) 

< –2 3,4 5,4 4,4 

< –3 0,8 0,5 0,7 

>2 6,8 4,3 5,5 
 

Caracteristica distribuţiei M F Total 

Mediană 0,01 –0,22 –0,11 

Medie 0,01 –0,17 –0,08 

DS 1,13 1,23 1,26 
 

M 
N=614 

F 
N=627 

Total 
N=1241 WHP 

(%) 

Proporţie <5 7,5 10,9 9,2 

Proporţie <3 4,1 7,1 5,6 
 

M 
N=614 

F 
N=627 

Total 
N=1241 WHM 

(%) 

<80% 1,5 2,8 2,1 

<70% 0 0,2 0,1 
               * 7 ani ≤vârstă <8 ani 
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Tabelul 46 – Greutatea pentru înălţime la copiii cu vârsta de 7 ani  

în mediul rural (WHZ)* 
 

M 
N=362 

F 
N=359 

Total 
N=721 WHZ 

(%) 

< –2 2,8 7,3 5 

< –3 0,3 0,3 0,3 

> +2 6,4 1,4 3,8 
 

Caracteristica distribuţiei M F Total 

Mediană –0,29 –0,35 –0,33 

Medie –0,20 –0,41 –0,31 

DS 1,09 1,03 1,12 
 

M 
N=36 

F 
N=359 

Total 
N=721 WHP 

(%) 

Proporţie <5 9,4 12,3 10,8 

Proporţie <3 5 8,7 6,8 
 

M 
N=362 

F 
N=359 

Total 
N=721 WHM 

(%) 

<80% 0,8 4,2 2,5 

<70% 0 0 0 
              * 7 ani ≤vârstă <8ani 
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Tabelul 47 – Înălţimea pentru vârstă la copiii cu vârsta de 6 ani 
în mediul urban (HAZ)* 

 
M 

N=30 
F 

N=68 
Total 
N=98 HAZ 

(%) 

< –2 0 0 0 

< –3 0 0 0 
 

Caracteristica distribuţiei M F Total 

Mediană 0,28 0,43 0,36 

Medie 0,34 0,43 0,40 

DS 1,06 1,1 1,1 
 
M 

N=30 
F 

N=68 
Total 
N=98 HAP 

(%) 

Proporţie <5 3,3 2,9 3,1 

Proporţie <3 0 0 0 
 
M 

N=30 
F 

N=68 
Total 
N=98 HAM 

(%) 

<80% 0 0 0 

<70% 0 0 0 
            * 6 ani ≤vârstă <7ani 
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Tabelul 48 – Înălţimea pentru vârstă la copiii cu vârsta de 6 ani 
în mediul rural (HAZ)* 

 

M 
N=60 

F 
N=68 

Total 
N=128 HAZ 

(%) 

< –2 5 5,9 5,5 

< –3 0 0 0 

> 2 3,4 2,9 3,1 
 

Caracteristica distribuţiei M F Total 

Mediană 0,08 –0,13 –0,07 

Medie –0,04 –0,05 –0,04 

DS 1,06 1,11 1,11 
 

M 
N=60 

F 
N=68 

Total 
N=128 HAP 

(%) 

Proporţie <5 6,7 8,8 7,8 

Proporţie <3 5 7,4 6,3 
 

M 
N=60 

F 
N=68 

Total 
N=128 HAM 

(%) 

<90% 0 2,9 1,6 

<80% 0 0 0 
         * 6 ani ≤vârstă <7ani 
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Tabelul 49 – Înălţimea pentru vârstă la copiii cu vârsta de 7 ani 
în mediul urban (HAZ) 

 
M 

N=614 
F 

N=627 
Total 

N=1241 HAZ 
(%) 

< –2 2,8 1,3 2 

< –3 0,2 0 0,1 

> 2 5,8 4,7 5,3 
 

Caracteristica distribuţiei M F Total 

Mediană 0,08 0,16 0,13 

Medie 0,12 0,17 0,14 

DS 1,06 1 1,07 
 

M 
N=614 

F 
N=627 

Total 
N=1241 HAP 

(%) 

Proporţie <5 5,4 3,7 4,5 

Proporţie <3 3,6 1,6 2,6 
 

M 
N=614 

F 
N=627 

Total 
N=1241 HAM 

(%) 

<80% 0,8 1 0,9 

<70% 0 0 0 
           * 7 ani ≤vârstă <8ani 
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Tabelul 50 – Înălţimea pentru vârstă la copiii cu vârsta de 7 ani 
în mediul rural (HAZ)* 

 
M 

N=362 
F 

N=359 
Total 

N=721 HAZ 
(%) 

< –2 5 3,1 4 

< –3 0,6 0 0,3 

> 2 1,4 1,7 1,5 
 

Caracteristica distribuţiei M F Total 

Mediană –0,42 –0,31 –0,36 

Medie –0,34 –0,27 –0,3 

DS 1,03 0,93 1 
 

M 
N=362 

F 
N=359 

Total 
N=721 HAP 

(%) 

Proporţie <5 8,8 6,7 7,8 

Proporţie <3 5,5 3,9 4,7 
 

M 
N=362 

F 
N=359 

Total 
N=721 HAM 

(%) 

<90% 2,5 2,5 2,5 

<80% 0,3 0 0,1 
          * 7 ani ≤vârstă <8ani 
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Tabelul 51 – Greutatea pentru înălţime la copiii de 6 şi 7 ani (WHZ) 
 

WHZ WHZ WHP WHM 
Vârsta (ani) N 

<3DS <2DS > +2DS Medie 
Scor-Z 

DS 
Scor-Z 95% CI Mediană <percentile 5 < percentile 3 

Proporţia 
<80% 

Proporţia 
<70% 

Total (6, 7) 2188 0,6 4,7 4,8 –0,16 1,21 (–0,21, 
–0,11) –0,20 9,7 6,0 2,3 0,1 

6 226 0,9 4,9 3,9 –0,11 1,19 (–0,26, 
0,05) –0,14 8,8 5,8 2,2 0,9 

7 1962 0,5 4,6 5,0 –0,16 1,21 (–0,22, 
–0,11) –0,21 9,8 6,0 2,3 0,1 

 

N WHZ WHZ WHP WHM 
Vârsta (ani) 

 <3DS <2DS > +2DS Medie 
Scor-Z 

SD 
Z-scor 95% CI Mediană <percentile 5 <percentile 3 

Proporţia 
<80% 

Proporţia 
<70% 

Băieţi (6, 7) 1066 0,6 3,3 6,3 –0,07 1,12 (–0,15,  
0,0) –0,12 8,2 4,4 1,3 0,0 

6 90 0,0 4,4 3,3 –0,14 1,08 (–0,38, 
0,10) –0,13 7,8 4,4 2,2 0,0 

7 976 0,6 3,2 6,6 –0,07 1,12 (–0,15, 
0,01) –0,12 8,2 4,4 1,2 0,0 

 

N WHZ WHZ WHP WHM 
Vârsta (ani) 

 <3DS <2DS > +2DS Medie 
Scor-Z 

SD 
Z-scor 95% CI Mediană <percentile 5 <percentile 3 

Proporţia 
<80% 

Proporţia 
<70% 

Fete (6, 7) 1122 0,5 6,0 3,4 –0,24 1,17 (–0,31, 
–0,17) –0,26 11,2 7,5 3,2 0,3 

6 136 1,5 5,1 4,4 –0,08 1,22 (–0,29, 
0,12) –0,14 9,6 6,6 2,2 1,5 

7 986 0,4 6,1 3,2 –0,26 1,16 (–0,33, 
–0,19) –0,28 11,4 7,7 3,3 0,1 
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Tabelul 52 – Înălţimea pentru vârstă la copiii de 6 şi 7 ani (HAZ) 
 

HAZ HAZ HAP HAM 
Vârsta (ani) N 

< –3DS < –2DS Medie 
Scor-Z 

DS 
Scor-Z 95% CI Mediană <percentile 5 <percentile 3 Proporţia 

<90% 
Proporţia 

<80% 

Total (6, 7) 2188 0,1 2,8 0,0 1,07 (–0,05, 
0,04) -0,03 5,7 3,4 1,4 0,0 

6 226 0,0 3,1 0,15 1,13 (0,0, 
0,30) 0,13 5,8 3,5 0,9 0,0 

7 1962 0,2 2,8 -0,02 1,07 (–0,07, 
0,03) -0,05 5,7 3,4 1,5 0,0 

 

N HAZ HAZ HAP  
Vârsta (ani) 

 < –3DS < –2DS Medie 
Scor-Z 

DS 
Scor-Z 95% CI Mediană <percentile 5 <percentile 3 Proporţia 

<90% 
Proporţia 

<80% 

Băieţi (6, 7) 1066 0,3 3,6 -0,04 1,06 (–0,11, 
0,03) -0,08 6,6 4,2 1,3 0,1 

6 90 0,0 3,3 0,9 1,07 (–0,15, 
0,32) 0,15 5,6 3,3 0,0 0,0 

7 976 0,3 3,6 -0,05 1,06 (–0,12, 
0,02) -0,10 6,7 4,3 1,4 0,1 

 

N HAZ HAZ HAP  
Vârsta (ani) 

 < –3DS < –2DS Medie 
Scor-Z 

DS 
Scor-Z 95% CI Mediană <percentile 5 <percentile 3 Proporţia 

<90% 
Proporţia 

<80% 

Fete (6, 7) 1122 0,0 2,0 0,03 1,01 (–0,03, 
0,09) 0,01 4,9 2,6 1,5 0,0 

6 136 0,0 2,9 0,19 1,13 (0,0, 
0,38) 0,13 5,9 3,7 1,5 0,0 

7 986 0,0 1,9 0,01 1,00 (–0,06, 
0,07) 0,0 4,8 2,4 1,5 0,0 
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Tabelul 53 – Greutatea pentru vârstă la copiii de 6 şi 7 ani (WAZ) 
 

WAZ WAZ WAP WAM 
Vârstă (ani) N 

< –3DS < –2DS Medie 
Scor-Z 

DS 
Scor-Z 95% CI Mediană <percentile 

5 <percentile 3 Proporţia 
<80% 

Proporţia 
<70% 

Total (6,7) 2188 0,0 2,8 –0,06 1,24 (–0,12, 
–0,01) –0,17 7,0  7,9 0,8 

6 226 0,0 3,5 0,10 1,30 (–0,07, 
0,27) 0,01 6,2  6,2 0,4 

7 1962 0,1 2,7 –0,08 1,23 (–0,14, 
–0,03) –0,18 7,0  8,1 0,8 

 

N WAZ WAZ WAP WAM 
Vârstă (ani) 

 < –3DS < –2DS Medie 
Scor-Z 

DS 
Scor-Z 95% CI Mediană <percentile 5 <percentile 3 Proporţia<

80% 
Proporţia<70

% 

Băieţi (6,7) 1066 0,1 3,5 –0,05 1,15 (–0,13, 
0,03) –0,15 8,8  8,1 0,8 

6 90 0,0 6,7 0,01 1,15 (–0,27, 
0,28) –0,05 8,9  7,8 1,1 

7 976 0,1 3,2 –0,06 1,15 (–0,14, 
0,03) –0,16 8,8  8,1 0,7 

 

N WAZ WAZ WAP WAM 
Vârstă (ani) 

 < –3DS < –2DS 
Medie 
Scor-Z 

DS 
Scor-Z 

95% CI Mediană <percentile 5 <percentile 3 Proporţia<
80% 

Proporţia<70
% 

Fete (6,7) 1122 0,0 2,1 –0,08 1,16 (–0,14, 
–0,01) –0,17 5,2  7,8 0,8 

6 136 0,0 1,5 0,16 1,28 (–0,05, 
0,38) 0,07 4,4  5,1 0,0 

7 986 0,0 2,2 –0,11 1,14 (–0,18, 
–0,04) –0,19 5,3  8,1 0,9 
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CHESTIONAR 
 
 
 

Stimaţi părinţi, 
 
Vă rugăm să raspundeţi la următoarele întrebări legate de modul de alimentaţie şi consumul 

de sare al copilului dumneavoastră: 
 
 
Q1. Numele şi prenumele copilului: _________________________________________________ 
 
Q2. Anul naşterii copilului _____/_____/________ 
 
Q3. Cod probă ___________________________ 
 
Q4. În ce localitate şi judeţ locuiţi ______________________________________ (nu completaţi) 
 
Q5. Cine sunteţi în raport cu copilul? (subliniaţi răspunsul care vi se potriveşte) 

1. mama  2. tata   3. bunici  4. alte rude adulte 
 
Q6. Ce şcoală aţi urmat? (subliniaţi răspunsul care vi se potriveşte) 

1. fără şcoală 
2. mai puţin de 4 clase 
3. 7-8 clase 
4. liceu neterminat 
5. liceu 
6. şcoală postliceală 
7. şcoală profesională 
8. universitate 
9. altele (menţionaţi) _________________________________________ 
10. nu ştiu 

 
Q7. Ce profesie aveţi? ________________________________________________ 
 
Q8. Copilul dumneavoastră mănâncă carne sau mezeluri? (subliniaţi răspunsul care vi se potriveşte) 

1. da, în fiecare zi 
2. da, de câteva ori pe săptămână 
3. rar 
4. niciodată 

 
Q9. Copilul dumneavoastră mănâncă peşte? (subliniaţi răspunsul care vi se potriveşte) 

1. da, în fiecare zi 
2. da, de câteva ori pe săptămână 
3. rar 
4. niciodată 
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Q10. Copilul dumneavoastră mănâncă lapte sau brânză? (subliniaţi răspunsul care vi se potriveşte) 
1. da, în fiecare zi 
2. da, de câteva ori pe săptămână 
3. rar 
4. niciodată 

 
Q11. Copilul dumneavoastră mănâncă ouă? (subliniaţi răspunsul care vi se potriveşte) 

1. da, în fiecare zi 
2. da, de câteva ori pe săptămână 
3. rar 
4. niciodată 

 
Q12. Aţi auzit vreodată de sarea iodată? (subliniaţi răspunsul care vi se potriveşte) 

1. da   2. nu   3. nu m-a interesat  
 
Q13. Aţi văzut în magazinele alimentare din localitatea dumneavoastră sare iodată? (subliniaţi 
răspunsul care vi se potriveşte) 

1. da   2. nu   3. nu ştiu 
 
Q14. Ce fel de sare folosiţi? (subliniaţi răspunsul care vi se potriveşte) 

1. iodată   2. neiodată  3. nu ştiu 
 
Q15. Folosiţi sare iodată în alimentaţie? (subliniaţi răspunsul care vi se potriveşte) 

1. da. întotdeauna  2. da. uneori 3. nu folosesc  
4. nu mă interesează 5. nu ştiu 

 
Q16. Când puneţi sare la mâncare? (subliniaţi răspunsul care vi se potriveşte) 

1. înainte de fierbere  2. în timpul fierberii  3. după fierbere 4. nu ştiu 
 
Q17. Aţi auzit de iodură de potasiu? (subliniaţi răspunsul care vi se potriveşte) 

1. da   2. nu   3. nu ştiu 
 
Q18. Copilul dumneavoastră a luat iodură de potasiu? (subliniaţi răspunsul care vi se potriveşte) 

1. da   2. nu   3. nu ştiu 
 
Q19. Copilul dumneavoastră a luat vitamine în ultima lună? (subliniaţi răspunsul care vi se potriveşte) 

1.da, Menţionaţi ce fel ___________________________________________ 
2. nu 
3. nu ştiu 
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