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Cuvânt înainte 
 
 

Studiul prezentat în cele ce urmează scoate în evidenţă o serie de aspecte ale stării de 
nutriţie a copilului cu vârsta mai mică de 5 ani. 

El face parte dintr-un proiect de mari proporţii, început în aprile 2004, care cuprinde un ciclu 
de studii referitoare la unele laturi deosebit de importante ale statusului nutriţional al copilului şi al 
femeii gravide: „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". 

Acest proiect se înscrie în suita de studii efectuate de IOMC „Alfred Rusescu", care a avut 
onoarea de a fi partener apropiat al UNICEF, cu sprijinul căruia au fost realizate numeroase 
cercetări populaţionale, cu concluzii însemnate în ceea ce priveşte starea de nutriţie. 

Menţionăm că Reprezentanţa UNICEF în România s-a dovedit, din primele zile ce au urmat 
schimbărilor esenţiale din decembrie 1989, un deosebit susţinător al instanţelor care urmăresc 
creşterea calităţii vieţii în ţara noastră, cu obiectiv prioritar COPILUL. 

Alături de şcolarii mici şi de femeile gravide, copiii cu vârsta sub 5 ani sunt consideraţi printre 
grupurile cu mare vulnerabilitate. 

Lucrarea subliniază particularităţi semnificative ale creşterii intra şi extrauterine a copiilor din 
ţara noastră, precum şi ale modului de hrănire a sugarilor, cu accent asupra alăptării. 

Sperăm că am reuşit să surprindem aspecte caracteristice, cu valoare semnificativă pentru 
întreaga populaţie din categoria analizată. 

Sperăm că am reuşit, totodată, să elaborăm câteva recomandări pertinente pentru 
orientarea politicilor de sănătate din perioada următoare. 

 
 

Conducerea IOMC 
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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 
Inspector AMC Inspector Asistenţă Medicală Comunitară 
ICCIDD Centrul Internaţional pentru Controlul Bolilor prin 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 
WA Greutate pentru vârstă (Weight for Age) 
WAZ Scorul Z al greutăţii pentru vârstă (Weight for Age) 
WH Greutate pentru talie (Weight for Height) 
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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. 



Statusul nutriţional al copiilor în vârstă de până la 5 ani 
 
 

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

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 
 
Dreptul la hrană şi la nutriţie adecvată este un drept fundamental al omului, stipulat în 

numeroase documente internaţionale. Tulburările nutriţionale pot fi determinate de un aport 
inadecvat sau insuficient de nutrienţi alimentari sau de boli care afectează digestia, absorbţia, 
transportul sau utilizarea micronutrienţilor. Există însă şi determinanţi economici, sociali, politici şi 
culturali ai acestora, statusul nutriţional fiind considerat un indicator sensibil al calităţii vieţii într-o 
comunitate. 

Printre efectele malnutriţiei asupra performanţelor umane, sănătăţii şi speranţei de viaţă, se 
numără decesul, incapacitatea, întârzierile de dezvoltare fizică şi psihică şi, ca rezultat, întârzierea 
dezvoltării socio-economice la nivel naţional.  

Conştientizarea importanţei nutriţiei ca determinant al dezvoltării economice şi sociale a avut 
ca urmare creşterea amplorii monitorizării statusului nutriţional al copiilor. 

 
În România, după 1990, s-au desfăşurat două studii de evaluare a statusului nutriţional, care 

au relevat deficienţe în practicile nutriţionale, precum: 
– o reducere îngrijorătoare a medianei vârstei de înţărcare; 
– introducerea precoce a biberonului şi a alimentaţiei complementare, cu alimente 

inadecvate vârstei şi stării biologice a copilului; 
– o prevalenţă ridicată a taliei mici pentru vârstă mai ales în mediul rural, în zonele sărace, 

la copiii de rang mare sau ai mamelor cu nivel scăzut de educaţie; 
– o prevalenţă constant crescută a copiilor supraponderali, mai ales la grupa de vârstă 

2–5 ani; 
– o prevalenţă îngrijorătoare a anemiei feriprive, care se menţine, în decursul anilor de 

supraveghere, la o frecvenţă de aproape 50%.  
 

Obiectivele studiului 
Studiul a fost proiectat astfel încât să realizeze următoarele obiective: 
– evaluarea statusului nutriţional al copiilor sub 5 ani, prin intermediul indicatorilor 

antropometrici şi al valorilor hemoglobinei; 
– evaluarea unor practici nutriţionale la sugari şi la copiii sub 5 ani; 
– evaluarea practicilor de promovare a alăptării, la nivelul serviciilor prenatale şi din 

maternităţi.  
 

Metodologia  
Pentru realizarea obiectivelor s-a propus un studiu epidemiologic descriptiv pe un eşantion 

reprezentativ la nivel naţional. 
 

Eşantionul 
Studiul s-a realizat pe un lot reprezentativ, format din 3.764 de copii, distribuit pe 8 

segmente de vârstă (3, 6, 9, 12, 24, 36, 48, 59 de luni). La calculul mărimii eşantionului şi a 
subeşantioanelor, s-a utilizat formula recomandată de OMS (Adequacy of sample size în health 
studies) pentru eşantionul stratificat. Volumul eşantionului a fost determinat astfel încât estimările 
caracteristicilor principale să poată fi realizate cu o încredere de 95% şi o precizie de +/–3%. 
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Subeşantioanele au fost proiectate a fi reprezentative pe ţară, după criteriul urban/rural şi 
vârsta copiilor. Ele au fost extrase din 21 de judeţe (fiind inclusă şi regiunea Bucureşti – Ilfov).  

Populaţia eşantioanelor a fost distribuită proporţional în judeţe, în funcţie de numărul real de 
copii existent în anul 2002 în fiecare judeţ şi pentru fiecare segment de vârstă şi apoi a fost din nou 
repartizată proporţional între mediul urban şi cel rural. 

Numărul de copii stabilit pentru fiecare judeţ a fost selectat din 3 localităţi urbane şi 5 rurale. 
Selecţia acestor localităţi s-a făcut în mod aleator, de pe o listă care conţinea toate localităţile 
urbane şi rurale (la nivel de comună) ale fiecărui judeţ. 

În oraşe, copiii au fost selectaţi de pe lista medicilor de familie. Alegerea medicilor de familie a 
fost făcută de inspectorul AMC de la DSP a fiecărui judeţ, în funcţie de numărul de copii sub 5 ani 
înscrişi pe listele acestora. Medicii au fost aleşi în ordinea descrescătoare a numărului de copii. În 
comune, de asemenea, au fost aleşi medicii pe lista cărora figurau cei mai mulţi copii din segmentele 
noastre de vârstă. 

Hemoglobina a fost determinată la copii în vârstă 1 an, 2 ani şi 5 ani. 
Deşi iniţial s-a estimat un eşantion reprezentativ la nivel naţional, cu un volum de 3181 de 

copii sub vârsta de 5 ani, studiul s-a realizat efectiv pe un număr mai mare de copii care s-au 
prezentat în cabinete selecţionate în acest scop, respectiv pe 3.764 de copii, cu o repartiţie relativ 
omogenă, pe grupe de vârstă, pe sexe şi pe medii de rezidenţă (50,3% băieţi şi 49,7% fete, 
respectiv 49,1% copii din mediul urban şi 50,9% copii din mediul rural). 

Pe regiuni istorice, 46% din copii au provenit din Muntenia, 30% din Transilvania şi 24% din 
Moldova, în condiţiile în care eşantionul are reprezentativitate pe ţară şi nu s-a urmărit în mod 
special reprezentativitatea pe zone istorice. 

Peste jumătate dintre copii (54,1%) au fost de rangul 1, 38,8% de rangul 2 sau 3, şi 7% de 
rangul 4 şi peste. 

După nivelul de educaţie a mamei, peste jumătate din copii (56%) au provenit din mame cu 
studii medii, 18% din mame cu studii superioare, iar restul de 25% din mame cu nivel scăzut de 
educaţie (8 clase sau mai puţin). 

Din punct de vedere al naţionalităţii, marea majoritate a copiilor studiaţi au fost români, 
existând şi reprezentanţi ai naţionalităţilor conlocuitoare. 

 
Pentru culegerea şi consemnarea datelor a fost elaborat un chestionar al cărui conţinut s-a 

referit la:  
– date de identificare ale copilului şi ale părinţilor; 
– modul de alimentaţie a copilului la diferite vârste; 
– date privind profilaxia rahitismului şi combaterea anemiei carenţiale; 
– consumul de sare iodată; 
– practicile de promovare a alăptării la nivelul serviciilor prenatale şi în maternităţi. 

Pentru măsurătorile antropometrice au fost folosite echipamentele existente la nivelul 
cabinetelor medicilor de familie. 

Măsurarea hemoglobinei s-a făcut cu ajutorul hemoglobinometrului standardizat (Hemo-
Cue), aflat în dotarea IOMC, etalonat înaintea fiecărei serii de măsurători. 

Consemnarea datelor antropometrice şi ale hemoglobinei s-a făcut la finalul chestionarului, 
într-o casetă destinată indicatorilor măsuraţi. 

Prezentul studiu a inclus: 
– măsurări antropometrice: greutatea, înălţimea copilului; 
– determinarea hemoglobinei din sânge capilar; 
– chestionar aplicat părinţilor, prevăzut cu o casetă în care au fost înregistrate şi datele 

antropometrice şi valorile hemoglobinei.  
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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 supraveghere 
directă.  

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

 

Rezultate 
 
Statusul nutriţional 

Statusul nutriţional a fost evaluat prin greutatea la naştere, indicatori antropometrici şi 
hemoglobinemie. 

 
Greutatea la naştere 

Media şi mediana greutăţii la naştere se situează în jurul valorii de 3.200 de grame; media 
este mai mică decât greutatea medie la naştere din statele europene dezvoltate (aproximativ 
3.400g). Greutatea medie la naştere este constant mai redusă la fete faţă de băieţi şi, respectiv, în 
mediul rural faţă de urban. Analiza pe regiuni situează constant Transilvania pe primul loc, din anul 
2000, cu o valoare mai mare, posibil de explicat prin nivelul de trai mai ridicat şi cu indicatorii de 
sănătate mai buni ai populaţiei acestei regiuni. Educaţia şcolară redusă este însoţită de naşterea 
unor copii mai mici; nu s-au înregistrat diferenţe statistic semnificative între greutatea medie la 
naştere a copiilor în funcţie de rang, cu excepţia copiilor de rang 4, care au avut constant greutatea 
medie la naştere cea mai mică. 

Prevalenţa copiilor cu greutatea la naştere sub 2.500g a avut o tendinţă de scădere de la 
9,1% în 1999 la 7,5% în anul 2002, de când se înregistrează o uşoară creştere. Nu s-au înregistrat 
diferenţe constante şi semnificative statistic în funcţie de sex, mediu de rezidenţă sau regiune. 
Prevalenţa greutăţii mici la naştere a fost mai mare pentru copiii care proveneau din mame cu nivel 
scăzut de educaţie şi pentru cei de rang 4 şi peste. 

Pentru indicatorii antropometrici (greutate pentru talie, talie pentru vârstă şi greutate 
pentru vârstă), s-a calculat prevalenţa copiilor situaţi sub –2DS, respectiv peste +2DS şi scorul Z. 
Clasificarea nivelurilor de severitate a tulburărilor de nutriţie, în funcţie de prevalenţa copiilor aflaţi la 
mai mult de –2DS, pentru cei trei indicatori s-a făcut conform recomandărilor Organizaţiei Mondiale 
a Sănătăţii.  

Cel mai afectat indicator antropometric a fost greutatea pentru talie. Greutatea mică 
pentru talie a avut o prevalenţă totală de 4,4%, care situează România între ţările cu deficit uşor. 
În studiile de nutriţie anterioare, acest indicator a avut sistematic prevalenţe apropiate (în 1991) sau 
inferioare (PNSN) valorii de referinţă de 2,3%. Prevalenţa greutăţii mici pentru talie este mai mică în 
mediul urban (3,9%) faţă de rural (4,7%), iar pe regiuni istorice, valoarea cea mai redusă se 
înregistrează în Moldova (3,8%), faţă de 4,3% în Transilvania şi 4,6% în Muntenia. Scorul Z mediu 
obţinut este, în general, sub valoarea 0, singura excepţie fiind grupa 0–5 luni, iar deficitul se 
accentuează după vârsta de 2 ani. 

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. Pe regiuni istorice, situaţia cea mai favorabilă s-a înregistrat în 
Muntenia (3,6%), comparativ cu Moldova (4,6%) şi Transilvania (4,8%).  
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Prevalenţa taliei mici pentru vârstă, deşi superioară valorii de referinţă pentru toate grupele de 
vârstă, la ambele sexe, este cuprinsă între 5 şi 10% (deficit uşor), cu diferenţe în funcţie de mediul de 
rezidenţă şi regiunea istorică (deficitul cel mai mic se înregistrează în Transilvania). Scorul Z mediu a 
fost de –0,04, cu valori foarte apropiate de 0, atât pozitive, cât şi negative, pentru grupele de vârstă 
studiate. În 2004, situaţia pare să fie mult ameliorată, atât faţă de studiul de nutriţie din 1991, cât şi faţă 
de PNSN (1993–1998), unde s-a înregistrat chiar un deficit mediu al înălţimii pentru vârstă, după vârsta 
de 2 ani. Scăderea prevalenţei înălţimii mici pentru vârstă corespunde, la nivel populaţional, cu 
îmbunătăţirea condiţiilor socio-economice şi cu creşterea standardului de viaţă al comunităţii.  

Prevalenţa medie a greutăţii mici pentru vârstă a fost de 5,5%, superioară populaţiei de 
referinţă, fără variaţii semnificative în funcţie de sex şi regiuni istorice. Scorul Z mediu a fost negativ 
şi s-a înregistrat o prevalenţă mai mare în mediul rural, faţă de urban. Rezultatele sunt similare cu 
cele ale studiilor anterioare, fără să se agraveze semnificativ cu vârsta. 

 
Statusul hemoglobinei 

A fost apreciat prin: 
– prevalenţa anemiei la copiii de un an, de doi şi de cinci ani; 
– mediana şi media hemoglobinemiei la un an, la doi şi la cinci ani. 
 
S-a constatat o degradare certă a statusului fierului, atât la vârsta de 1 an, cât şi la 2 ani. 
Faţă de prevalenţa anemiei sugarului, de aproximativ 50% în anii studiului de nutriţie (1991) 

şi ai PNSN (1993–2002), cea de 59,3% la 12 luni şi 56,8% la vârsta de 1–2 ani este îngrijorătoare. 
Prevalenţa anemiei a fost mai mare in mediul rural, în regiunea Moldova şi la copiii care provin din 
mame cu nivel educaţional scăzut. 

Media actuală a hemoglobinemiei de 10,49g/dl la vârsta de 1 an a fost semnificativ mai mică 
faţă de 10,6–10,9g/dl în perioada 1991–1999 şi grav deteriorată faţă de cea de 11–11,23g/dl înregistrată 
în perioada 2000–2002, înregistrându-se variaţii semnificative în funcţie de mediul de rezidenţă (situaţie 
mai defavorabilă în rural), regiunea istorică (situaţia cea mai defavorabilă în Moldova) şi nivelul de 
instrucţie a mamei. Cu cât nivelul de instrucţie este mai ridicat, media şi mediana hemoglobinei sunt mai 
crescute, iar prevalenţa anemiei scade pentru toate cele trei niveluri de gravitate. Nu s-au înregistrat 
diferenţe semnificative ale mediei hemoglobinei în funcţie de sex şi de rangul copilului. 

La copilul de 59 de luni, prevalenţa anemiei este de 22,7%, din care 3,7% au Hb sub 9g/dl. 
Este de semnalat că media şi mediana Hb se situează la valoarea de aproximativ 10 g/dl. Nici un 
copil din lot nu a avut anemie gravă (Hb ≤7g/dl). 

 
Evaluarea practicilor nutriţionale la sugari şi la copii sub 5 ani 

Evaluarea practicilor nutriţionale s-a realizat prin analiza reperelor de mai jos. 

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 studiul naţional de nutriţie din 1991 şi faţă de situaţia constatată în PNSN. Ponderea copiilor 
alăptaţi a fost mai mare în mediul rural, dar nu s-au înregistrat diferenţe importante pe regiuni istorice. 
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 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 
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însă ca aceasta să devină o practică obişnuită la nivelul dorit, ceea ce obligă la continuarea aplicării unei 
strategii persuasive şi penentrante. 

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 cadrul supravegherii nutriţionale (PNSN, 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. Din punct de vedere al educaţiei 
mamei, nu se observă diferenţe demne de luat în seamă. 

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 înscrie, şi din acest punct 
de vedere, această categorie în grupul de copii cu risc crescut pentru tulburări nutriţionale, cu atât 
mai mult cu cât numărul crescut de copii se asociază cu un nivel crescut al sărăciei. 

Înţărcarea 
Vârsta medie la înţărcare a fost de 6,66 luni, cu diferenţe statistic semnificative doar în 

funcţie de mediul de rezidenţă şi nu de alte variabile, ca sex, regiune, rang şi nivel de educaţie.  
Vârsta medie a crescut notabil faţă de valorile înregistrate în cadrul PNSN, când, în 

majoritatea anilor de supraveghere nutriţională, a fost de 5 luni şi uneori chiar sub acest nivel.  
Totuşi, 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 anii de 
desfăşurare a PNSN depăşise 92%.  

Alimentaţia complementară (diversificarea) 
Vârsta medie de diversificare este timpurie (4,04 luni) şi practic suprapusă pe cea constatată 

în PNSN, cu diferenţe semnificative statistic în funcţie de mediul de rezidenţă, de rangul copilului şi 
de nivelul de educaţie a mamei.  

Este diversificată cel mai precoce 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 este 
mai înrădăcinată, ca şi diversificarea mai precoce la copiii 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. 

Acest fapt creşte riscul de morbiditate nutriţională şi infecţioasă la categoriile amintite. 
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 diversificare a diferitelor alimente 
Majoritatea familiilor oferă, ca prim aliment de diversificare, piureul de fructe (65%), urmat de 

legume (17,8%) şi apoi de cereale. 
Carnea, sursă importantă de proteine şi de fier, este introdusă pentru prima dată, în general 

la vârsta de 5–8 luni. 
Majoritatea preparatelor au fost date copiilor foarte devreme, alegerea fiind adesea inadecvată. 
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Evaluarea practicilor de promovare a alăptării  
la nivelul serviciilor prenatale şi din maternităţi 

Pentru a evalua practicile de promovare a alăptării la nivelul serviciilor prenatale din 
maternităţi, s-au analizat parametrii descrişi mai jos. 

Evaluarea accesibilităţii la sistemul rooming-in: 41,4% din mame au declarat că au 
beneficiat de sistemul rooming-in, faţă de 50,8% mame care nu au beneficiat de acest sistem. 
Ponderea mamelor care au stat împreună cu copilul a fost puţin mai mare în mediul rural faţă de 
urban. În oraşele din Moldova, acest fapt poate fi rezultatul intervenţiilor guvernamentale din ultimii 
3 ani, în această regiune (dezvoltarea reţelei de spitale prietene ale copilului).  

Promovarea alăptării la cerere: aproape 40% din mame au declarat că în maternitate 
copilul era alăptat de câte ori cerea, fără diferenţe importante, în privinţa practicilor din maternitate, 
în funcţie de mediul de rezidenţă, sexul şi rangul copilului, dar se observă o prevalenţă net 
superioară a copiilor alăptaţi la cerere în Moldova, care corespunde cu prevalenţa copiilor care au 
beneficiat de rooming-in, ceea ce relevă, de fapt, efectul strategiilor de dezvoltare a serviciilor 
adresate mamei şi copilului, cu precădere în această zonă.  

Evaluarea informaţiilor oferite de personalul medical referitor la promovarea alăptării, 
drept cel mai bun mod de a hrăni copilul: personalul medical oferă, în general, informaţii tinerei 
mame despre importanţa alăptării pentru sănătatea copilului, 78% din mame răspunzând afirmativ 
la întrebarea cu acest subiect. Prevalenţa mamelor care au declarat că au primit acest tip de 
informaţii este similară în rural şi urban, dar diferă în funcţie de regiunea istorică (prevalenţa cea 
mai crescută în Transilvania), nivelul de educaţie (prevalenţa creşte cu nivelul de educaţie) şi rangul 
copilului (cea mai mică prevalenţă la rangul 4). 

Măsuri pentru stimularea şi menţinerea lactaţiei: 72,6% din mame declară că au fost 
instruite, prevalenţa lor fiind mai mare în mediul urban şi în Transilvania. Nu se înregistrează variaţii 
importante în funcţie de rangul copilului, dar prevalenţa mamelor informate este cu atât mai mare cu 
cât nivelul de educaţie este mai crescut. 

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, atât pe medii de 
rezidenţă (cu prevalenţă ceva mai mică pentru mediul rural), cât şi pe regiuni istorice (cu cele mai 
mari prevalenţe în Transilvania).  

 
Concluzii 

 
 Statusul nutriţional al copiilor în vârstă de până la 5 ani este afectat prin greutatea medie la 

naştere mai mică în România faţă de statele dezvoltate, prin prevalenţa copiilor cu greutate 
mică la naştere – sub 2.500g – aflată constant peste media europeană, prin indicatorii 
antropometrici (greutatea mică pentru talie a devenit mai frecventă, talia mică pentru vârstă 
se menţine la o prevalenţă crescută) şi prin statusul hemoglobinei (prevalenţa anemiei a 
crescut, media hemoglobinemiei a scăzut). Aspectele întâlnite arată că în România nu s-a 
produs încă un efect pozitiv al creşterii economice şi al reformei din sistemul de sănătate 
(îmbunătăţirea infrastructurii şi a calităţii serviciilor de sănătate adresate gravidei) asupra 
greutăţii la naştere a copiilor. 

 Prevalenţa anemiei este mai mare în mediul rural, în regiunea Moldova şi la copiii care 
provin din mame cu nivel educaţional scăzut.  



Statusul nutriţional al copiilor în vârstă de până la 5 ani 
 
 

 31Statusul nutriţional al femeii gravide, al copiilor cu vârsta sub 5 ani,  
al şcolarilor în vârstă de 6-7 ani _ România, 2005 

 Media şi mediana hemoglobinei, mai scăzute decât în studiile anterioare, variază 
semnificativ în funcţie de mediul de rezidenţă (situaţie mai defavorabilă în rural), regiunea 
istorică (situaţia cea mai defavorabilă în Moldova) şi nivelul de instrucţie a mamei. Cu cât 
nivelul de instrucţie este mai ridicat, media şi mediana hemoglobinei sunt mai crescute, iar 
prevalenţa anemiei scade pentru toate cele trei niveluri de gravitate.  

 Se constată o îmbunătăţire a unor indicatori privitori la alimentaţia sugarului, faţă de 
constatările din programul naţional de supraveghere nutriţională, dar vârsta de introducere a 
biberonului, vârsta medie la diversificare şi vârsta de înţărcare sunt timpurii. 

 Procentul de mame care declară că au primit informaţii legate de promovarea sănătăţii şi 
igiena sarcinii de la medicul obstetrician este foarte mic (11%), în condiţiile în care, în 
special în mediul urban, acesta urmăreşte informal evoluţia sarcinii. 
 

Recomandări 
 

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

 Afectarea indicatorilor antropometrici impune continuarea monitorizării statusului de 
creştere a copiilor la nivel naţional, pentru identificarea precoce a tendinţei de agravare a 
indicatorilor antropometrici, precum şi stabilirea şi implementarea operativă a unor intervenţii 
eficace, 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 sugerează o problemă de înfometare acută, probabil la 
nivelul populaţiei defavorizate, care trebuie 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 impun necesitatea 
continuării şi dezvoltării strategiilor de îmbunătăţire a statusului de creştere, prin educaţie, 
ameliorarea satisfacerii nevoilor de bază pentru categoriile populaţionale defavorizate şi 
dezvoltarea laturii preventive a serviciilor de sănătate adresate mamei şi copilului. 

 Dezvoltarea unei cooperări intersectoriale este necesară pentru adoptarea unor măsuri 
complexe şi sinergice de îmbunătăţire a statusului de creştere, având în vedere că acesta 
reprezintă un indicator indirect al calităţii vieţii întregii populaţii şi este sensibil la influenţa 
factorilor socio-economici 

 Se impune dezvoltarea relaţiei de comunicare medic-pacient, atât la nivelul medicului de 
familie, cât şi la nivelul personalului medical care îl secondează, această măsură putând fi 
susţinută şi de cointeresarea materială a personalului medical în educarea gravidei. 

 Agravarea progresivă a deficitului de fier, în condiţiile în care există programe naţionale de 
suplimentare gratuită pentru copil şi gravidă, pune problema eficacităţii acestor intervenţii şi 
impune evaluarea aplicării programelor, eventual a nevoilor specifice ale sugarului şi 
copilului mic. 

 Se impune continuarea monitorizării statusului hemoglobinei la copiii în vârstă de până 
la cinci ani din cauza prevalenţei deosebit de mari a anemiei feriprive, în creştere faţă de anii 
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anteriori, precum şi din cauza disparităţilor în profil teritorial şi în funcţie de nivelul 
educaţional al mamei. 

 Deoarece prima cauză a anemiei feriprive este aportul de fier, scăzut din punct de vedere 
cantitativ 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. 

 Deoarece medicii obstetricieni s-au dovedit o sursă de informaţii enumerată mai rar de 
gravide, este necesară formarea în primul rând a acestora, dar şi a celorlalţi specialişti de la 
toate nivelurile, cu privire la importanţa educaţiei pentru sănătate, în general, a gravidei şi a 
promovării alăptării, în special. Acest proces trebuie completat cu dezvoltarea abilităţilor de 
comunicare cu gravidele şi în ceea ce priveşte importanţa igienei sarcinii şi a alăptării pentru 
sănătatea şi dezvoltarea copilului. Impactul pe termen lung al strategiilor de dezvoltare a 
comunicării privind promovarea sănătăţii este mai consistent dacă acestea sunt susţinute şi 
de motivarea financiară sau profesională a obstetricienilor, mai ales în mediul urban, unde 
femeia alege să consulte direct un specialist. În paralel, trebuie încurajată monitorizarea 
sarcinii normale la nivelul asistenţei primare (medic de familie, moaşă, asistent medical 
comunitar), care este cea mai în măsură să asigure continuitatea monitorizării evoluţiei 
sarcinii şi are o preocupare mai intensă privind consilierea gravidei. Totodată, vor fi implicaţi, 
ori de câte ori este nevoie, reprezentanţii direcţiilor de protecţie a copilului. 

 Se impune continuarea campaniei naţionale pentru promovarea alăptării şi extinderea 
formelor de informare/sensibilizare a populaţiei, comunităţii şi a familiei asupra avantajelor 
biologice şi socio-economice ale alăptării şi ale unei alimentaţii adecvate oferite sugarului şi 
copilului mic, precum şi a consecinţelor imediate şi pe termen lung ale unui comportament 
alimentar necorespunzător. 

 Este utilă şi oportună extinderea Initiaţivei Spitalul Prieten al Copilului şi evaluarea periodică 
a standardelor la care sunt respectaţi paşii politicii de promovare a alăptării. 

 Legiferat la nivel naţional, Codul Internaţional de Marketing pentru Substitutele de Lapte 
Matern, în termen cât mai scurt, va crea cadrul formal de limitare a influenţei politicii 
agresive a companiilor producătoare de formule pentru sugari şi de alimente de diversificare 
(alimentaţie complementară). 

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

 Este necesară intensificarea colaborării intersectoriale, pentru crearea unui sistem coerent 
de asigurare a condiţiilor socio-medicale, educaţionale şi economice familiilor ce urmează a 
avea copii, cu accent pe dezvoltarea serviciilor comunitare adresate familiilor vulnerabile. 

 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 (asistenţa comunitară poate contribui). 

 Este necesară dezvoltarea cooperării intersectoriale, în interesul superior al copilului, 
pentru asigurarea unei alimentaţii adecvate şi sigure, care să poată preveni instalarea 
tulburărilor nutriţionale, recunoscute ca determinanţi importanţi în morbiditatea şi 
mortalitatea sugarului şi copilului mic, în contextul în care dreptul la hrană constituie unul din 
drepturile fundamentale, apărate de convenţiile internaţionale la care România este 
semnatară. 
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INTRODUCERE 

 
 

1. Analiza de situaţie 

1.1. Cadrul general 
Printre efectele devastatoare ale malnutriţiei asupra performanţelor umane, sănătăţii şi speranţei 

de viaţă, se numără decesul, incapacitatea, întârzierile de dezvoltare fizică şi psihică şi, ca rezultat, 
întârzierea dezvoltării socio-economice la nivel naţional. Recent s-a demonstrat că malnutriţia copiilor 
este primul determinant al „poverii bolilor” în populaţie şi că jumătate din cele 10,7 milioane de decese 
anuale ale copiilor sub 5 ani în statele în curs de dezvoltare se asociază cu malnutriţia.  

Anual se nasc în lume 24 de milioane de copii cu greutate mică la naştere, ceea ce le 
marchează starea de sănătate, şi aceasta din cauză că mamele lor au fost malnutrite, bolnave sau 
insuficient supravegheate prenatal. De asemenea, 206 milioane de copii sub 5 ani au înălţime mică 
pentru vârstă, 167 de milioane au greutate mică pentru vârstă şi 50 de milioane au greutate mică 
pentru talie, din cauza lipsei hranei, a îmbolnăvirilor şi/sau a unui statut socio-economic precar. 

În ultimii ani a apărut o nouă problemă de nutriţie, cu tendinţă ascendentă mai ales în ţările 
industrializate – obezitatea – atât la copii şi tineri, cât şi la adulţi, care are, la rândul ei, consecinţe 
importante, imediate şi pe termen lung asupra stării de sănătate, influenţând speranţa de viaţă, 
morbiditatea şi calitatea vieţii. 

Pe de altă parte, deficienţele în micronutrienţi, prin frecvenţa lor mare în populaţie (la peste 
două miliarde de persoane), au devenit o problemă de sănătate publică în întreaga lume. Sunt 
afectaţi, în mod predilect, copiii, tinerii şi femeile gravide. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a estimat 
că 51% din sugarii şi copiii sub 5 ani din ţările în curs de dezvoltare sunt anemici. Deşi nu cu 
aceeaşi amploare, anemia se întâlneşte în multe ţări din vest şi, mai ales, în cele est- şi central-
europene, unde înregistrează prevalenţe mai mari de 20%. 

 
Cauzele cele mai frecvent incriminate sunt: 
– aportul insuficient de fier, prin diete neadecvate; 
– introducerea precoce şi intempestivă în alimentaţia sugarului  a substituenţilor de lapte 

matern; 
– introducerea laptelui de vacă în alimentaţie, înaintea vârstei de un an; 
– diversificarea precoce a alimentaţiei şi improprie vârstei. 
 
Deficienţa de fier marchează ritmul de dezvoltare a sugarului şi copilului mic, exact în 

perioada de maximă creştere, inducând încetinirea acesteia şi întârzierea câştigării abilităţilor 
intelectuale şi emoţionale, iar pe termen lung, afectarea performanţelor şcolare şi sociale.  

Conştientizarea importanţei nutriţiei ca determinant al dezvoltării economice şi sociale a avut 
ca urmare creşterea amplorii monitorizării statusului nutriţional al copiilor. Astfel, OMS, UNICEF şi 
CDC, în anul 2000, şi-au canalizat eforturile în crearea unei Baze de Date Globale privind creşterea 
copilului şi malnutriţia, care conţine date la nivel naţional din 139 de state. Această bază de date 
include peste 500 de milioane de copii sub 5 ani (95% din populaţia sub 5 ani la nivel mondial) şi 
conţine referinţe privind greutatea mică pentru înălţime, înălţimea mică pentru vârstă, sub- şi supra-
greutatea pentru înălţime, în funcţie de vârstă, sex, mediu de rezidenţă şi regiuni administrative. 
Scopul constituirii acestei baze de date a fost caracterizarea statusului nutriţional al copiilor sub 5 
ani şi variaţia în funcţie de vârstă, sex şi regiune geografică, monitorizarea tendinţei seculare, 
conştientizarea importanţei problemelor de nutriţie la nivel decizional înalt, formularea de linii 
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strategice şi recomandări privind problemele de nutriţie şi furnizarea evidenţelor pe care să se 
bazeze politicile de sănătate la nivel naţional sau regional. 

 
1.2. Cercetări anterioare în România 

În România s-au desfăşurat două studii de evaluare a statusului nutriţional: 
– un studiu transversal la nivel naţional, în anul 1991, pe un eşantion de 10.957 copii din 21 

de judeţe şi care a avut ca scop evaluarea statusului nutriţional şi a deficienţei de fier şi iod 
la copiii sub 5 ani neinstitutionalizaţi, în funcţie de vârstă, sex, status socio-economic şi 
mediu de rezidenţă şi descrierea practicilor alimentare; în paralel, s-a efectuat şi un studiu 
de identificare a comportamentului reproductiv al mamelor acestor copii; 

– un studiu longitudinal – „Program Naţional de Supraveghere Nutriţională (PNSN)” – 
desfăşurat în perioada 1993–2003, pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional, 
centrat pe monitorizarea stării de nutriţie a copiilor sub 5 ani, în funcţie de vârstă, sex, 
mediu de rezidenţă, rang, zonă geografică şi grad de instrucţie a mamei. 

 
Ambele studii au demonstrat că în România, fără să existe un deficit important al statusului 

nutriţional, se înregistrează totuşi o prevalenţă ridicată a taliei mici pentru vârstă (cu valori maxime 
cuprinse între 10% în 1991 şi 20% în perioada 1993–2000, faţă de 2,3% în populaţia de referinţă). A 
avut loc o accentuare bruscă între anii 1993 şi 1996, cu precădere la vârsta de 12–24 de luni, fără 
recuperare ulterioară; acest aspect se întâlneşte mai ales în mediul rural, în zonele sărace, la copiii 
de rang mare sau ai mamelor cu nivel scăzut de educaţie.  

S-a mai constatat, de asemenea, o prevalenţă constant crescută a copiilor supraponderali, 
mai ales la grupa de vârstă 2–5 ani şi o prevalenţă îngrijorătoare a anemiei feriprive, care se 
menţine, în decursul anilor de supraveghere, la o frecvenţă de aproximativ 50%. Statusul nutriţional 
a fost semnificativ mai bun la copiii din mediul urban, provenind din zone economice mai dezvoltate 
şi la cei ai mamelor cu nivel de educaţie mai înalt.  

Ca factori de incriminat, în afara determinanţilor socio-economici, sunt de luat în considerare 
practicile alimentare neadecvate.  

 
Cele două studii au relevat deficienţe în practicile nutriţionale, precum: 
– o reducere îngrijorătoare a medianei vârstei de înţărcare, de la 9 luni în 1991, la 5,2 luni 

în 2000; 
– introducerea precoce a biberonului; 
– introducerea precoce a alimentaţiei complementare, cu alimente inadecvate vârstei şi 

stării biologice a copilului. 
 
Analiza situaţiei nutriţionale a avut ca urmare formularea unor recomandări care au fost 

cuprinse ulterior în politica de sănătate. Printre acestea, putem enumera: 
– promovarea alăptării, în cadrul „Iniţiativei Spitalul Prieten al Copilului”, program 

promovat de UNICEF şi Ministerul Sănătăţii. Până în prezent, în România funcţionează 
10 maternităţi cu acest statut şi programul este în curs de extindere, depunându-şi 
candidatura pentru această recunoaştere încă 9 unităţi; 

– constituirea unui Comitet Naţional pentru Promovarea Alăptării; 
– aprobarea unei strategii naţionale pentru promovarea alăptării, aflată în curs de 

implementare, şi elaborarea, pe baza acesteia, a Planului Naţional de Implementare; 
– începerea demersurilor pentru transpunerea în legislaţia naţională a Codului 

Internaţional de Marketing al Substitutelor de Lapte Matern; 
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– formarea personalului medical de la toate nivelurile pentru promovarea alăptării şi 
educaţie nutriţională, de către formatori atestaţi în domeniu; 

– implementarea, de către Ministerul Sănătăţii, a unor programe ce urmăresc profilaxia şi 
depistarea precoce a altor tulburări nutriţionale, ca hipotiroidismul congenital, rahitismul ş.a.; 

– includerea, în Programul Naţional nr. 3, a unor prevederi menite să îmbunătăţească 
statusul nutriţional: suplimentare cu fier pentru sugari şi femei gravide, promovarea 
alăptării (ISPC, formare de medici, centre de promovare a alăptării); 

– elaborarea, de către IOMC, a unor protocoale de practici centrate pe probleme de 
alimentaţie şi nutriţie; 

– îmbunătăţirea supravegherii femeii gravide, susţinută de protocoale de practică 
medicală şi de instrumente legislative, care motivează suplimentar personalul medical; 

– extinderea politicii de planificare familială şi de educaţie parentală, astfel încât părinţii să 
fie pregătiţi din punct de vedere psihologic, social şi economic pentru venirea pe lume a 
unui copil; 

– dezvoltarea sistemului asistenţilor comunitari cu rol şi în educaţia nutriţională. 
 
1.3. Situaţia actuală 
România se află încă într-o situaţie dificilă, de tranziţie economică şi socială, înregistrând 

totuşi, în ultimii ani, o oarecare creştere economică şi a puterii de cumpărare. Din punct de vedere 
al dezvoltării umane, România se caracterizează printr-o dezvoltare umană medie, cu un indice al 
dezvoltării umane de 0,778, pentru anul 2002, faţă de un indice de 0,810 maximum şi de 0,765 
minimum. Reamintim că indicele dezvoltării umane se referă la produsul intern brut, alfabetizare şi 
speranţa la viaţă la naştere.  

Numărul absolut al populaţiei pentru anul 2003 este de 21.733.666, cu tendinţă de 
scădere (în 1999 erau 22.458.000 locuitori).  

Repartiţia pe sexe este puţin în favoarea sexului feminin, iar repartiţia pe medii de 
rezidenţă este aproape egală, România fiind caracterizată prin faptul că, şi în prezent, aproape 
jumătate din populaţie locuieşte în mediul rural (având loc o accentuare a migrării către sat în ultimii 
ani), unde se înregistrează o dezvoltare socio-economică mai redusă şi valori mai defavorabile ale 
principalilor indicatori demografici şi ai stării de sănătate (Figura 1). 

 
Figura 1 – Dinamica repartiţiei populaţiei pe medii de rezidenţă, în România, 

în perioada 1930–2003 

Sursa: Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară 
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La nivel naţional, ponderea copiilor sub 5 ani în totalul populaţiei este de 5% pentru anul 2003, 
în continuă scădere, şi s-a înjumătăţit în ultimii 35 de ani (Figura 2), România confruntându-se cu un 
proces de îmbătrânire a populaţiei prin „bază”, respectiv prin scăderea natalităţii şi înregistrarea 
constantă a unui spor natural negativ, începând din anul 1992. 

 
Figura 2 – Ponderea populaţiei de 0–4 ani în totalul populaţiei, în România, 

în perioada 1970–2003 

Sursa: Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară al MS 
 

România are o natalitate sub media europeană (de 10 nou-născuţi/1000 locuitori în 2001, 
Figura 3) dar care prezintă o tendinţă accentuată de scădere (Figura 4). 

 
Figura 3 – Rata de natalitate în ţările europene, 2001 
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Figura 4 – Evoluţia ratei brute de natalitate la mia de locuitori în România şi în Europa, 
în perioada 1996–2002 
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Există o diferenţă statistic semnificativă în rata de natalitate pe medii de rezidenţă, în 
favoarea mediului rural (Figura 5), unde serviciile adresate gravidei şi copilului sunt total insuficiente 
şi pot concura la o evoluţie nefavorabilă a sănătăţii şi nutriţiei acestor categorii, cu atât mai mult, cu 
cât este recunoscută disparitatea economică dintre mediul rural şi cel urban [UNPD, România, 
2004].  

 
Figura 5 – Rata de natalitate pe medii, România, 2004 
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La rata crescută de mortalitate infantilă contribuie condiţiile socio-economice generate de 
tranziţie, sărăcia, erodarea serviciilor preventive de sănătate, infrastructura serviciilor medicale şi 
stresul social al părinţilor.  

 
Figura 6 – Dinamica mortalităţii infantile în România, în perioada 1996–2004 

 
 
Speranţa de viaţă la naştere, pentru anul 2003, este de 73,3 ani  în  mediul urban şi de 71 

ani în mediul rural, iar probabilitatea de deces înainte de împlinirea vârstei de 5 ani este de 
0,0025 în urban şi 0,0033 în rural.  

Dintre cauzele favorizante ale deceselor sub un an, greutatea mică la naştere are o pondere 
care a crescut de la 34% în 1991 la 42,4% în anul 2002.  

 
Figura 7 – Rata de mortalitate infantilă pe medii de rezidenţă în România, 2004 
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Riscul de malnutriţie şi de greutate mică la naştere, entităţi recunoscute ca fiind induse 
multifactorial, este dat, pe lângă condiţiile socio-economice precare şi nutriţia neadecvată, şi de 
schimbarea valorilor culturale, inclusiv a comportamentului familial. De exemplu, creşte frecvenţa 
mamelor singure (15% în 1992, faţă de 28% în 2003), cu consecinţele cunoscute – abandon, 
instituţionalizare, sărăcie, inadecvarea îngrijirilor şi a atitudinii psihologice faţă de copil. Fenomenul 
este mai evident, de asemenea, în zonele rurale, unde o treime din copii sunt născuţi în afara 
căsătoriei (faţă de 24% în urban). 

Aspectelor enunţate li se asociază degradarea calităţii serviciilor destinate îngrijirii 
mamei şi copilului, în contextul reformei sistemului de sănătate, subfinanţat şi supus unor 
schimbări numeroase, cu obiective variabile, fără o infrastructură care să susţină pe termen lung 
iniţiativele întreprinse la nivel decizional.  

În România se cheltuiesc anual pentru sănătate aproximativ 4% din PIB (în ultimii ani), 
cheltuielile pe cap de locuitor situându-ne pe unul din ultimele locuri din Europa, cu o valoare de 
cinci ori sub media europeană.  

Asistenţa medicală primară, singurul sector deplin reformat, este centrată în special pe adult, 
existând discontinuităţi în supravegherea activă a copilului sub 5 ani. În plus, prin renunţarea la 
teritorializare, în baza principiului liberei alegeri a medicului, ajunge să scape luării în evidenţă în special 
populaţia defavorizată, care rămâne în afara sistemului de înscriere pe listele medicului de familie. 

S-a încercat ameliorarea acestei situaţii prin adoptarea unor măsuri legislative şi administrative, 
cu scopul de a creşte accesibilitatea la serviciile medicale pentru gravidă şi copil. 

Dintre aceste măsuri menţionăm: 
– elaborarea protocoalelor pentru consultaţia prenatală şi pentru îngrijirea copilului, 
– sistemul de asistenţă comunitară, 
– sistemul de mediatori sanitari romi. 

Aceste programe sunt susţinute intens de Ministerul Sănătăţii, cât şi de UNICEF şi de unele 
organizaţii neguvernamentale. 

În acest context, rezultatele studiulul stării de nutriţie a copilului şi a gravidei, realizat pe un 
eşantion reprezentativ la nivel naţional, vor putea reprezenta o fundamentare argumentată pentru 
adecvarea strategiilor şi programelor destinate îmbunătăţirii stării de sănătate a copilului şi gravidei.  

 
2. Obiectivele studiului 

Studiul a fost proiectat astfel încât să realizeze următoarele obiective: 
 evaluarea statusului nutriţional al copiilor sub 5 ani, prin intermediul indicatorilor 

antropometrici şi al valorilor hemoglobinei; 
 evaluarea unor practici nutriţionale la sugari şi la copiii sub 5 ani; 
 evaluarea practicilor de promovare a alimentaţiei la sân, la nivelul serviciilor prenatale şi 

din maternităţi. 
 

3. Metodologie  
Pentru realizarea obiectivelor, s-a propus un studiu epidemiologic descriptiv pe un eşantion 

reprezentativ la nivel naţional. 

3.1. Eşantion 
Studiul s-a realizat pe un eşantion reprezentativ, format din 3.764 de copii (3, 6, 9, 12, 24, 

36, 48, 59 de luni). La calculul mărimii eşantionului şi a subeşantioanelor, s-a utilizat formula 
recomandată de OMS (Adequacy of sample size în health studies) pentru eşantionul stratificat. 
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Volumul eşantionului a fost determinat astfel încât estimările caracteristicilor principale să 
poată fi realizate cu o încredere de 95% şi o precizie de +/-3%. 

Subeşantioanele au fost proiectate a fi reprezentative pe ţară, după criteriul urban/rural şi 
vârsta copiilor. Ele au fost extrase din 21 de judeţe (fiind inclusă şi regiunea Bucuresti – Ilfov). 
Judeţele au fost alese aleatoriu din 11 zone. Zonele s-au obtinut prin gruparea a 4–5 judeţe, după 
criteriul geo-demografic, pentru a obţine o cât mai bună acoperire geografică. Din fiecare zonă s-au 
extras aleator două judeţe. 

Populaţia eşantioanelor a fost distribuită proporţional în judeţe, în funcţie de numărul real de 
copii existent în anul 2002 în fiecare judeţ şi pentru fiecare segment de vârstă, şi apoi a fost din nou 
repartizată proporţional între mediul urban şi cel rural. 

Numărul de copii stabilit pentru fiecare judeţ a fost selectat din trei localităţi urbane şi cinci 
rurale. Selecţia acestor localităţi s-a făcut în mod aleator, de pe o listă care conţinea toate localităţile 
urbane şi rurale (la nivel de comună) ale fiecărui judeţ. 

În oraşe, copiii au fost selectaţi de pe lista medicilor de familie. Alegerea medicilor de 
familie a fost făcută de inspectorul AMC de la DSP a fiecărui judeţ, în funcţie de numărul de 
copii sub 5 ani înscrişi pe listele acestora. Medicii au fost aleşi în ordinea descrescătoare a 
numărului de copii. În comune, de asemenea, au fost aleşi medicii pe lista cărora figurau cei 
mai mulţi copii din segmentele noastre de vârstă. Hemoglobina a fost determinată la copii în 
vârstă  de 1 an, 2 ani şi 5 ani. 

3.2. Instrumente 
Pentru culegerea şi consemnarea datelor a fost elaborat un chestionar, cu următorul conţinut: 
– date de identificare ale copilului şi ale părinţilor; 
– modul de alimentaţie a copilului la diferite vârste; 
– date privind profilaxia rahitismului şi combaterea anemiei nutriţionale; 
– consumul de sare iodată; 
– practicile de promovare a alimentaţiei la sân, la nivelul serviciilor prenatale şi în 

maternităţi. 
 
Pentru măsurătorile antropometrice au fost folosite echipamentele existente la nivelul 

cabinetelor medicilor de familie. 
Măsurarea hemoglobinei s-a făcut cu ajutorul hemoglobinometrului standardizat (Hemo-

Cue), aflat în dotarea IOMC, etalonat înaintea fiecărei serii de măsurători. 
Consemnarea datelor antropometrice şi a hemoglobinei s-a făcut la finalul chestionarului, 

într-o casetă destinată indicatorilor măsuraţi. 

3.3. Pretestare 
Înainte de începerea studiului au fost pretestate instumentele şi întreaga metodologie de 

culegere a datelor în Bucureşti. 
Rezultatele pretestării au determinat modificări ale chestionarului şi ale anumitor paşi în 

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

3.4. Instruire 
Echipele IOMC au fost instruite în cadrul unui atelier de lucru de două zile, care a avut o 

componentă teoretică şi activităţi practice de simulare.  

 Au fost discutate: 
– obiectivele şi activităţile proiectului de cercetare; 
– responsabilităţile individuale; 
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– modalităţile de contactare şi colaborare cu echipele locale; 
– modalităţile de realizare a măsurătorilor antropometrice; 
– modalităţile de recoltare şi citire a probelor de sânge; 
– realizarea interviurilor cu mamele. 

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

desfăşurarea activităţii, precum şi modalităţilor de prevenire şi de depăşire a acestora, ca şi 
tehnicilor măsurătorilor antropometrice şi ale hemoglobinei. 

 Au fost simulate: 
– măsurarea hemoglobinei (sub supravegherea a doi medici care au participat la 

studii anterioare); 
– măsurătorile antropometrice (sub supravegherea unor medici cu experienţă în 

domeniu). 
 
S-a insistat pe necesitatea respectării riguroase a tehnicii şi a condiţiilor de efectuare a 

măsurătorilor, pentru a se asigura o limită acceptabilă de încredere în valorile obţinute. 
În cadrul simulării a fost avută în vedere obţinerea unor diferenţe intra- şi interindividuale în 

măsurarea greutăţii şi a taliei (lungime, prin măsurarea în poziţie culcată a copilului sub 2 ani şi 
înălţime, în ortostatism, la copilul de peste 2 ani). 

S-au repetat măsurătorile până s-a obţinut o acurateţe acceptabilă, situată în jurul valorii de 
0,1cm pentru înălţime şi de 100 g pentru greutate. S-a recomandat ca, la cântărire, copilul să poarte 
numai maiou şi chilot, cântarul să fie calibrat la începutul fiecărei zile şi adus la zero înaintea 
fiecărei cântăriri.  

 
3.5. Metode de lucru 

Prezentul studiu a inclus: 
– măsurări antropometrice: greutatea, înălţimea copilului; 
– determinarea hemoglobinei din sânge capilar; 
– chestionar adresat părinţilor, în care au fost înregistrate şi datele antropometrice şi 

valorile hemoglobinei. 
 
Măsurătorile antropometrice s-au efectuat de către personalul IOMC în cabinetele medicilor 

de familie şi cu echipamentul aflat în dotarea acestora. 
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. 
 
3.6. Colectarea datelor 

Colectarea datelor rezultate în urma măsurătorilor a fost făcută de echipe formate din câte 
două persoane din partea IOMC, susţinute local de Direcţia de Sănătate Publică, prin medicul 
inspector AMC. 

Culegerea datelor s-a realizat în perioada august – septembrie 2004. 
 
3.7. Supravegherea desfăşurării studiului 

Echipa de coordonare a proiectului, formată din doi cercetători (un medic endocrinolog şi 
un sociolog), au monitorizat activitatea de teren în 16 din cele 21 judeţe, prin supraveghere 
directă. Coordonatorii proiectului au purtat discuţii cu echipele locale, pentru depăşirea 
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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. 

3.8. Prelucrarea datelor 

Informaţiile culese au fost introduse în baza de date electronică şi au fost prelucrate prin 
programul EPI INFO/SPSS de către un matematician statistician – specialist, cu experienţă în studii 
epidemiologice. În ceea ce priveşte introducerea datelor, controlul 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.  

 
4. Caracterizarea eşantionului 

4.1. Distribuţia pe grupe de vârstă 

La totalul de 3.764 de copii din lot se constată o repartiţie relativ omogenă, cu o 
supradimensionare a eşantionului la grupele de vârsta 6–11 luni şi 12–23 de luni, deoarece la 
acestea s-a urmărit obţinerea unor informaţii de cât mai mare acurateţe, legate de practicile 
alimentare şi evaluarea impactului acestora asupra statusului de creştere şi al hemoglobinei. 

4.2. Distribuţia pe sexe şi pe medii de rezidenţă 

Distribuţia eşantionului pe sexe şi pe medii de rezidenţă a fost relativ egală (50,3% băieţi şi 
49,7% fete, respectiv 49,1% copii din mediul urban şi 50,9% copii din mediul rural). 

4.3. Distribuţia pe regiunile istorice  

Se prezintă ca în Figura 8 (46% din copii provin din Muntenia, 30% din Transilvania şi 24% 
din Moldova). Menţionăm că eşantionul are reprezentativitate pe ţară şi nu s-a urmărit în mod 
special reprezentativitatea pe zone istorice. 

 
Figura 8 – Distribuţia copiilor din eşantion pe regiuni istorice 
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4.4 Distribuţia copiilor în funcţie de rang  

Figura 9 arată că peste jumătate dintre ei sunt de rangul 1, 38,8% sunt de rangul 2 sau 3 şi 
7% sunt de rangul 4 şi peste. 

 
Figura 9 – Distribuţia copiilor din eşantion în funcţie de rang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5. Distribuţia copiilor după nivelul de educaţie a mamei 

Figura 10 arată că peste jumătate din copii (56%) provin din mame cu studii medii,18% 
provin din mame cu studii superioare, iar restul de 25% provin din mame cu nivel scăzut de 
educaţie (8 clase sau mai puţin). 

 
Figura 10 – Distribuţia copiilor din eşantion după nivelul de educaţie a mamei 
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4.6. Distribuţia după naţionalitate 

Din punct de vedere al naţionalităţii (Figura 11), marea majoritate a copiilor studiaţi au fost 
români, existând şi reprezentanţi ai naţionalităţilor conlocuitoare. 

 
Figural 11 – Distribuţia copiilor studiaţi după naţionalitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Statusul nutriţional 
 
5.1. Greutatea la naştere 

Greutatea la naştere a copilului reprezintă un indicator al stării de sănătate şi al statusului 
nutriţional al mamei şi reflectă, totodată, nivelul socio-economic al populaţiei. 

Greutatea mică la naştere, sub 2.500 g, este o problemă majoră de sănătate în ţările în curs 
de dezvoltare, unde 11% din născuţii vii au o greutate sub această valoare de referinţă, faţă de 
numai 2% în ţările dezvoltate.  

Greutatea mică la naştere creşte riscul de morbiditate şi mortalitate infantilă şi poate marca 
pe termen lung evoluţia copilului, motiv pentru care unul din obiectivele fixate, pe plan mondial, este 
de a scădea continuu prevalenţa acesteia. 

 
5.1.1. Greutatea medie la naştere în România 
În România, media şi mediana greutăţii la naştere se situează în jurul valorii de 3.200 de 

grame, cu unele variaţii pe ani de naştere, pentru medie (Figura 12). Această valoare a fost 
înregistrată în România, atât în cadrul studiului din 1991, cât şi de-a lungul anilor de supraveghere 
nutriţională (PNSN, 1991–2003), precum şi în studiul referitor la gravidă (parte componentă a 
acestei lucrări) şi este mai mică decât greutatea medie la naştere din curbele internaţionale de 
referinţă (aproximativ 3.400g). Trebuie menţionat că, deşi nesemnificative, există mici diferenţe între 
greutatea la naştere înregistrată în acest studiu şi cea constatată în anii PNSN. Explicaţia ar putea 
consta în faptul că, de această dată, parametrul analizat a fost notat pe baza anamnezei şi nu din 
din documente medicale. 
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Figura 12 – Greutatea medie la naştere în România, pe ani de naştere 

3200,7

3185,9

3168,4

3225,7

3190,9
3199,8

3130

3140

3150

3160

3170

3180

3190

3200

3210

3220

3230

1999 2000 2001 2002 2003 2004

anul calendaristic

gr
eu

ta
te

a 
m

ed
ie

 în
 g

ra
m

e

 
 
Greutatea medie la naştere pe sexe 
Greutatea medie la naştere este constant mai redusă la fete, unde se înregistrează mici 

variaţii în intervalul 3.100–3.150 g, faţă de băieţi, unde variază între 3.230 şi 3.270 g (Figura 13). De 
altfel, mediana se înscrie, de asemenea, în sprijinul distribuţiei diferenţiate pe sex, ceea ce este 
explicabil prin determinanţii biologici cunoscuţi. 

 
Figura 13 – Greutatea medie la naştere, pe ani de naştere şi pe sexe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greutatea medie la naştere pe medii de rezidenţă 
Pe medii de rezidenţă, greutatea medie la naştere înregistrează un vârf de creştere puternic 

exprimat în urban, în anul 2002, greu de explicat în condiţiile în care statusul socio-economic şi 
indicatorii de sănătate nu s-au îmbunătăţit în anii premergători acestei perioade (Figura 14).  

În general, greutatea medie la naştere este mai ridicată în mediul urban, situaţie constatată 
şi în cele două studii anterioare şi explicabilă prin nivelul socio-economic mai ridicat, mai buna 
urmărire, educaţie şi nutriţie ale gravidei. 
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Figura 14 – Greutatea medie la naştere pe ani de naştere şi pe medii de rezidenţă 
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Greutatea medie la naştere pe regiuni istorice 
Analiza pe regiuni a greutăţii medii la naştere situează constant Transilvania pe primul loc 

începând din anul 2000, cu o valoare mai mare, coincidentă cu nivelul de trai mai ridicat şi cu 
indicatorii de sănătate mai buni ai populaţiei acestei regiuni (Figura 15). 

 
Figura 15 – Greutatea medie la naştere pe ani de naştere şi pe regiuni istorice 
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Greutatea medie la naştere în funcţie de nivelul de instruire a mamei 
Se constată, ca şi de-a lungul studiilor anterioare, că educaţia şcolară redusă merge în 

paralel cu naşterea unor copii mai mici: mamele fără şcoală nasc copii cu greutate medie de 3.015 
g, cele cu şcoală generală neterminată au copii cu 3.075g, în timp ce femeile cu studii postliceale au 
copii cu 3.330-3.340g la naştere (Tabel 9). 
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Greutatea medie la naştere în funcţie de rangul copilului  
Nu există diferenţe statistic semnificative între greutatea medie la naştere a copiilor de rang 

1, faţă de cei de rang 2 şi 3 (Figura 16). Copiii de rang 4 au constant greutatea medie la naştere cea 
mai mică, excepţie făcând anul 2000, când valoarea medie a acestei categorii apare cu mult mai 
mare decât a copiilor din celelalte grupe, aspect greu de explicat şi care ar necesita o analiză 
suplimentară (o posibilă explicaţie este totuşi înregistrarea anamnestică a greutăţii la naştere). 

 
Figura 16 – Greutatea medie la naştere în funcţie de rangul copilului, pe ani de naştere 
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5.1.2. Greutatea mică la naştere 
Prevalenţa copiilor cu greutatea la naştere sub 2.500 g a avut o tendinţă de scădere de la 9,1% 

în 1999 la 7,5% în anul 2002, de când se înregistrează o uşoară creştere, până la 8,5 în 2004 (Figura 
17). Valoarea cea mai scăzută a prevalenţei copiilor născuţi cu greutate mică se înregistrează în anul 
2002 şi coincide cu cea mai mare valoare a greutăţii medii la naştere, de 3.226 g.  

În componenta referitoare la gravide – a acestui studiu – prevalenţa înregistrată este 6,9%. 
Menţionăm că examinarea grvidelor a fost făcută într-o perioadă foarte scurtă a anului 2004 (7 zile 
din luna noiembrie). 

 
Figura 17 – Prevalenţa copiilor cu greutate la naştere sub 2.500 grame, pe ani de naştere 

 

8,5
9,1

87,57,88

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1999 2000 2001 2002 2003 2004

anul calendaristic

pr
ev

al
en
ţa

 %



Statusul nutriţional al copiilor în vârstă de până la 5 ani 
 
 

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

Distribuţia greutăţii mici la naştere pe sexe 
Ponderea greutăţii mici la naştere variază între cele două sexe, nedesprinzându-se o 

distribuţie caracteristică de gen pe ani de naştere, care să poată fi asociată cu alte caracteristici pe 
care le avem în prezent. (Figura 18). 

 
Figura 18 – Prevalenţa greutăţii la naştere sub 2.500 g, pe ani de naştere şi pe sexe 
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Observăm că prevalenţa copiilor cu greutate la naştere sub 2.500 de g este totuşi mai 

ridicată pentru sexul feminin, situaţie care corespunde cu datele celor două studii anterioare, 
înregistrându-se şi două excepţii, pentru anii 1999 şi 2002. 

 
Distribuţia greutăţii mici la naştere pe medii de rezidenţă 
Nu există diferenţe constante şi semnificative statistic, în prevalenţa copiilor cu greutate la 

naştere sub 2.500 g, în funcţie de mediul de rezidenţă (Figura 19), deşi ne-am fi aşteptat ca 
prevalenţa să fie mai mare în rural.  

 
Figura 19 – Prevalenţa copiilor cu greutate la naştere sub 2.500g, 

pe ani de naştere şi pe medii de rezidenţă 
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Distribuţia greutăţii mici la naştere pe regiuni istorice 
Pe regiuni istorice, se înregistrează o prevalenţă fluctuantă a greutăţii la naştere sub 2.500g, 

pentru toate cele trei regiuni, cu o tendinţă crescătoare în Moldova. În Transilvania, cu excepţia 
prevalenţei de peste 11% din 1999, se înregistrează, ca şi pentru Muntenia, o situaţie oscilantă în 
jurul prevalenţei de 8%. (Figura 20) 

 
Figura 20 – Prevalenţa greutăţii la naştere sub 2.500 g, pe ani de naştere  
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În mod surprinzător, cea mai redusă prevalenţă a greutăţii mici la naştere se înregistrează 

constant în Muntenia, spre deosebire de rezultatele PNSN (când Muntenia avea constant 
prevalenţa cea mai mare). Această situaţie s-ar putea explica prin aceea că în Muntenia sunt 
incluse Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, care au indicatori ai dezvoltării socio-economice mai 
buni şi acces mai uşor la serviciile medicale din asistenţa primară, situaţia ameliorată faţă de anii 
precedenţi. 

 
Distribuţia greutăţii mici la naştere în funcţie de nivelul de instruire a mamei 
În timp ce întregul lot are o prevalenţă medie de 8% a greutăţii mici la naştere, în rândul 

copiilor mamelor cu instruire săracă (fără şcoală sau cu şcoală generală neterminată) proporţia este 
de 11–12,6 %. 

Diferenţa este importantă între aceşti copii şi cei ai familiilor cu mai mult de 12 clase; la aceştia din 
urmă prevalenţa copiilor cu greutate mică la naştere nu depăşeşte 5% (Tabelul 10). 

 
Distribuţia greutăţii mici la naştere în funcţie de rangul copilului  
Prevalenţa copiilor cu greutate la naştere sub 2.500 de grame este constant mai ridicată 

pentru copiii de rang 4 şi peste, cu excepţia anului 2000, valorile inregistrate fiind cu mult mai mari 
decât cele din PNSN. Cea mai scăzută prevalenţă a greutăţii mici la naştere se înregistrează, în 
general, pentru copiii de rang 2 şi 3 (Figura 21). 
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Figura 21 – Prevalenţa copiilor cu greutate la naştere sub 2.500g, pe ani de naştere, 
în funcţie de rang 
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5.1.3. Concluzii privind greutatea la naştere 

– Greutatea medie la naştere este mai mică în România faţă de statele dezvoltate, 
situându-se în jurul valorii de 3.200 g (faţă de 3.400 g), cu mici variaţii pe ani de naştere 
şi comparabilă cu studiile anterioare de nutriţie. 

– În general, greutatea medie la naştere este mai ridicată în mediul urban, situaţie 
constatată şi în cele două studii anterioare şi explicabilă prin nivelul socio-economic mai 
ridicat şi mai buna urmărire, educaţie şi nutriţie a gravidei. Nu există diferenţe constante 
în prevalenţa copiilor cu greutate mică la naştere pe medii de rezidenţă. 

– Prevalenţa copiilor cu greutate mică la naştere – sub 2.500 g – este constant peste 
media europeană de 6,3%.  

– Greutatea medie mai mică la naştere şi prevalenţa nou-născuţilor cu greutate sub 
2.500g sunt constant mai ridicate la sexul feminin, situaţie similară cu rezultatele 
studiilor anterioare şi cu datele din literatură. 

– Pe regiuni istorice, greutatea medie la naştere este mai mare în Transilvania şi mai 
redusă în Muntenia.  

– Nu există diferenţe semnificative statistic între greutatea medie la naştere pentru copii 
de rang 1 faţă de cei de rang 2 şi 3, dar copiii de rang 4 au constant cea mai mică 
greutate medie la naştere şi cea mai mare prevalenţă a greutăţii la naştere sub 2.500g.  

– Aspectele întâlnite arată că în România nu s-a produs încă un efect pozitiv al creşterii 
economice şi al reformei din sistemul de sănătate (îmbunătăţirea infrastructurii şi a 
calităţii serviciilor de sănătate adresate gravidei) asupra greutăţii la naştere a copiilor. 

 
5.1.4. Recomandări privind greutatea la naştere 

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

– Este necesară informarea tuturor femeilor asupra avantajelor/drepturilor pe care le au 
(asigurare socială de sănătate fără plata contribuţiei, dacă au venituri sub nivelul de 
bază minim pe economie, acces prioritar la serviciile de sănătate), concomitent cu 
conştientizarea lor asupra importanţei consultaţiei prenatale pentru sănătatea copilului. 

– O atenţie specială trebuie acordată formării profesioniştilor din serviciile de asistenţă 
primară şi de specialitate, privitor la protocoalele de practică referitoare la 
supravegherea femeii gravide şi la cerinţele obligatorii ale consultaţiei prenatale.  

– În momentul de faţă există un ghid de urmărire a gravidei, care este un instrument 
standardizat, adresat medicilor de familie, responsabili, conform reglementărilor din 
sistemul de asigurări sociale de sănătate, de urmărirea sarcinii normale. În acest context 
se impun: diseminarea ghidului la nivel naţional şi formarea continuă a medicilor de 
familie şi a personalului mediu care îi secondează, pentru utilizarea coerentă a acestuia. 

– Femeile însărcinate şi lăuzele beneficiază de asigurare socială de sănătate, fără plata 
contribuţiei, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe 
ţară, şi de asistenţă medicală în mod prioritar. Fără indoială, aceste reglementări 
asigură un nivel minimal de protecţie socială, dar evidenţele demonstrează că sunt 
necesare măsuri suplimentare, care să aducă rezultatele sus-menţionate cel puţin la 
nivelul mediei europene. 

– 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, familiilor ce urmează 
a avea copii, cu accent pe dezvoltarea serviciilor comunitare adresate familiilor 
vulnerabile. 

– 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. 

 
5.2. Indicatori antropometrici 

 
5.2.1. Definiţii şi semnificaţii 
Evaluarea creşterii reflectă cel mai bine starea de sănătate şi de nutriţie a copilului. 

Perturbările apărute, în special în primii ani de viaţă, atât în starea de sănătate, cât şi în nutriţie, 
indiferent de etiologia lor, afectează invariabil creşterea copilului şi au impact pe termen lung. 
Problemele de sănătate şi de nutriţie în copilărie sunt rezultatul acţiunii unui număr mare de factori, 
fie legaţi de aportul inadecvat de nutrienţi, fie de infecţiile severe şi repetate, fie de combinarea 
acestora, mai ales în populaţiile defavorizate. Aceşti factori sunt strâns legaţi de standardul general 
de viaţă şi de posibilităţile populaţiei de a-şi acoperi nevoile de bază, legate de hrană, adăpost şi 
îngrijiri de sănătate.  

Există trei indicatori antropometrici recomandaţi de OMS întrucât oferă o descriere 
comprehensivă a statusului creşterii: greutatea pentru înălţime, înălţimea pentru vârstă şi greutatea 
pentru vârstă. 

Toţi aceşti indicatori pot fi apreciaţi prin scorul Z, procentajul medianei sau percentile. 
Evaluarea cea mai precisă se face cu scorul Z, care exprimă valoarea antropometrică, în număr 
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de deviaţii standard inferioare sau superioare valorii mediane de referinţă. Formula sa de 
calcul este următoarea: 

 
 
 
 
 
 
Interpretarea rezultatelor în funcţie de scorul Z prezintă următoarele avantaje: 
(1) Scara de scor Z este liniară şi, de aceea, un interval de scoruri Z prezintă o diferenţă fixă 

în înălţime sau în greutate pentru toţi copiii de aceeaşi vârstă. Scorurile Z prezintă, la 
toate vârstele, o aceeaşi relaţie statistică faţă de distribuţia de referinţă din jurul 
medianei, ceea ce face comparabile rezultatele, indiferent de grupa de vârstă şi de tipul 
indicatorului. 

(2) Scorurile Z sunt independente de sex, permiţând astfel evaluarea statusului de 
creştere a copiilor combinând sexul şi grupele de vârstă. 

(3) Scorul Z poate fi folosit într-o prelucrare statistică sumară de medii şi deviaţii standard. 
 

Scorul Z mediu aşteptat este 0, cu o deviaţie standard de 1. Se analizează prevalenţa 
copiilor cu scorul Z sub –2DS şi –3DS, care trebuie să fie cât mai reduse (prevalenţa copiilor sub –
2DS în populaţia de referinţsă este de 2,3%) şi cea a copiilor cu scor Z peste +2DS.  

Populaţia de referinţă a fost cea din Baza de date globală privind creşterea copiilor şi 
malnutriţia, a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii NHCS/WHO/CDC.  

Rezultatele au fost interpretate conform recomandărilor OMS, bazate pe prevalenţa copiilor 
aflaţi sub –2DS în Baza de date globală privind creşterea copiilor şi malnutriţia, cuprinse în tabelul 
de mai jos. 

 
Clasificarea nivelurilor de severitate a tulburărilor de nutriţie, 

în funcţie de prevalenţa copiilor aflaţi la mai mult de – 2DS, pentru indicatorii WH, HA şi WA 
 

Prevalenţa copiilor aflaţi dincolo de –2DS 

Tipul deficitului 
WH (wasting) 
Greutate 

mică  
pentru talie 

HA (stunting) 
Talie mică  
pentru vârstă 

WA 
(underweight) 

Greutate 
mică pentru vârstă 

Uşor <5 <20 <10 
Mediu 5–9,9 20–29,9 10–19,9 
Sever 10–14,9 30–39,9 20–29,9 
Foarte sever ≥15 ≥40 ≥30 

Sursa: Physical status: the use and interpretation of antropometry. Report of a WHO Expert Comitee.  
WHO Technical Report Series No. 854. Geneva: WHO, 1995. 
 
5.2.2. Greutatea pentru talie (WH – weight for height)  
WH compară greutatea copilului analizat cu greutatea unui copil de aceeaşi înălţime 

din populaţia de referinţă. Ea reflectă proporţia corporală şi armonia creşterii, fiind sensibilă mai 
ales la perturbările acute. O greutate mică pentru talie (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. Mai rar, poate fi şi rezultatul unor condiţii cronice 

valoarea observată – valoarea mediană a populaţiei de referinţă 

             valoarea deviaţiei standard a populaţiei de referinţă 
scorul Z (scorul DS)  = 
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nefavorabile, fără o privare alimentară importantă. Prevalenţa greutăţii mici pentru înălţime este, în 
general, sub 5%, chiar şi 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. Pe de altă 
parte, o prevalenţă convenabilă a greutăţii mici pentru talie nu susţine absenţa tulburărilor de 
creştere. Principalul avantaj este acela că indicatorul poate fi calculat fără a cunoaşte vârsta 
copilului, dar în România problemele de acest fel sunt foarte rare, deoarece înregistrarea naşterilor 
se realizează relativ riguros. 

Greutatea mare pentru talie („supragreutatea”/overweight) poate fi considerată un factor 
predictiv pentru obezitate, pentru că majoritatea copiilor cu greutate mare pentru înălţime sunt obezi. 

Greutatea mică pentru talie (wasting) în România (sub –2DS) are o prevalenţă totală de 
4,4%. Aceasta ne situează între ţările cu deficit uşor al greutăţii pentru talie, dar este de luat în 
considerare întrucât, în toate studiile de nutriţie anterioare, acest indicator a avut prevalenţe 
apropiate (în 1991) sau inferioare (PNSN) valorii de referinţă de 2,3%.  

Prevalenţa copiilor cu greutate pentru talie mai mică de –3DS este foarte scăzută. 

Greutatea mică pentru talie pe grupe de vârstă  
Datele referitoare la acest indicator trag un semnal de alarmă: este pentru prima oară când 

se pune în evidenţă o prevalenţă mare a greutăţii mici pentru talie. 
Dacă în 1991 şi, mai ales în perioada 1993–2004, se analiza prioritar tendinţa de obezitate a 

copiilor sub 5 ani, studiul actual pune în evidenţă o proporţie mult mai mare a copiilor slabi (4,4% pe 
întregul lot). 

În contextul general al îmbunătăţirii celor mai importanţi indicatori, acest aspect atrage 
atenţia asupra unor privări recente nutriţionale, care pot conduce la malnutriţie acută. 

Se constată că prevalenţa greutăţii mici pentru înălţime este mai mare de 2,3% la toate 
categoriile de vârstă studiate (Figura 22), cea mai gravă situaţie înregistrându-se la 12 luni, 36 luni 
şi 48 luni, unde prevalenţa este la limita care desparte deficitul uşor de cel moderat. 

 
Figura 22 – Prevalenţa copiilor cu indicatori antropometrici sub –2DS, în funcţie de vârstă 
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Greutatea mică pentru talie pe sexe  
Prevalenţa greutăţii mici pentru înălţime este superioară valorii din populaţia de referinţă 

(2,3%) la ambele sexe, pentru toate grupele de vârstă studiate (Figura 23). Nu se observă diferenţe 
constante în prevalenţa greutăţii mici pentru înălţime în functie de sex, situaţia cea mai marcantă 
înregistrându-se la 24 şi respectiv 36 de luni, în favoarea sexului masculin.  

Se constată că, începând cu vârsta de 24 de luni, prevalenţa greutăţii mici pentru înălţime la 
sexul feminin este constant peste 5%, situaţie care deplasează deficitul de greutate în categoria medie. 

 
Figura 23 – Prevalenţa greutăţii mici pntru înălţime în funcţie de vârstă şi sex 

 

Greutatea mică pentru talie pe medii de rezidenţă şi pe regiuni istorice  
În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, prevalenţa greutăţii mici pentru talie este mai mică în 

mediul urban (3,9%) faţă de rural (4,7%), iar pe regiuni istorice, cea mai redusă prevalenţă se 
înregistrează în Moldova (3,8%), faţă de 4,3% în Transilvania şi 4,6% în Muntenia. Este de menţionat că 
în Moldova talia copiilor este mai mică, acest aspect putând influenţa raportul greutate/talie. 

Scorul Z al greutăţii mici pentru talie 
Scorul Z mediu pe grupe de vârstă este în general sub valoarea 0, singura excepţie fiind 

grupa 0–5 luni, iar deficitul se accentuează după vârsta de 2 ani (Figura 24), fără recuperare 
semnificativă până la 5 ani. 

 
Figura 24 – Scorul Z mediu pe grupe de vârstă 
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Greutatea mare pentru talie (overweight)  
Greutatea mare pentru talie indică un exces alimentar cu risc de obezitate, care este un 

factor de risc major pentru multiple boli cronice, ea însăşi constituind o cauză de scurtare a duratei 
medii de viaţă cu aproximativ 10 ani.  

 
Figura 25 – Prevalenţa greutăţii mari pentru înălţime,  

în funcţie de grupa de vârstă şi sex 

 

Prevalenţa greutăţii mari pentru talie este 4,2%, sistematic superioară celei a populaţiei de 
referinţă, la toate grupele de vârstă, şi nu se înregistrează diferenţe constante în funcţie de sex 
(Figura 25). De asemenea, prevalenţa este identică în cele două medii de rezidenţă, iar pe regiuni 
istorice, situaţia cea mai favorabilă se înregistrează în Muntenia (3,6%), comparativ cu Moldova 
(4,6%) şi Transilvania (4,8%). 

Comparativ cu studiile anterioare, putem afirma că situaţia actuală este mai puţin favorabilă 
faţă de cea din 1991, când se înregistra o prevalenţă a indicatorului similară populaţiei de referinţă, 
dar mai bună decât cea înregistrată în cadrul PNSN, când prevalenţa greutăţii mari pentru talie era 
de 3 – 5% la 0 – 5 luni şi creştea la peste 10% către vârsta de 48–59 de luni. În orice caz, tendinţa 
la obezitate reprezintă o problemă; pe plan mondial, obezitatea este considerată o „epidemie” faţă 
de care sunt necesare măsuri ţintite de combatere. 

Curbele greutăţii pentru talie, comparativ cu populaţia de referinţă, sunt redate în anexa 
lucrării. 

 
5.2.3. Talia pentru vârstă (HA – Height for Age) 

HA compară talia copilului analizat cu talia de referinţă pentru vârsta respectivă şi 
reflectă creşterea lineară. Talia mică pentru vârstă (stunting) indică o încetinire a ritmului de 
creştere, semnificând, la nivel individual, incapacitatea de a atinge un status nutriţional normal şi 
eşecul creşterii pe termen lung. La nivel populaţional, indicatorul se asociază cu condiţii socio-
economice precare sau cu expunerea de durată la factori de risc (îmbolnăviri, practici alimentare 
inadecvate).  
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Îmbunătăţirea indicatorului talie pentru vârstă, la nivel populaţional, indică îmbunătăţirea 
condiţiilor socio-economice. Standardul unei populaţii fără stagnare sau încetinire sistematică a 
ritmului de creştere implică o prevalenţă a taliei mici pentru vârstă de aproximativ 2,3%. Indicatorul 
are variaţii largi în diferite ţări, între 5% şi respectiv 65% în ţările subdezvoltate.  

Rezultatele prezentului studiu relevă că, în România, prevalenţa copiilor cu talie mică pentru 
vârstă (sub –2DS) este de 5,9%, situaţie care corespunde deficitului uşor.  

 
În perioada 1991–1998 au existat prevalenţe mai mari ale taliei mici pentru vârstă, pentru 

vârstele de 2, 3 şi 4 ani înregistrându-se uneori şi prevalenţe superioare valorii de 20%, care 
corespund unui deficit mediu. În 2004, situaţia pare să fie mult ameliorată, atât faţă de PNSN 
(1993–1998), cât şi faţă de studiul de nutriţie din 1991 (Figura 26).  
 

Figura 26 – Prevalenţa taliei mici pentru vârstă, pe grupe de vârstă,  
în perioada 1991–2004 

 
 

Scăderea prevalenţei taliei mici pentru vârstă corespunde, la nivel populaţional, cu 
îmbunătăţirea condiţiilor socio-economice şi a standardului de viaţă al comunităţii, ceea ce este 
conform cu situaţia din România, caracterizată prin creşterea puterii economice şi de cumpărare în 
ultimii 3–4 ani.  

De asemenea, la această realitate, au contribuit, probabil, şi intervenţiile de îmbunătăţire a 
statusului de creştere adoptate la nivel naţional, prin programele de sănătate. 

Totuşi, situarea grupelor de vârstă de 12 luni şi peste în categoria deficitului uşor spre mediu 
atrage atenţia necesităţii continuării urmăririi active a copiilor dincolo de vârsta de sugar. 

 
Talia mică pentru vârstă pe grupe de vârstă 
Prevalenţa taliei mici pentru vârstă este superioară valorii de referinţă pentru toate grupele 

de vârstă, dar este cuprinsă între 5 şi 10%, nedepăşind limita deficitului uşor (Figura 27), spre 
deosebire de rezultatele studiilor anterioare ale IOMC care arătau o malnutriţie cronică mai 
importantă. 
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Figura 27 – Prevalenţa taliei mici pentru vârstă, pe grupe de vârstă şi sex 

Talia mică pentru vârstă pe sexe 
Ca şi în studiile anterioare, prevalenţa taliei mici pentru vârstă este mai mare la sexul masculin, 

pentru toate grupele de vârstă analizate, de data aceasta fără să depăşească limita deficitului uşor. 
 
Talia mică pentru vârstă pe medii de rezidenţă şi pe regiuni istorice 
Există o diferenţă evidentă în prevalenţa medie a taliei mici pentru vârstă, în funcţie de 

mediul de rezidenţă (4,6% în urban, faţă de 7,2% în rural), iar raportat la regiunile istorice, deficitul 
cel mai mic se înregistrează în Transilvania (5,6%, faţă de 6,1% în celelalte două regiuni). 

 
Scorul Z pentru talia pentru vârstă  
Scorul Z mediu a fost de –0,04, cu valori foarte apropiate de 0, atât pozitive, cât şi negative, 

pentru grupele de vârstă studiate (Figura 28). 
 

Figura 28 – Scorul Z mediu pentru înălţime pentru vârstă, pe grupe de vârstă 
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Curbele taliei pentru vârstă, comparativ cu populaţia de referinţă, sunt redate în anexă 
(Tabel 11 şi Grafice 11a-s). 

 
5.2.4. Greutatea pentru vârstă (WA – weight for age) 
WA compară greutatea copilului analizat cu greutatea de referinţă pentru vârsta res-pectivă, 

fiind practic o sinteză între creşterea lineară şi armonia corpului. Acest indicator identifică subiecţii 
care prezintă un regres sau o curbă ponderală stagnantă ori lent ascen-dentă, condiţionată, în 
general, de o raţie alimentară inadecvată, de boli care limitează absorbţia şi utilizarea alimentelor 
sau de greşeli alimentare sistematice.  

 
Prevalenţa acestui indicator în populaţia de referinţă, ca şi prevalenţa înălţimii mici pentru 

vârstă, este de 2,3%. Principala limită a indicatorului este aceea că nu face distincţia între un copil 
scund cu greutate normală şi un copil înalt şi slab.  

În studiul nostru, prevalenţa medie a greutăţii mici pentru vârstă este de 5,5%, superioară 
populaţiei de referinţă, dar corespunzătoare unui deficit uşor. Prevalenţa greutăţii mici pentru vârstă 
este similară cu rezultatele studiilor anterioare (4,9% până la 2 ani şi 6,2% între 2 şi 5 ani în 1991 şi 
respectiv 4,5% în PNSN).  
 

Greutatea pentru vârstă pe grupe de vârstă 
Prevalenţa copiilor cu greutate mică pentru vârstă (sub –2DS) este superioară valorii de 

referinţă pentru toate grupele de vârstă, cu excepţia grupei de 0–5 luni, dar nu depăşeşte limita 
deficitului uşor, de 10%, (Figura 29). Cea mai mare prevalenţă se înregistrează la grupa de vârstă 
12–23 de luni, iar cea mai redusă la grupele de vârstă 0–5 luni şi respectiv 6–11 luni. 

 
Figura 29 – Prevalenţa greutăţii mici pentru vârstă, pe grupe de vârstă şi sex 
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Faţă de informaţiile obţinute din studiile anterioare, şi acest indicator probează o oarecare 
alterare recentă a stării de nutriţie a copiilor mici. În anii de desfăşurare a PNSN, prevalenţa 
greutăţii mici pentru vârstă nu a depăşit 5%, cu excepţia copiilor născuţi de mame cu nivel de 
instruire redus. 

 
Greutatea pentru vârstă pe sexe 
Nu există variaţii sistematizate în funcţie de sex ale prevalenţei greutăţii mici pentru vârstă. 
 
Greutatea pentru vârstă pe medii de rezidenţă şi pe regiuni istorice 
În prezentul studiu s-a înregistrat o prevalenţă a greutăţii mici pentru vârstă mai mare în 

mediul rural faţă de urban (6,3% faţă de 4,7%) şi o distribuţie aproape identică la nivel regional 
(5,6% în Moldova şi Transilvania şi 5,4% în Muntenia). 

 
Scorul Z pentru greutatea pentru vârstă 
Scorul Z mediu este negativ (–0,19) şi nu se observă o diferenţă constantă în funcţie de sex 

(Figura 30). 
 

Figura 30 – Scorul Z mediu pentru Greutatea pentru vârstă, pe grupe de vârstă şi sex 

 
Curbele de distribuţie a scorului Z, faţă de populaţia de referinţă, pe grupe de vârstă şi sex, 

sunt redate în anexă şi se caracterizează, în general, printr-o distribuţie neuniformă şi o uşoară 
deviere la stânga, pentru grupele de vârstă 6–11 luni şi 12–23 luni.  

 
5.2.5. Concluzii privind indicatorii antropometrici 

 Faţă de studiile anterioare, cel mai afectat indicator antropometric pare să fie greutatea 
pentru talie, în special greutatea mică pentru talie. Prevalenţa de 4,4%, situează 
România între ţările cu deficit uşor. Atrage atenţia faptul că, în studiile de nutriţie 
anterioare, acest indicator a avut sistematic prevalenţe apropiate (în 1991) sau 
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inferioare (PNSN) valorii de referinţă de 2,3%. Acest aspect este îngrijorător întrucât 
prevalenţa acestui indicator mai mare de 5% este alarmantă! 

 Se observă că prevalenţa greutăţii mari pentru talie este sistematic superioară populaţiei 
de referinţă, la toate grupele de vârstă.  

 Prevalenţa taliei mici pentru vârstă, deşi superioară valorii de referinţă pentru toate grupele 
de vârstă, la ambele sexe, este cuprinsă între 5 şi 10%, ceea ce încadrează România în 
ţările cu deficit uşor. Există diferenţe în funcţie de mediul de rezidenţă, iar raportat la 
regiunile istorice, deficitul cel mai mic se înregistrează în Transilvania (5,6%, faţă de 6,1% în 
celelalte două regiuni). Scorul Z mediu a fost de –0,04, cu valori foarte apropiate de 0, atât 
pozitive, cât şi negative, pentru grupele de vârstă studiate. În 2004, situaţia pare să fie mult 
ameliorată, atât faţă de studiul de nutriţie din 1991, cât şi faţă PNSN (1993–1998), unde s-a 
înregistrat chiar un deficit mediu al înălţimii pentru vârstă, după vârsta de 2 ani. Scăderea 
prevalenţei înălţimii mici pentru vârstă corespunde, la nivel populaţional, cu îmbunătăţirea 
condiţiilor socio-economice şi cu creşterea standardului de viaţă al comunităţii.  

 Prevalenţa medie a greutăţii mici pentru vârstă este 5,5%, superioară populaţiei de 
referinţă, fără variaţii semnificative în funcţie de sex şi regiuni istorice. Scorul Z mediu 
este negativ şi se înregistrează totuşi o prevalenţă mai mare în mediul rural, faţă de 
urban. Rezultatele sunt similare cu cele ale studiilor anterioare, fără să se agraveze 
semnificativ cu vârsta.  

 
5.2.6. Recomandări privind indicatorii antropometrici 

 Afectarea greutăţii pentru talie poate apărea în contextul unui acces limitat la resurse 
alimentare. Totodată, o explicaţie poate fi înlocuirea, în hrana copilului, a alimentelor de 
bază prin cele lipsite de valoare nutritivă care abundă în prezent pe piaţă; familiile cu 
nivel cultural-educativ scăzut sunt adesea victimele reclamelor făcute acestor produse. 
În orice caz, prevalenţa în creştere a greutăţii mici pentru talie (la copilul sub 5 ani şi la 
şcolarul de 6–7 ani) presupune o problemă de înfometare acută, probabil la nivelul 
populaţiei defavorizate. Aceasta trebuie identificată şi neutralizată prin măsuri centrate 
pe nevoile specifice. 

 Deficitul uşor, înregistrat atât la indicatorul greutate pentru înălţime, cât şi la indicatorul 
talie pentru vârstă, ca şi prevalenţa în creştere a greutăţii mari pentru talie, impun 
elaborarea de strategii care să vizeze continuarea şi dezvoltarea strategiilor de 
îmbunătăţire a statusului de creştere, prin educaţie, ameliorarea accesibilităţii la nevoile 
de bază pentru categoriile populaţionale defavorizate şi dezvoltarea laturii preventive a 
serviciilor de sănătate adresate mamei şi copilului.  

 Se impune, de asemenea, monitorizarea statusului de creştere la nivel naţional, pentru 
identificarea precoce a tendinţei de agravare a indicatorilor antropometrici, precum şi 
stabilirea şi implementarea operativă a unor intervenţii eficace, 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. 

 Se impune dezvoltarea unei cooperări intersectoriale (servicii de sănătate, protecţie socială, 
educaţie), pentru adoptarea unor măsuri complexe şi sinergice de îmbunătăţire a statusului 
de creştere, având în vedere că acesta reprezintă un indicator indirect al calităţii vieţii întregii 
populaţii şi este sensibil la influenţa factorilor socio-economici. 

 Este necesară o evaluare ţintită a obezităţii (cercetarea variabilelor care concură la aceasta, 
elaborarea de programe care să urmărească o abordare complexă a acestei probleme 
cuprinzând o atitudine psihologică, dietetică şi de promovare a activităţii fizice, a sportului). 
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5.3. Statusul hemoglobinei  
5.3.1. Cadrul general 
Deficienţa de fier reprezintă principala cauză de anemie şi constituie o problemă de sănătate 

publică, prin numărul mare de efecte adverse pe care le generează: creşterea mortalităţii materne şi 
infantile, naşteri premature, greutate mică la naştere, întâzieri de dezvoltare şi afectarea 
coeficientului de inteligenţă a copiilor.  

Din estimările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 31% din copiii sub 5 ani sunt anemici, în marea 
majoritate prin deficienţă de fier. Se estimează, de asemenea, că pentru un caz de anemie feriprivă 
manifestă există un caz de deficienţă de fier nemanifestă, dar care se exteriorizează la prima agresiune 
minoră (infecţie, hemoragie). Principalul determinant al deficienţei de fier se consideră aportul scăzut de 
fier, urmat de infecţii şi paraziţi intestinali, ambele fiind asociate cu starea de sărăcie, tehnici alimentare 
defectuoase, nivel de educaţie scăzut şi politici nutriţionale ineficace.  

 
5.3.2. Prevalenţa anemiei la copiii sub 5 ani în România 
În România, studiile de nutriţie anterioare au arătat o prevalenţă alarmantă a anemiei 

(hemoglobinemie sub 11g/dl), de 52% pentru copiii de 6–12 luni în anul 1991 şi respectiv de 48–54% la 
12 luni în perioada acoperită de PNSN. În cazul copiilor de 12–23,9 luni, în 1991, prevalenţa 
anemiei a fost de 47,3%. La vârstele cuprinse între 24 şi 35,9 luni anemia (considerată atunci ca 
definită de Hb sub 11,2g/dl) a ocupat o proporţie de 33%. Ulterior, în PNSN, nu s-a mai testat 
hemoglobinemia copiilor cu vârsta de peste 12 luni. 

Prezentul studiu a relevat, pentru anul 2004, la copiii în vârstă de 1 an, o prevalenţă a 
anemiei de aproximativ 59,3%, din care 14,2% au anemie medie şi 0,9% anemie gravă. La copiii 
sub 2 ani, prevalenţa anemiei este de 56,8%, cu valori puţin mai reduse pentru toate cele trei 
niveluri de gravitate (Figura 31), iar la cei de 59 de luni este 22,7%. Este de menţionat că actualul 
studiu (componentele referitoare la gravide şi la şcolarii de 6–7 ani) pun în evidenţă, de asemenea, 
un nivel crescut al prevalenţei anemiei şi la alte grupe de populaţie. Astfel, femeile gravide cu 
sarcina mai mare de 28 de săptămâni au avut anemie în procent de 42,5. Elevii de 6–7 ani au avut 
prevalenţa anemiei de 23,4%. 

Toate acestea atrag atenţia asupra deficitului de fier constatat la grupuri populaţionale 
mari. 
 

Figura 31 – Prevalenţa anemiei, în funcţie de gravitate  
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Figura 32 – Prevalenţa anemiei, în funcţie de gravitate şi sex, la copiii în vârstă de un an 

 
Prevalenţa anemiei în funcţie de sex 
Atât la copiii în vârstă de un an, cât şi la cei în vârstă de doi ani, se constată o prevalenţă 

mai mare a anemiei de gravitate medie la sexul masculin, iar cazurile cu hemoglobină sub 7g/dl 
apar exclusiv la sexul masculin (Figura 32). 

 
Prevalenţa anemiei în funcţie de mediul de rezidenţă 
Prevalenţa anemiei este mai mare la copiii din mediul rural, pentru ambele categorii de 

vârstă şi pentru toate cele trei niveluri de gravitate (Figura 34 şi Figura. 35). Fenomenul se repetă şi 
la elevii de 6-7 ani şi la gravide. 

 
Figura 34 – Prevalenţa anemiei, în funcţie de gravitate şi mediul de rezidenţă,  

la copiii în vârstă de un an 
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Figura 35 – Prevalenţa anemiei, în funcţie de nivelul hemoglobinei şi de mediul de rezidenţă, 
la copiii în vârstă de doi ani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prevalenţa anemiei pe regiuni istorice 
Pe regiuni istorice, se constată că prevalenţa cea mai mare a anemiei, pentru primele 

două niveluri de gravitate şi la ambele categorii de vîrstă, se înregistrează în Moldova, urmată de 
Muntenia (Figura 36 şi Figura 37). Explicaţia ar putea fi nivelul economico-social mai scăzut, 
precum şi unele obiceiuri alimentare. Studii pilot, urmate de programe ţintite pentru judeţele din 
Moldova ar fi oportune.  

 
Figura nr. 36 – Prevalenţa anemiei, în funcţie de gravitate, pe regiuni istorice,  

la copiii în vârstă de un an 
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Figura 37 – Prevalenţa anemiei, în funcţie de gravitate, pe regiuni istorice,  
la copiii în vârstă de doi ani 

 

Prevalenţa anemiei în funcţie de nivelul de educaţie a mamei 
Prevalenţa anemiei, pentru toate nivelurile de gravitate şi pentru ambele categorii de vârstă, 

scade odată cu creşterea nivelului educaţional al mamei (Figura 38 şi Figura 39) 
Acest fapt poate fi explicat prin faptul că mamele cu nivel educaţional mai bun acordă o 

importanţă mai mare, atât propriei stări de sănătate (inclusiv în perioada de sarcină), cât şi sănătăţii 
şi dezvoltării copilului. Pe de altă parte, nivelul educaţional se corelează direct, în general, cu nivelul 
economic, deci este posibil ca aceste mame să aibă disponibilităţi financiare mai consistente şi 
acces mai bun la serviciile medicale. 

 
Figura 38 – Prevalenţa anemiei, în funcţie de gravitate şi de nivelul de educaţie a mamei,  

la copiii de un an 
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Figura 39 – Prevalenţa anemiei, în funcţie de gravitate şi de nivelul de educaţie a mamei,  
la copiii de doi ani 

 
 
Prevalenţa anemiei este mai redusă la copiii de rang 1, 2 şi 3 şi mai mare la copiii de rang 4 

şi peste. (Figura 40 şi Figura 41). 
 

Figura 40 – Prevalenţa anemiei, în funcţie de gravitate şi de rangul copilului,  
la vârsta de un an 
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Figura 41 – Prevalenţa anemiei, în funcţie de gravitate şi de rangul copilului,  
la copiii în vârstă de doi ani 

 
 

5.3.3. Mediana şi media hemoglobinemiei 

La copiii în vârstă de un an, mediana hemoglobinemiei, de 10,6g/dl, arată că mai mult de 
jumătate din copii au anemie, iar valoarea medie, de 10,49g/dl, este inferioară mediilor existente în 
studiile anterioare (Figura 42). 

 
Figura 42 – Hemoglobina medie la vârsta de un an, pe ani de examinare 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

< 11 g/dl <9g/dl < 7 g/dl

nivelul Hb

pr
ev

al
en
ţa

 %

rang 1 rang 2 şi 3 rang 4 şi peste

10

10,2

10,4

10,6

10,8

11

11,2

11,4

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

anul e x am inării

H
b 

m
ed

ie
 (g

/d
l)



Statusul nutriţional al copiilor în vârstă de până la 5 ani 
 
 

 67Statusul nutriţional al femeii gravide, al copiilor cu vârsta sub 5 ani,  
al şcolarilor în vârstă de 6-7 ani _ România, 2005 

Mediana şi media hemoglobinemiei în funcţie de sex 
Nu s-au înregistrat diferenţe semnificative pentru mediana şi pentru media hemoglobinei în 

funcţie de sex, la nici o categorie studiată. Se constată totuşi că la sexul feminin s-au înregistrat 
valori mai mari pentru ambii parametri la 1 şi 2 ani. (Figura 43). 

 
Figura 43 – Media şi mediana hemoglobinei pe sexe,  

la un an şi la doi ani 

 

Mediana şi media hemoglobinemiei pe regiuni istorice 
Media şi mediana hemoglobinei sunt semnificativ mai mici în Moldova, comparativ cu 

celelalte două regiuni, atât la copiii de un an, cât şi la cei de doi ani (Figura 44). 
 

Figura 44 – Media şi mediana hemoglobinei, pe regiuni istorice,  
la copiii de un an şi de doi ani 
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Mediana şi media hemoglobinemiei în funcţie de mediul de rezidenţă  
Se înregistrează diferenţe semnificative pentru mediana şi media hemoglobinei în funcţie de mediul 
de rezidenţă, în favoarea mediului urban, la ambele categorii de vârstă (Figura 45), ca şi în cazul 
şcolarilor şi al gravidelor. Acest aspect poate fi explicat de nivelul socio-economic şi de 
accesibilitatea la servicii medicale mai bune decât în rural. 
 

Figura nr. 45 – Media şi mediana hemoglobinei pe medii de rezidenţă, 
la copiii de un an şi de doi ani 

 
Mediana şi media hemoglobinemiei în funcţie de nivelul de educaţie a mamei 
Nivelul educaţional al mamei influenţează media şi mediana hemoglobinei la categoriile de 

vârstă studiate. Cele mai mari valori, atât pentru medie, cât şi pentru mediană, s-au înregistrat la 
copiii mamelor cu mai mult de 12 clase (Figura 46).  
 

Figura 46 – Media şi mediana hemoglobinei în funcţie de nivelul de educaţie a mamei,  
la copiii de un an şi de doi ani 
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Mediana şi media hemoglobinemiei în funcţie de rangul copilului 
Rangul copilului influenţează direct media şi mediana hemoglobinei, care sunt mai mari la 

copii de rang mic, comparativ cu cei de rang mare (Figura 47). 
Această situaţie este cunoscută, a fost întâlnită, de altfel, în toate studiile anterioare de nutriţie şi 

este susţinută de datele din literatură. Explicaţia ar fi că deficienţele nutriţionale sunt mai frecvente la 
copiii de rang mare, ştiut fiind faptul că sărăcia este mai des întâlnită la familiile cu copii mai mulţi. 

 
Figura 47 – Media şi mediana hemoglobinei în funcţie de rangul copilului,  

la copiii de un an şi de doi ani 

 

Observaţii generale 
Se constată o degradare certă a statusului fierului, atât la vârsta de 1 an, cât şi la 2 ani. 
Faţă de prevalenţa anemiei de aproximativ 50% în anii studiului de nutriţie (1991) şi ai PNSN 

(1993–2002), cea de 59,3% la 1 an şi 56,8% la 2 ani (în 2004) este îngrijorătoare. 
Media actuală a hemoglobinemiei de 10,49g/dl la vârsta de 1 an este semnificativ mai mică 

faţă de valoarea de 10,6–10,9g/dl constatată de IOMC în perioada 1991–1999 şi grav deteriorată 
faţă de cea de 11–11,23g/dl înregistrată în perioada 2000–2002. Subliniem faptul că ameliorarea 
constatată în PNSN după anul 2000 se datorează în mare parte acordării unei atenţii speciale 
familiilor din lotul PNSN (oferire de preparate farmaceutice cu fier, gratuite, şi monitorizarea 
administrării; formare de personal; educaţie pentru sănătate). În acest fel, se demonstrează clar 
influenţa pozitivă a unor măsuri speciale. 

 
Pe de altă parte, după anul 2000, lotul PNSN nu mai reprezintă întreaga ţară pentru statusul 

fierului, în timp ce eşantionul actualului studiu este reprezentativ pentru România. 
Totodată, subliniem faptul că prevalenţa anemiei este foarte mare şi în rândul femeilor gravide 

(componenta a treia a actualului studiu, asupra anemiei gravidelor din perioada 1995–2002). 
 

5.3.4. Concluzii privind statusul hemoglobinei 

 Prevalenţa anemiei uşoare, medii şi severe la cele două grupe de vârstă este mai 
ridicată decât în studiile anterioare şi cu mult peste valorile din statele dezvoltate. 
Prevalenţa anemiei este mai mare în mediul rural, în regiunea Moldova, la copiii care 
provin din mame cu nivel educaţional scăzut şi la cei de rang ≥4. 
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 Media şi mediana hemoglobinei, mai scăzute decât în studiile anterioare, variază 
semnificativ în funcţie de mediul de rezidenţă (situaţie mai defavorabilă în rural), 
regiunea istorică (situaţia cea mai defavorabilă în Moldova), nivelul de instruire a mamei 
şi rangul mare al copilului. Cu cât nivelul de educaţie este mai ridicat şi rangul copilului 
mai mic, media şi mediana hemoglobinei sunt mai crescute, iar prevalenţa anemiei 
scade pentru toate cele trei niveluri de gravitate.  

 Situaţia mai favorabilă din urban, care corespunde cu înregistrările celor două studii 
anterioare şi ale celorlalte componente ale prezentului studiu, este susţinută, probabil, de 
nivelul socio-economic şi de educaţie mai bun şi probabil de accesibilitatea la servicii 
medicale. 

 Agravarea progresivă a deficitului de fier, în condiţiile în care există programe naţionale 
de suplimentare gratuită pentru sugar şi gravidă, pune problema eficacităţii acestor 
intervenţii pentru identificarea obstacolelor la nivel de distribuţie, monitorizare şi 
complianţă. 

 
5.3.5. Recomandări privind statusul hemoglobinei 

 Se impune continuarea monitorizării statusului hemoglobinei la copiii în vârstă de până 
la cinci ani, din cauza prevalenţei deosebit de mari a anemiei feriprive, în creştere faţă 
de anii anteriori, precum şi din cauza disparităţilor în profil teritorial şi în funcţie de 
nivelul educaţional al mamei, precum şi de rangul copilului. 

 Deoarece agravarea deficienţei de fier s-a produs în condiţiile în care erau  
implementate programe naţionale de suplimentare a aportului de fier, se impune 
revizuirea obiectivelor din programele de acordare gratuită a suplimentelor de fier pentru 
copil şi gravidă şi îmbunătăţirea monitorizării acestora, în scopul identificării cât mai 
exacte a categoriilor vulnerabile şi a asigurării accesului larg al acestora la terapia 
substitutivă cât mai precoce şi cu doze adecvate. 

 Odată dovedită eficacitatea acestor intervenţii, ele ar trebui extinse astfel încât să 
acopere nevoile tuturor gravidelor şi sugarilor, în special ale celor cu situaţie socio-
economică precară care au vulnerabilitate crescută. 

 Deoarece prima cauză a anemiei feriprive este aportul de fier scăzut din punct de 
vedere cantitativ 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. 

 Este necesară elaborarea de programe regionale, cu accent pe Moldova, unde deficitul 
e sistematic mai frecvent întâlnit. 

 
6. Practici alimentare la vârsta de sugar şi copil mic 

6.1. Alăptarea 

Cadrul general 
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 studiul naţional de nutriţie din 1991 (91%) şi faţă de situaţia constatată în PNSN 
(aproximativ 91% pentru copii născuţi în 1999–2002). 
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Alăptarea în funcţie de mediul de rezidenţă şi de regiuni istorice 
Ponderea copiilor alăptaţi a fost mai mare în mediul rural (93,6%, faţă de 90,8% în mediul 

urban), dar nu s-au înregistrat diferenţe importante pe regiuni istorice (Figura 48). 
 

Figura 48 – Distribuţia copiilor alăptaţi cel puţin o dată, pe regiuni 

 

Alăptarea în funcţie de nivelul de educaţie a mamei 
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 (Figura 49); în rândul acestor mame, putem aprecia 
că există o receptivitate mai mare la informaţiile despre avantajele alăptării. Pentru mamele din 
categoria de instruire 5–8 clase, explicaţia constă în simplitatea şi accesibilitatea alăptării şi, 
probabil, în lipsa altor obligaţii sociale. 

 
Figura 49 – Ponderea copiilor alăptaţi cel puţin o dată,  

în funcţie de nivelul de educaţie a mamei 
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Alăptarea în funcţie de rangul copilului 
Nu s-au înregistrat diferenţe importante în frecvenţa copiilor alăptaţi, în funcţie de rang 

(Figura 50). Se constată totuşi că 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, cu atât mai mult cu cât sărăcia e mai frecventă şi mai severă la familiile cu mulţi copii. 

 
Figura 50 – Repartiţia copiilor alăptaţi cel puţin o dată, in funcţie de rang 
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Din totalul de 902 copii alăptaţi în momentul efectuării studiului, numai 188 (20,8%) sunt 

alăptaţi exclusiv. În eventualitatea că am lua în considerare că în eşantion numai 545 de sugari au 
sub 6 luni, ponderea alăptării exclusive până la această vârstă ajunge până la 34,4%, situându-se 
deasupra frecvenţei întâlnite în studiile anterioare efectuate de IOMC.  

Media de vârstă a copiilor alăptaţi exclusiv este de 3,9 luni, iar mediana este de 3,2 luni (în 
lotul de 188 copii).  

Din datele de mai sus rezultă, prin extrapolare, că ponderea copiilor alăptaţi exclusiv 
până la 6 luni este foarte mică. Oricum, media şi mediana vârstei celor alăptaţi exclusiv 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 prevederilor Strategiei Naţionale de 
Promovare a Alăptării. 

 
6.2 Alimentaţia cu biberonul (artificială sau mixtă) 

Vârsta medie de introducere a biberonului este 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 cadrul supravegherii nutriţionale (PNSN 1993–2002), aceasta a crescut cu aproape o lună (de la 
3,2 la 4,0 luni). 

Se observă diferenţe statistic semnificative în vârsta medie de introducere a biberonului pe 
regiuni (cel mai timpuriu se foloseşte în Transilvania – 3,93 luni, urmată de Moldova – 3,98 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. Valorile medii sunt în continuare mai 
mici în Transilvania, situaţie constatată pe tot parcursul perioadei de supraveghere nutriţională, 
ceea ce sugerează că introducerea biberonului reprezintă deja un model cultural mai greu de 
influenţat, deşi se observă o creştere a vârstei medii de hrănire cu biberonul, de la 2,1 luni în primii 
2 ani ai PNSN, la 2,7 luni în anul 2001, iar în prezentul studiu la aproape 4 luni. 
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Din punct de vedere al educaţiei mamei nu se observă diferenţe demne de luat în seamă. 
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 înscrie, şi 
din acest punct de vedere, această categorie în grupul de copii cu risc crescut pentru tulburări 
nutriţionale, cu atât mai mult cu cât numărul crescut de copii se asociază cu un nivel crescut al 
sărăciei. 
 
6.3 Înţărcarea 

Referirile la înţărcare se fac la 2.270 de repondenţi. Vârsta medie la înţărcare este de 6,66 
luni, cu diferenţe statistic semnificative în funcţie de mediul de rezidenţă (6,32 luni în urban şi 6,99 
luni în rural). Nu se înregistrează diferenţe semnificative pentru celelalte variabile: sex, regiune, 
rang şi nivel de educaţie.  

Vârsta medie a crescut notabil faţă de valorile înregistrate în cadrul PNSN, când, în 
majoritatea anilor de supraveghere nutriţională, a fost de 5 luni şi uneori chiar sub acest nivel.  

Totuşi, 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. 

Din cei 2.270 de copii, 11,3% sunt înţărcaţi încă din prima lună. 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 anii de desfăşurare a PNSN 
depăşise 92%.  

 
Acest comportament poate pune în discuţie penetranţa măsurilor de educaţie nutriţională, 

printr-o încă insuficientă insistenţă din partea personalului medical. Din studiu reiese că principala 
sursă de informaţii a mamelor privind alăptarea este personalul medical. Situaţia, deşi îmbunătăţită, 
este departe de a fi în parametrii acceptaţi; de aceea se impune creşterea abilităţilor de comunicare 
şi educare ale personalului.  

Presiunea socio-economică determină multe mame să opteze pentru reintegrarea în 
activitate înainte de epuizarea concediului pentru îngrijirea copilului. Această prevedere nu s-a 
dovedit a fi un factor favorizant de menţinere a opţiunii de alăptare deoarece, pe de o parte, nu este 
respectat de toţi angajatorii şi, pe de altă parte, nu este susţinut de alte servicii.  

La aceasta se adaugă oferirea gratuită de lapte praf sugarilor, ceea ce, alături de politica 
agresivă a firmelor producătoare de substitute de lapte matern, reprezintă factori restrictivi, care 
influenţează negativ frecvenţa şi durata alăptării, în ciuda faptului că se desfăşoară pe plan naţional 
acţiuni de promovare intensivă şi de stimulare a alăptării. 

Adoptarea cât mai rapidă a legii referitoare la Codul de marketing al substitutelor de lapte 
matern ar putea influenţa pozitiv frecvenţa şi durata alăpătrii. 

 
6.4 Alimentaţia complementară (diversificarea) 

Vârsta medie de diversificare este timpurie (4,04 luni) şi practic suprapusă pe cea constatată 
în PNSN, cu diferenţe semnificative statistic în funcţie de mediul de rezidenţă, de rangul copilului şi 
de nivelul de educaţie a mamei.  

Este diversificată cel mai precoce alimentaţia copiilor din mediul rural (4,01 luni faţă de 4,08 
luni în urban), a celor de rang 4 şi peste (3,83 luni, faţă de 4,09 luni pentru copiii de rangul 1 şi 4,01 
luni pentru copiii de rang 2 şi 3) şi a celor cu mame cu nivel mediu de educaţie. 

Pare paradoxală diversificarea mai precoce în mediul rural, unde tradiţia de alăptare este 
mai înrădăcinată, ca şi diversificarea mai precoce la copiii de rang mare care, de regulă, provin din 
familii sărace, cu acces limitat la alimente, în general, şi la cele adecvate pentru alimentaţia 
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complementară la aceste vârste, în special. Astfel creşte riscul de morbiditate nutriţională şi 
infecţioasă la categoriile amintite. 

Este de menţionat faptul că 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.  

Comportamentul alimentar legat de introducerea timpurie a alimentelor solide îşi are 
rădăcinile în practicarea acestei deprinderi timp de foarte mulţi ani, indusă de corpul medical şi 
susţinută de adeziunea puternică a familiei la diversificarea precoce a alimentaţiei, precum şi de 
slaba susţinere de către familie şi comunitate a femeii care alăptează. 

Acest aspect se menţine constant în decursul anilor, aşa cum reiese şi din studiile 
întreprinse anterior. 
 

Introducerea în diversificare a diferitelor alimente 
Datele studiului scot în evidenţă că majoritatea familiilor oferă, ca prim aliment de 

diversificare, piureul de fructe (65%), urmat de legume (17,8%) şi apoi de cereale. 
Analiza vârstelor la care au fost introduse diferite alimente scoate însă în evidenţă că 

majoritatea preparatelor au fost date copiilor foarte devreme, alegerea fiind adesea inoportună. 
Astfel, până la aniversarea a 6 luni, 20% mănâncă deja ou, 44% brânză de vaci, aproape 

54% cereale cu gluten. Este de reţinut că 10% din copii, la 6 luni, primiseră din alimentaţia 
nedietetică a adulţilor. 

La vârsta de 6–7 luni, numai 34% din copii au primit prima dată cereale fără gluten, dar 29% 
au primit cereale cu gluten. Astfel, cereale cu gluten au primit – înainte de 7 luni – 83% din copii. La 
vârsta de 7 luni, 81% din sugari primiseră brânză de vaci, deşi unii mai sugeau la sânul mamei, iar 
alţii primeau formulă de lapte. Explicaţia stă în preferinţe ale populaţiei, greu de modificat, precum şi 
în formarea personalului rămasă uneori la nivelul anilor '70. 

Carnea, sursă importantă de proteine şi de fier, este introdusă pentru prima dată, în 
general în perioada de vârstă de 5-8 luni, dar la 8 luni doar 72% dintre copii primesc acest 
aliment. 

Analizarea alimentaţiei copiilor care au depăşit vârsta de 9 luni arată însă că 15% dintre 
aceştia primesc carne sau, eventual, preparate din carne cel mult o dată pe săptămână. 

Ouăle, un alt aliment cu conţinut important în fier, sunt oferite copiilor de peste 9 luni de 2–3 
ori/săptămână în cazul a 57%, dar o proporţie de 31% dintre ei primesc ou cel mult o dată pe 
săptămână. 

Observaţiile asupra hrănirii copiilor cu alimente de calitate se repetă şi pentru grupul 
şcolarilor de 6–7 ani: proporţie mare de copii care primesc foarte rar carne şi ou. 

Legume şi fructe primesc zilnic peste 85% dintre copii; ancheta nu a avut ca obiect ce fel de 
vegetale sunt folosite în alimentaţia copiilor, dar experienţa clinică vorbeşte despre monotonie 
(predominanţa cartofului, respectiv a merelor). 

 
6.5. Concluzii cu privire la alimentaţia sugarului şi a copilului mic 

 Se constată o îmbunătăţire a unor indicatori privitori la alimentaţia sugarului, faţă de 
constatările din programul naţional de supraveghere nutriţională; 

 92,2% dintre copiii studiaţi au fost cel putin o dată alăptaţi, situaţie care ne plasează 
între ţările cu un indicator bun; 

 Media de vârstă a copiilor alăptaţi exclusiv este de 3,9 luni, având nivel scăzut faţă de 
cel recomandat de OMS care este de 6 luni;  

 Vârsta medie de introducere a biberonului este precoce (4,2 luni), cu diferenţe 
semnificative în funcţie de rangul copilului (cea mai mică vârstă de introducere a 
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biberonului apare la copiii de rangul 4 şi peste) şi de regiuni (cel mai bine în 
Muntenia), dar imbunătăţită faţă de PNSN, în perioada 1993–1997 fiind în jurul vârstei 
de 3,2 luni; 

 Vârsta medie la înţărcare este de 6,6 luni, cu diferenţe semnificative statistic în 
funcţie de mediul de rezidenţă, net superioară perioadei în care s-a desfăşurat 
PNSN, când a variat între 5,1 luni, pentru anul 1993 şi respectiv 4,9 luni pentru anul 
1998; 

 Prevalenţa copiilor înţărcaţi în prima lună de viaţă este de 11,3%, în creştere faţă de 
anul 1999 (10,2%). La vârsta de 6 luni, proporţia copiilor înţărcaţi ajunge la 63,1%, iar la 
12 luni 87% din copii nu mai primesc lapte matern; 

 Spre deosebire de anul 1991, când a avut loc studiul transversal de nutriţie, dintre copiii de 
12 luni, aproximativ 13% sunt neînţărcaţi, în timp ce în 1991 erau încă alimentaţi la sân 
40%. Totuşi, situaţia constatată reprezintă un progres, faţă de anii PNSN (1993–2004), 
când la 12 luni procentul celor alăptaţi depăşea rareori 12%. 

 Vârsta medie de diversificare este timpurie (4,04 luni), cu diferenţe semnificative 
statistic în funcţie de mediul de rezidenţă, de rangul copilului  şi de nivelul de 
educaţie a mamei. 

 
6.6. Recomandări privire la alimentaţia sugarului şi a copilului mic 

 Se impune continuarea campaniei naţionale pentru promovarea alăptării. 
 Este necesară extinderea formelor de informare/sensibilizare a populaţiei, comunităţii şi 

familiei asupra avantajelor biologice şi socio-economice ale alăptării şi ale unei 
alimentaţii adecvate oferite sugarului şi copilului mic, precum şi a consecinţelor imediate 
şi pe termen lung ale unui comportament alimentar necorespunzător. 

 Este utilă şi oportună extinderea Initiaţivei Spitalul Prieten al Copilului şi evaluarea 
periodică a standardelor acestei iniţiative.  

 Se impune legiferarea, la nivel naţional, a Codului Internaţional de marketing pentru 
substitutele de lapte matern, pentru a avea şi cadrul formal de limitare a influenţei 
politicii agresive a companiilor producătoare de formule pentru sugari şi de alimente de 
diversificare (alimentaţie complementară). 

 Trebuie extins, la toate nivelurile de îngrijire a copilului, comportamentul favorabil 
creşterii duratei şi frecvenţei alăptării, aplicării unei strategii corecte de nutriţie a 
sugarului şi copilului mic, prin instruirea intensivă a tuturor categoriilor de personal, 
centrată pe problemele de nutriţie. Se impune extinderea formării personalului pentru 
promovarea alăptării. 

 Se impune dezvoltarea cooperării intersectoriale, inclusiv antrenarea comunităţii în 
interesul superior al copilului, pentru asigurarea unei alimentaţii adecvate şi sigure, care 
să poată preveni instalarea tulburărilor nutriţionale, recunoscute ca determinanţi 
importanţi în morbiditatea şi mortalitatea sugarului şi copilului mic, în contextul în care 
dreptul la hrană constituie unul din drepturile fundamentale, apărate de convenţiile 
internaţionale, la care România este semnatară. 

 Este deosebit de necesară antrenarea familiilor, dar şi a comunităţii pentru susţinerea 
femeii care alăptează. Pregătirea copiilor şi a adolescenţilor prin programe de 
învăţământ pentru viaţa de familie, pentru îngrijirea integrată a copilului încă din primele 
zile de viaţă intrauterină. 
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7. Evaluarea practicilor de promovare a alimentaţiei la sân  
în serviciile prenatale şi în maternităţi 

7.1. Cadrul general 

Personalul medical are un rol foarte important în promovarea alăptării, imediat după 
naşterea copilului. În acest scop, UNICEF a lansat în România, începând din anul 1995, Iniţiativa 
Spitalul Prieten al Copilului, la care au aderat până în prezent 10 maternităţi din România şi sunt în 
curs de recunoaştere încă 22. Unul din paşii acestei iniţiative îl constituie aşezarea mamei împreună 
cu copilul, cât mai curând după naştere, prin sistemul de rooming-in. Acest sistem s-a dezvoltat în 
România în cadrul Programului de sănătate a mamei şi copilului, susţinut şi printr-un parteneriat cu 
Agenţia Elveţiană de Dezvoltare (RoNeoNat), la nivelul mai multor maternităţi, practic în toate 
spitalele judeţene şi clinice, indiferent de adeziunea spitalului la iniţiativa SPC.  

 
7.2. Evaluarea accesibilităţii la sistemul rooming-in 

Este necesară o precizare importantă: în fişa chestionar şi în raportul asupra studiului este 
folosită noţiunea „rooming-in”, atât în sensul corect, implicând întregul complex al sistemului 
denumit astfel, cât şi în sensul „salon mame-copii”. 

La întrebarea referitoare la aşezarea în maternitate în acelasi salon cu copilul, 41,4% din 
mame au declarat că au beneficiat de sistemul rooming-in, faţă de 50,8% mame care nu au 
beneficiat de acest sistem. 7,8% din mame nu au răspuns sau au ales varianta „nu ştiu”.  

Accesibilitatea la salon „mamă-copil” în funcţie de sexul copilului 

Ponderea mamelor care au beneficiat de astfel de salon nu a variat în funcţie de sexul 
copilului, ceea ce era de aşteptat. 

Accesibilitatea la „salon mamă-copil” în funcţie de mediul de rezidenţă 

Ponderea mamelor care au stat împreună cu copilul a fost puţin mai mare în cazul celor din 
mediul rural faţă de cele din urban (46% faţă de 43,8%).  

Accesibilitatea la „salon mamă-copil” în funcţie de regiunea istorică  
Pe regiuni istorice (Figura 51), ponderea cea mai mare copiilor care au beneficiat de „salon 

mamă-copil” se înregistrează în Moldova, iar cea mai redusă în Transilvania.  
 

Figura 51 – Ponderea copiilor care au beneficiat de sistem rooming-in, pe regiuni istorice 
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Acest fapt este şi rezultatul intervenţiilor guvernamentale din ultimii 3 ani, de îmbunătăţire a 
calităţii serviciilor destinate mamei şi copilului, între care implementarea sistemului rooming-in a 
avut un loc important în oraşe din Moldova. Rămâne de monitorizat efectul în timp al acestor 
strategii, fiind de aşteptat creşterea, în special în Moldova, a prevalenţei şi duratei alăptării şi 
scăderea morbiditaţii şi mortalităţii. Aceste efecte sunt însă rezultatul interacţiunii a numeroşi factori 
şi trebuie urmărită eventuala lor evoluţie favorabilă, în situaţia măsurilor de îmbunătăţire a condiţiilor 
din maternităţi, a implementării iniţiativei SPC, prin programe multiple în care UNICEF a avut un rol 
central. Este de menţionat şi intensificarea formării personalului medico-sanitar în zona Moldova. 

Accesibilitatea la „salon mamă-copil” în funcţie de nivelul de educaţie a mamei 
În functie de nivelul de educaţie a mamei (Figura 52), prevalenţa copiilor care au beneficiat 

de „salon mamă-copil” variază între 42% şi 50%, fiind mai mare la mamele cu educaţie superioară. 
 

Figura 52 – Prevalenţa copiilor care au beneficiat de rooming-in,  
în funcţie de nivelul de educaţie a mamei 

 

Accesibilitatea la „salon mamă-copil” în funcţie de rangul copilului 
Nu se constată diferenţe importante în prevalenţa copiilor care au beneficiat de astfel de 

salon în funcţie de rang (Figura 53), ceea ce constituie un argument în favoarea echităţii şi a 
accesibilităţii la serviciile medicale. 

 
Figura 53 – Prevalenţa copiilor care au beneficiat de rooming-in, în funcţie de rang 
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7.3. Promovarea alăptării la cerere 

Recomandările actuale susţin alăptarea copilului la cerere, indiferent de frecvenţa şi durata 
meselor. În studiul efectuat, aproape 40% din mame au declarat că în maternitate copilul era alăptat 
de câte ori cerea, procentul fiind încă nesatisfăcător faţă de nivelul dorit. 

Nu se înregistrează diferenţe importante în privinţa practicilor din maternitate, în funcţie 
de mediul de rezidenţă, sexul şi rangul copilului, dar se observă o prevalenţă net superioară a 
copiilor alăptaţi la cerere în Moldova (48,6%, faţă de 36,3% în Muntenia şi 34,9% în 
Transilvania), care corespunde cu prevalenţa copiilor care au beneficiat de rooming-in, ceea ce 
relevă, de fapt, efectul programelor de dezvoltare a iniţiativei SPC, cu precădere în această 
zonă.  

Prevalenţa copiilor alăptaţi la cerere în maternitate nu variază mult în funcţie de nivelul de 
educaţie a mamei, înregistrând totuşi valoarea maximă pentru copiii ai căror mame aveau educaţie 
superioară. 

 
7.4. Evaluarea informaţiilor oferite de personalul medical referitor  

la promovarea alăptării, cel mai bun mod de a hrăni copilul 

În general, personalul medical oferă informaţii tinerei mame despre importanţa alăptării 
pentru sănătatea copilului, 78% din mame răspunzând afirmativ la întrebarea cu acest subiect. 
Prevalenţa mamelor care au declarat că au primit acest tip de informaţii este similară în rural şi 
urban, dar diferă în funcţie de: 

– regiunea istorică – prevalenţa cea mai mare se înregistrează în Transilvania (84,1%), 
urmată de Moldova (81,7%) şi Muntenia (73,1%); se constată că Moldova, care 
înregistra cea mai mare prevalenţă a nou-născuţilor care beneficiază de rooming-in şi a 
celor alăptaţi la cerere, este acum pe locul doi, ceea ce ridică problema îmbunătăţirii 
comunicării cu pacienţii a personalului medical, care aplică tehnici corecte, dar nu oferă 
suficiente informaţii; 

– nivelul de educaţie – prevalenţa mamelor care declară că au primit informaţii referitoare 
la importanţa alăptării pentru sănătatea copilului creşte o dată cu creşterea nivelului de 
educaţie, fie pentru că mamele cu nivel de educaţie mai înalt sunt mai receptive, fie 
pentru că personalul le acordă mai multă atenţie; 

– rangul copilului – mamele copiilor de rang 4 şi peste au cea mai mică prevalenţă a 
răspunsului afirmativ pentru informaţiile referitoare la importanţa alăptării pentru 
sănătatea copilului (76,7%, faţă de 79,1% pentru mamele copiilor de rang 1 şi 77,8% 
pentru mamele copiilor de rang 2 şi 3), din cauza, probabil, fie unei abordări mai 
superficiale a personalului medical, care le consideră mai „experimentate”, fie unei 
receptivităţi mai scăzute, numărul mare de copii fiind asociat de regulă cu un nivel socio-
economic şi educaţional precare. 

Măsuri pentru stimularea şi menţinerea secreţiei lactate 
Referitor la nivelul de informare privind măsurile ce trebuie luate de mamă pentru a avea 

suficient lapte se constată că 72,6 % din mame declară că au fost instruite, prevalenţa lor fiind mai 
mare în mediul urban (74,4%, faţă de 70,8% în rural). La nivel regional, cea mai bună situaţie se 
înregistrează în Transilvania (81,9%), urmată de Moldova (77,1%) şi Muntenia (64,3%), ca şi în 
cazul informaţiilor despre importanţa alăptării pentru sănătatea copilului. Nu se înregistrează variaţii 
importante în funcţie de rangul copilului, dar prevalenţa mamelor informate este cu atât mai mare cu 
cât nivelul de educaţie este mai crescut. 
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Principalele surse de informare 
Conform Figurii 54, se constată că principalele surse de informare pentru femeia gravidă, în 

timpul sarcinii, sunt, în ordinea frecvenţei în care au fost enumerate: medicul de familie (73%), 
asistenta acestuia (50,7%), rude/cunoştinţe (18%) şi medicul obstetrician (11,1%). 

Această ierarhie se menţine atât pe medii de rezidenţă (cu prevalenţe ceva mai mici pentru 
mediul rural), cât şi pe regiuni istorice (cu cele mai mari prevalenţe în Transilvania – Figura 55).  
 

Figura 54. – Frecvenţa principalelor surse de informare privind alăptarea, în timpul sarcinii 

 
Figura 55 – Prevalenţa femeilor informate în timpul sarcinii, pe surse de informare  
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7.5. Concluzii cu privire la promovarea alăptării 

 În România, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, medicul de familie este 
responsabil de urmărirea sarcinii normale şi, ca urmare, este firesc ca toate femeile 
gravide să fie informate de către acesta. Prevalenţa de 70–80% a mamelor care declară 
că au primit informaţii referitoare la beneficiile alăptării de la medicul de familie, în timpul 
sarcinii, este mulţumitoare, dar nu suficientă, deoarece educaţia prenatală are o 
importanţă majoră în buna dezvoltare a copilului şi în starea de bine a familiei.  

 Atrage atenţia procentul mic de mame care declară că au primit informaţii de la medicul 
obstetrician (11%), în condiţiile în care, în special în mediul urban, acesta urmăreşte 
informal evoluţia sarcinii. 

 
7.6. Recomandări cu privire la promovarea alăptării 

 Se impune dezvoltarea relaţiei de comunicare 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. 

 Este necesară implicarea mai mare a medicilor obstetricieni cu privire la importanţa 
educaţiei pentru sănătate, în general, a gravidei şi a promovării alăptării. Acest proces 
trebuie completat cu abordarea integrată a gravidei în cadrul consultaţiei prenatale, cu o 
mai bună comunicare cu gravidele şi în ceea ce priveşte importanţa igienei sarcinii şi a 
alăptării, pentru sănătatea şi dezvoltarea copilului. 

 Impactul pe termen lung al strategiilor de dezvoltare a comunicării privind promovarea 
sănătăţii este mai consistent dacă este susţinută de formarea şi de motivarea 
obstetricienilor, mai ales în mediul urban, unde femeia alege să consulte direct un 
specialist. 

 În paralel, trebuie încurajată monitorizarea sarcinii normale la nivelul medicului de 
familie, care este cel mai în măsură să asigure continuitatea monitorizării evoluţiei 
sarcinii şi are o preocupare mai intensă privind consilierea gravidei. 

 Instruirea personalului medical din reţeaua primară referitor la promovarea alăptării, 
inclusiv a moaşelor, precum şi a asistenţilor medicali comunitari, a asistenţilor sociali, a 
mediatorilor din comunităţile de romi. 

 Colaborarea asistenţilor medicali comunitari cu maternităţile şi implicarea lor în 
supravegherea gravidelor şi a copiilor din familiile la risc. 

 Conştientizarea comunităţii şi antrenarea ca partener a familiilor şi a grupurilor 
comunitare, în ceea ce priveşte aderarea la strategia naţională de promovare a alăptării. 
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Anexa 

 
 

Tabelul 1a – Distribuţia copiilor pe grupe de vârstă şi sex 
 

Băieţi Fete Grupa de vârstă Total % 
din total 

Nr. % Nr. % 
0–5 luni 545 14,5 279 51,2 266 48,8 
6–11 luni 938 24,9 469 50,0 469 50,0 
12–23 luni 736 19,6 376 51,1 360 48,9 
24–35 448 11,9 229 51,1 219 48,9 
36v47 461 12,2 219 47,5 242 52,5 
48–59 636 16,9 322 50,6 314 49,4 
Total (0-59) 3764 100 1894 50,3 1870 49,7 

 
 

Tabelul 1b – Distribuţia eşantionului pe sexe 
 

Sexul N % 

Masculin 1894 50,3 
Feminin 1870 49,7 
Total 3764 100 

 
 

Tabelul 2 – Distribuţia eşantionului pe medii de rezidenţă 
 

Mediu N % 

Urban 1849 49,1 
Rural 1915 50,9 
Total 3764 100 

 
 

Tabelul 3 – Distribuţia eşantionului pe regiuni istorice 
 

Regiune N % 

Moldova 889 23,6 
Muntenia 1750 46,5 
Transilvania 1125 29,9 
Total 3764 100 

 
 

Tabelul 4 – Distribuţia eşantionului în funcţie de nivelul de educaţie a mamei 
 

Educaţie mamă N % 

<5 clase 321 8,6 
5–8 clase 635 17,0 
9–12 clase 2124 56,8 
>12 clase 657 17,6 
Total 3737 100 
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Tabelul 5 – Distribuţia eşantionului în funcţie de rangul copilului 
 

Rang copil N % 

1 2035 54,1 
2,3 1459 38,8 
>=4 270 7,1 
Total 3764 100 

 
 

Tabelul 6 – Distribuţia copiilor studiaţi în funcţie de naţionalitate 
 

Naţionalitate N % 

Română 3267 86,8 
Maghiară 224 6,0 
Germană 4 0,1 
Rromă 239 6,4 
Altele 28 0,7 
Total 3762 100 

 
 

Tabel 7 -Greutatea la naştere, după ani de naştere şi diverse caracteristici 
 

An de naştere 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Nr. total copii 450 461 447 464 1236 969 
%<2500 g 9,1 8,0 7,8 7,5 8,0 8,5 
Greutate medie 3200,7 3185,9 3168,4 3225,7 3190,9 3199,8 
DS 552 502 508 552 537 538 
Mediana 3200 3200 3200 3200 3200 3200 

 
 

Tabelul 8 – Greutatea la naştere pe ani de naştere, în funcţie de mediul de rezidenţă,  
sex, regiune şi rangul copilului 

 

An de naştere   1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Medie 3220,6 3184,0 3170,7 3307,8 3212,7 3224,8 
SD  599 484 498 542 561 528 
Mediana 3275 3200 3200 3300 3300 3200 

Urban 

%<2500 g 10,4 7,8 7,9 4,6 8,3 7,7 
Medie 3181,4 3187,6 3165,9 3152,4 3170,5 3173,7 
SD 502 518 520 552 513 547 
Mediana 3200 3200 3200 3200 3200 3200 

Mediu 

Rural 

%<2500 g 7,9 8,2 8,6 10,2 7,7 9,3 
 

Medie 3173,4 3116,8 3108,3 3170,6 3114,9 3143,8 
SD 513 508 513 513 523 523 
Mediana 3200 3150 3140 3150 3150 3165 

Feminin  

%<2500 g 8,3 10,7 10,4 6,9 9,0 9,2 
Medie 3229,1 3251,3 3232,6 3274,3 3267,3 3254,4 
SD 589 488 496 580 540 547 
Mediana 3200 3300 3200 3300 3300 3250 

Sex 

Masculin 

%<2500 g 10,0 5,5 5,1 8,1 7,0 7,7 
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Medie 3213,0 3185,6 3083,4 3164,5 3193,5 3184,1 
SD 470 503 482 590 550 587 
Mediana 3200 3200 3170 3200 3200 3200 

Moldova 

%<2500 g 8,1 7,9 9,8 11,4 9,2 11,6 
Medie 3196,5 3180,4 3149,6 3217,7 3152,3 3192,3 
SD 549 519 515 513 527 518 
Mediana 3200 3200 3200 3200 3200 3200 

Muntenia 

%<2500 g 8,0 7,9 7,3 5,4 8,0 7,0 
Medie 3198,4 3195,6 3257,7 3284,4 3250,6 3210,9 
SD 611 473 507 570 535 520 
Mediana 3250 3200 3250 3280 3300 3200 

Regiune 

Transilvania 

%<2500 g 11,5 8,3 7,1 7,5 7,1 8,8 
 

Medie 3188,2 3174,6 3174,5 3220,7 3189,2 3208,0 
SD 496 439 493 501 524 509 
Mediana 3200 3200 3200 3200 3200 3200 

1 

%<2500 g 7,9 5,6 6,3 4,6 7,9 6,7 
Medie 3240,0 3175,3 3166,2 3245,6 3201,8 3203,9 
SD 598 563 533 590 519 571 
Mediana 3275 3200 3200 3265 3200 3200 

2,3 

%<2500 g 9,0 11,9 9,6 10,0 6,8 9,9 
Medie 3072,6 3371,1 3133,7 3150,6 3147,2 3120,1 
SD 676 578 520 673 699 567 
Mediana 3200 3375 3200 3100 3200 3100 

Rang copil 

≥4 

%<2500 g 19,4 3,8 11,4 14,7 15,2 12,2 
 
 

Tabel 9 – Media şi mediana greutăţii la naştere în funcţie de educaţia mamei 
 

Educaţia mamei % Media Mediana 

Fără şcoală   N = 119 2,3 3015 3000 
Şcoala generală neterminată   N = 230 5,7 3075 3000 
Şcoala generală terminată   N = 686 17,7 3170 3100 
9-10 clase   N = 664 16,5 3241 3200 
Şcoala profesională   N = 484 12 3273 3200 
Liceu   N = 1155 28,6 3282 3250 
Şcoala postliceală   N = 296 7,3 3341 3300 
Facultate   N = 400 9,9 3332 3300 
Total   N = 4034* 100   

               * Sunt luaţi în calcul şi alţi copii care s-au prezentat la cabinetele selecţionate 
                 şi pentru care s-a înregistrat doar acest parametru 

 
 

Tabel 10 – Greutatea mică la naştere raportată la nivelul de educaţie a mamei (pentru întregul lot) 
 

Educaţia mamei Copii cu G 
< 2.500 g % 

Fără şcoală   N = 119 14 11,7 
Şcoala generală neterminată   N = 230 29 12,6 
Şcoala generală  terminată   N = 686 74 10,8 
9-10 clase   N = 664 47 7,07 
Şcoala profesională   N = 484 41 8,5 
Liceul   N = 1155 86 7,4 
Şcoala post-liceală   N = 296 15 5,06 
Facultate   N = 400 20 5 
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Indicatori antropometrici 
 

WHZ HAZ WAZ 
Vârstă (luni) N 

<–3SD <–2SD >+2SD Mean 
Z-scor 

SD 
Z-scor <–3SD <–2SD Mean 

Z-scor 
SD 

Z-scor <–3SD <–2SD Mean 
Z-scor 

SD 
Z-scor 

Total (0–59)  3764 0,4 4,4 4,2 –0,10 1,18 1,6 5,9 –0,04 1,26 1,1 5,5 –0,19 1,28 

0–5 545 0,2 2,6 3,6 0,05 1,06 0,8 4,5 0,08 1,18 0,2 1,8 0,15 1,00 

6–11 938 0,2 4,1 4,3 –0,06 1,14 1,3 7,2 –0,11 1,21 0,5 4,2 –0,16 1,13 

12–23 736 1,0 5,1 5,4 –0,08 1,21 2,6 6,9 –0,19 1,36 2,0 8,0 –0,32 1,30 

24–35 448 0,2 4,0 3,0 –0,22 1,07 1,6 4,7 0,28 1,42 1,1 5,8 –0,17 1,30 

36–47 461 0,2 5,2 2,9 –0,20 1,11 1,5 5,9 0,05 1,41 0,7 5,7 –0,26 1,12 

48–59 636 0,6 5,0 4,9 –0,17 1,26 1,4 5,1 –0,16 1,24 1,4 7,1 –0,30 1,35 
 

WHZ HAZ WAZ 
Vârstă (luni) N 

<–3SD <–2SD >+2SD Mean 
Z-scor 

SD 
Z-scor <–3SD <–2SD Mean 

Z-scor 
SD 

Z-scor <–3SD <–2SD Mean 
Z-scor 

SD 
Z-scor 

Băieţi (0–59) 1894 0,6 4,1 4,2 –0,11 1,07 2,2 7,3 –0,13 1,16 1,1 5,6 –0,22 1,09 

0–5 279 0,4 2,9 3,6 0,06 1,03 1,1 5,4 –0,04 1,10 0,0 1,9 0,06 0,95 

6–11 469 0,4 4,3 4,4 –0,11 1,08 1,3 8,8 –0,14 1,12 0,4 4,3 –0,18 1,07 

12–23 376 1,3 5,1 5,3 –0,05 1,10 3,8 8,3 –0,31 1,19 2,1 9,3 –0,34 1,15 

24–35 229 0,4 2,6 4,4 –0,15 1,03 3,1 6,2 0,22 1,22 1,7 7,0 –0,19 1,13 

36–47 219 0,0 4,1 3,3 –0,21 1,03 1,8 6,4 –0,01 1,18 0,5 3,2 –0,25 1,05 

48–59 322 0,9 4,7 3,4 –0,23 1,10 1,9 6,9 –0,30 1,12 1,6 6,9 –0,39 1,12 
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WHZ HAZ WAZ 
Vârstă (luni) N 

<–3SD <–
2SD >+2SD Mean 

Z-scor 
SD 

Z-scor <–3SD <–2SD Mean 
Z-scor 

SD 
Z-scor <–3SD <–2SD Mean 

Z-scor 
SD 

Z-scor 

Fete (0–59) 1870 0,2 4,6 4,2 –0,10 1,16 1,0 4,6 0,05 1,26 1,0 5,4 –0,15 1,24 

0–5 266 0,0 2,3 3,4 0,05 1,05 0,04 3,7 0,21 1,13 0,4 1,6 0,24 1,08 

6–11 469 0,0 3,8 4,2 –0,02 1,10 1,3 5,5 –0,07 1,16 0,6 4,1 –0,15 1,10 

12–23 360 0,6 5,0 5,3 –0,11 1,21 1,4 5,3 –0,07 1,30 1,9 6,7 –0,29 1,29 

24–35 219 0,0 5,5 1,9 –0,30 1,08 0,0 3,2 0,35 1,34 0,5 4,6 –0,16 1,33 

36–47 242 0,4 6,3 2,4 –0,19 1,14 1,2 5,4 0,11 1,44 0,8 7,9 –0,27 1,14 

48–59 314 0,3 5,2 6,7 –0,11 1,31 1,0 3,3 –0,01 1,20 1,3 7,3 v0,21 1,43 
 

WHZ HAZ WAZ 
Vârstă (luni) N 

<–
3SD <–2SD >+2SD Mean 

Z-scor 
SD 

Z-scor 
<–

3SD <–2SD Mean 
Z-scor 

SD 
Z-scor <–3SD <–2SD Mean 

Z-scor 
SD 

Z-scor 

Mediu               

Urban 1849 0,3 3,9 4,2 –0,11 1,12 1,6 4,6 0,11 1,29 0,8 4,7 –0,09 1,21 

Rural 1915 0,6 4,7 4,2 –0,10 1,19 1,5 7,2 –0,19 1,29 1,2 6,3 –0,28 1,21 

Regiuni               

Moldova 889 0,6 3,8 4,6 –0,12 1,17 1,3 6,1 0,05 1,34 1,5 5,6 –0,18 1,26 

Muntenia 1750 05 4,6 3,6 –0,12 1,13 1,9 6,1 –0,10 1,29 0,9 5,4 –0,22 1,18 

Transilvania 1125 0,2 4,3 4,8 –0,06 1,17 1,3 5,6 –0,02 1,29 0,9 5,6 –0,14 1,24 

               
               
               
               
               
               



 86 

Grafic 11 a – WHZ pentru grupa de vârstă 0–5 luni  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grafic 11 b – WHZ pentru grupa de vârstă 6–11 luni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grafic 11 c – WHZ pentru grupa de vârstă 12–23 luni 
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Grafic 11 d – WHZ pentru grupa de vârstă 24–35 luni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafic 11 e – WHZ pentru grupa de vârstă 36–47 luni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafic 11 f – WHZ pentru grupa de vârstă 48–59 luni 
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În privinţa distribuţiei curbelor Scorului Z pe grupe de vârstă, se constată că pentru 
vârstă 0–5 luni curba înregistrată în România se suprapune pe cea de referinţă, cu o foarte 
uşoară deviere spre dreapta. 

 
Grafic 11 g – HAZ pentru grupa de vârstă 0–5 luni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Pentru vârstă 6–11 luni, curba pentru România are o valoare modală mai mică, datorată 
sexului masculin. 

 
Grafic 11 h – HAZ pentru grupa de vârstă 6–11 luni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Curba de referinţă Total Băieţi Fete

Total Băieţi Fete Curba de referinţă 



 89

Grafic 11 i – HAZ pentru grupa de vârstă 12-23 luni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grafic 11 j – HAZ pentru grupa de vârstă 24–35 luni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Grafic 11 k – HAZ pentru grupa de vârstă 36–47 luni 
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Grafic 11 l – HAZ pentru grupa de vârstă 48–59 luni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafic 11 m – WAZ pentru grupa de vârstă 0–5 luni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafic 11 n – WAZ pentru grupa de vârstă 6–11 luni 
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Grafic 11 o – WAZ pentru grupa de vârstă 12–23 luni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grafic 11 p – WAZ pentru grupa de vârstă 24–35 luni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grafic 11 r – WAZ pentru grupa de vârstă 36–47 luni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curba de referinţă Total Băieţi Fete 

Curba de referinţă Total Băieţi Fete 

Curba de referinţă Total Băieţi Fete 



 92 

Grafic 11 s – WAZ pentru grupa de vârstă 48–59 luni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 12 – Statusul Hb în funcţie de diverse caracteristici (12 şi 24 luni) 
 

  N medie SD mediana <11g/dl  
(%) 

<9g/dl  
(%) 

<7g/dl 
(%) 

        

Urban 321 10,85 1,28 11,0 48,3 7,2 0,3 Mediu* 
Rural 304 10,25 1,41 10,3 65,1 19,4 1,3 
        

Masculin 319 10,47 1,46 10,60 55,8 15,4 1,6 Sex 
Feminin 306 10,64 1,29 10,75 56,5 11,4 0,0 
        

Moldova 164 10,25 1,39 10,40 67,7 20,1 0,6 

Muntenia 274 10,63 1,36 10,90 51,8 12,4 1,1 Regiune* 

Transilvania 187 10,71 1,37 10,70 54,5 9,1 0,5 
        

1 353 10,65 1,40 10,80 53,3 11,6 1,1 

2,3 233 10,47 1,34 10,60 61,4 15,0 0,4 Rang 

>= 4 39 10,23 1,40 10,20 61,5 20,5 0,0 
        

< 5 clase 59 10,29 1,52 10,20 66,1 18,6 0,0 

5–8 clase 111 10,29 1,41 10,30 63,1 18,0 0,9 

9–12 clase 334 10,49 1,38 10,60 59,3 14,7 1,2 
Educaţie mamă 

>12 clase 117 11,07 1,14 11,2 40,2 3,4 0,0 

Total  625 10,55 1,38 10,70 56,8 13,4 0,8 
        *) Există diferenţe semnificative din punct de vedere statistic între mediile populaţiilor studiate. 

Curba de referinţă Total Băieţi Fete 
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Tabel 13 a – Hemoglobina în funcţie de diverse caracteristici (12 luni) 
 

  N medie SD mediana <11g/
dl (%) 

<9g/dl 
(%) 

<7g/dl 
(%) 

        

Urban 273 10,74 1,28 10,90 52,7 8,8 0,4 Mediu* 
Rural 278 10,24 1,41 10,30 65,8 19,4 1,4 
        

Masculin 273 10,39 1,45 10,50 59,7 16,5 1,8 Sex 
Feminin 278 10,59 1,27 10,70 59,0 11,9 0,0 
        

Moldova 148 10,22 1,39 10,35 68,9 20,3 0,7 
Muntenia 239 10,53 1,34 10,80 55,6 13,4 1,3 Regiune* 

Transilvania 164 10,67 1,36 10,70 56,1 9,8 0,6 
        

1 308 10,56 1,39 10,70 57,1 12,3 1,3 
2,3 211 10,45 1,32 10,50 62,1 15,2 0,5 Rang 

>=4 32 10,14 1,47 10,15 62,5 25,0 0,0 
        

< 5 clase 52 10,32 1,54 10,30 67,3 19,2 0,0 
5–8 clase 96 10,20 1,37 10,15 67,7 18,8 1,0 
9–12 clase 299 10,43 1,37 10,60 60,9 15,4 1,3 

Educaţie mamă* 

>12 clase 100 10,98 1,13 11,10 44,0 4,0 0,0 
Total  551 10,49 1,37 10,60 59,3 14,2 0,9 

          *) Există diferenţe semnificative din punct de vedere statistic intre mediile populaţiilor studiate. 
 
 

Tabel 13 b – Hb medie, mediana şi prevalenţa anemiei la copiii de 59 luni 
 

Valoarea HB N % 
anemici Media Mediana 

<  7 g/dl 0 0 0 0 
<  9 g/dl 16 3,7 8,37 8,5 
< 11 g/dl 98 22,7 9,94 10,2 
> 11 g/dl 318 73,6 12,15 12 
Total 432 100 11,54 11,6 

 
 

Tabel 14 – Statusul fierului în România, studii ale IOMC din perioada 1999–2004 
 

Grup de populaţie Perioada testării 
an 

Hb medie 
g/dl 

Prevalenţa anemiei 
% 

 1991-2000 10,6 
10,9 48-54 *1 

 2001-2003 11,09 Aproximativ 44*1 
Copii de 12–23 luni*2 1991  47*1 
Copii de 24–35 luni*2 1991  33*3 
Copii de 36–47 luni*2 1991  24*3 
Copii de 48–59 luni*2 1991  23*3 

Copii de 6–7 ani*2 2002 
2004 

12,8 
12,3 

13*4 

23,4*4 
Gravide*2 (28–32 săptămâni) 1995-2002 11,26 37,7*1 

Parturiente (≥ 28 săptămâni) 2004 11,3 
(mediana) 42,5*1 

Femei tinere*5 1995-1997  31%*1 
*1 – Hb< 11g/dl 
*2 – lot reprezentativ pe ţară 
*3 – Hb< 11,2 g/dl 
*4 – Hb< 11,5 g/dl 
*5 – studiu pilot 



 94 

Tabel 15 – Răspunsuri la întrebarea „Aţi alăptat vreodată acest copil?” 
 

Da Nu 
 N 

N % N % 
      

Urban 1849 1679 90,8 169 9,1 Mediu* 
Rural 1915 1792 93,6 122 6,4 
      

Moldova 889 826 92,9 62 7,0 
Muntenia 1750 1602 91,5 148 8,4 Regiune* 

Transilvania 1125 1043 92,7 81 7,2 
      

1 2035 1876 92,2 158 7,8 
2,3 1459 1351 92,6 107 7,3 Rang* 

>= 4 270 244 90,4 26 9,7 
      

< 5 clase 321 295 91,9 26 8,1 
5–8 clase* 635 608 95,7 26 4,1 
9–12 clase* 2124 1937 91,2 186 8,8 

Educaţie mamă** 

>12 clase 657 616 93,8 41 6,2 
Total*  3764 3471 92,2 291 7,7 

     *) Diferenţa până la 100% este reprezentată de categoria “nu ştie/nu răspunde”. 
    **) N=3737 (27 persoane nu au declarat educaţia). 

 
 

Tabel 16 – Răspunsuri la întrebarea: „Îl alăptaţi şi în prezent?” 
 

Da Nu  N 
N % N % 

      

Urban 1680 407 24,2 1273 75,8 Mediu 
Rural 1793 495 27,6 1298 72,4 
      

Moldova 827 222 26,8 605 73,2 
Muntenia 1602 432 27,0 1170 73,0 Regiune 

Transilvania 1044 248 23,8 796 76,2 
      

1 1877 432 23,0 1445 77,0 
2,3 1352 379 28,0 973 72,0 Rang 

>= 4 244 91 37,3 153 62,7 
      

< 5 clase 295 121 41,0 174 59,0 
5–8 clase 609 174 28,6 435 71,4 
9–12 clase 1938 456 23,5 1482 76,5 

Educaţie mamă** 

>12 clase 616 149 24,2 467 75,8 
Total  3473 902 26,0 2571 74,0 

  *) Diferenţa până la 100% este reprezentată de categoria „Nu ştie/nu răspunde”. 
 **) N=3458 (15 persoane nu au declarat educaţia) . 

 
 

Tabel 17a – Răspunsuri la întrebarea: „Îi daţi exclusiv sân?” 
 

 N % 

Da 188 20,8 
Nu 705 78,2 
Nu ştie/nu răspunde 9 1,0 
Total 902 100 
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Tabel 17b 
 

Caracteristici ale variabilei „vârsta” 

N 188 
Tendinţa centrală  

Media de vârstă – luni 3,9 
Mediana 3,2 
Modul 3,1 

Imprăştierea   
SD 2,5 

 
 

Tabelul 18 – Introducerea biberonului  
Tabel 18 a 

Mediu Sex Regiune Vârstă 
(luni) 

Total 
% Urban 

% 
Rural 

% 
Masculin 

% 
Feminin 

% 
Moldova 

% 
Muntenia 

% 
Transilvania 

% 

1 16,5 18,8 14,2 17,1 15,8 17,4 15,5 17,4 
3 57,6 57,9 57,2 57,1 58,1 63,3 53,8 59,1 
4 70,7 70,5 70,8 69,5 71,9 73,3 68,6 72,0 
6 84,2 83,9 84,4 83,3 85,1 86,0 82,4 85,7 
9 91,8 92,3 91,2 91,6 92,0 92,6 89,9 94,2 
12 97,1 97,9 96,3 97,1 97,1 97,2 96,1 98,6 
24 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,8 99,6 99,8 

 
Tabel 18 b 

Rang copil Educaţie mamă Vârstă 
(luni) 

Total 
% 1 

% 
2,3 
% 

>=4 
% 

< 5 clase 
% 

5–8 clase 
% 

9–12 clase 
% 

>12 clase 
% 

1 16,5 16,7 15,4 21,1 10,4 17,8 16,9 16,4 
3 57,6 58,2 54,5 72,5 55,2 59,1 58,1 54,6 
4 70,7 70,5 69,8 78,9 67,2 70,6 71,5 68,5 
6 84,2 83,6 84,5 87,2 80,0 84,1 84,8 83,6 
9 91,8 92,1 91,1 92,7 91,2 90,9 91,9 91,9 
12 97,1 97,0 97,0 98,2 96,0 95,6 97,3 97,8 
24 99,7 99,6 99,7 99,9 99,2 99,4 99,9 99,4 

 
Tabelul 18 c 

Mediu Sex Regiune** Caracteristici Total 
Urban Rural Masculin Feminin Moldova Muntenia Transilvania 

N 1978* 977 1001 1018 960 472 953 553 
Tendinţa centrală         

Media 4,2 4,12 4,28 4,25 4,15 3,98 4,47 3,93 
Mediana 3 3 3 3 3 3 3 3 
Mod 2 2 2 2 2 2 2 2 

Impraştierea         
SD 3,9 3,9 3,8 4,0 3,8 3,7 4,2 3,5 

  *) Diferenţa până la 2571 este reprezentată de cei care nu-şi aduc aminte şi de cei care nu răspund. 
 **) Diferenţe semnificative din punct de vedere statistic. 
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Tabelul 18 d 

Rang copil** Educaţie mamă 
Caracteristici Total 1 

% 
2,3 
% 

>= 4 
% 

< 5 clase 
% 

5–8 clase 
% 

9–12 clase 
% 

>12 clase 
% 

N 1978* 1124 745 109 125 320 1161 359 
Tendinţa centrală         

Media 4,2 4,20 4,29 3,65 4,72 4,39 4,06 4,36 
Mediana 3 3 3 3 3 3 3 3 
Mod 2 2 3 2 2 3 2 3 

Împrăştierea         
SD 3,9 3,9 3,8 3,6 4,5 4,8 3,4 4,3 

  *) Diferenţa până la 2571 este reprezentată de cei care nu-şi aduc aminte şi de cei care nu răspund. 
 **) Diferenţe semnificative din punct de vedere statistic. 

 
Tabel 19 – Înţărcarea la diferite vârste (pentru întregul lot N = 2270) 

Tabel 19 a 

Mediu Sex Regiune 
Vârstă (luni) Total 

% Urban 
% 

Rural 
% 

Masculin 
% 

Feminin 
% 

Moldova 
% 

Muntenia 
% 

Transilvania 
% 

1 11,3 12,6 10,0 11,7 10,9 10,7 11,5 11,4 
3 40,7 41,8 39,6 40,7 40,6 43,0 39,4 40,8 
4 50,6 51,1 50,2 51,1 50,1 50,8 51,3 49,3 
6 63,1 65,6 60,7 64,2 62,1 61,3 63,7 63,7 
9 75,9 78,8 73,0 75,9 75,8 72,9 76,0 78,2 
12 87,0 89,1 84,9 87,1 86,8 87,2 86,8 87,0 
24 98,9 98,8 99,0 98,7 99,1 99,5 98,8 98,6 

 
Tabel 19 b  

Mediu* Sex Regiune Caracteristici Total 
Urban Rural Masculin Feminin Moldova Muntenia Transilvania 

N 2270 1120 1150 1155 1115 561 1084 625 
Tendinţa centrală         

Media 6,66 6,32 6,99 6,66 6,66 6,69 6,63 6,70 
Mediana 4 4 4 4 4 4 4 5 
Mod 2 3 2 2 2 2 2 2 

Imprăştierea         
SD 5,9 5,8 6,2 6,1 5,8 5,9 5,9 6,0 

  *) Diferenţe semnificative din punct de vedere statistic. 
 
Tabel 19 c 

Rang copil Educaţie mamă 
Vârstă (luni) Total 

% 1 
% 

2,3 
% 

>= 4 
% 

< 5 clase 
% 

5–8 clase  
% 

9–12 clase  
% 

>12 clase  
% 

1 11,3 11,2 11,2 12,9 9,9 12,8 10,8 12,2 
3 40,7 41,7 38,0 47,5 36,3 39,5 41,2 41,5 
4 50,6 52,2 47,7 54,0 42,7 48,8 51,8 51,5 
6 63,1 65,3 60,2 61,2 52,6 61,1 63,9 67,1 
9 75,9 79,0 72,2 69,1 64,9 71,5 76,3 82,7 
12 87,0 88,8 85,1 81,3 78,4 81,1 87,6 93,4 
24 98,9 99,4 98,6 96,4 96,5 98,4 99,1 99,8 
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Tabel 19 d 

Rang copil Educaţie mamă 
Caracteristici Total 

1 
% 

2,3 
% 

>= 4 
% 

< 5 clase 
% 

5–8 clase  
% 

9–12 clase  
% 

>12 clase  
% 

N 2270 1279 852 139 171 375 1301 410 
Tendinţa centrală         

Media 6,66 6,24 7,11 7,73 8,67 7,46 6,46 5,77 
Mediana 4 4 5 4 6 5 4 4 
Mod 2 2 3 2 2 3 2 3 

Imprăştierea         
SD 5,9 5,4 6,3 7,9 7,8 6,9 5,7 4,6 

 
 

Tabelul 20 – Diversificarea alimentaţiei (pentru întregul lot) 
 
Tabel 20 a 

Mediu Sex Regiune 
Vârstă (luni) Total 

% Urban 
% 

Rural 
% 

Masculin 
% 

Feminin 
% 

Moldova 
% 

Muntenia 
% 

Transilvania 
% 

1 1,0 0,8 1,2 0,7 1,3 1,5 0,8 0,9 
3 36,8 33,4 39,9 36,2 37,4 40,2 34,7 37,3 
4 70,9 70,8 71,1 71,2 70,6 70,2 73,1 68,1 
6 96,0 96,1 96,0 96,8 95,2 95,2 47,5 94,3 
9 99,3 99,5 99,2 99,5 99,2 98,6 99,6 99,5 
12 99,9 99,9 99,8 99,9 99,9 99,9 100 100 
24 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
Tabelul 20 b 

Rang copil Educaţie mamă 
Vârstă (luni) Total 

% 1 
% 

2,3 
% 

>= 4 
% 

< 5 clase 
% 

5–8 clase  
% 

9–12 clase  
% 

>12 clase  
% 

1 1,0 1,1 0,6 2,0 0,7 2,1 0,8 0,3 
3 36,8 34,1 38,8 45,9 34,8 39,8 38,3 29,5 
4 70,9 69,9 71,4 75,8 66,7 66,8 72,9 70,9 
6 96,0 96,1 96,2 94,7 92,8 94,1 96,8 97,1 
9 99,3 99,3 99,4 99,2 98,9 99,0 99,4 99,8 
12 99,9 99,8 100 100 99,6 100 99,8 100 
24 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
Tabelul 20 c 

Mediu* Sex Regiune Caracteristici Total 
Urban Rural Masculin Feminin Moldova Muntenia Transilvania 

N 3381 1648 1733 1703 1678 798 1584 999 
Media 4,04 4,08 4,01 4,03 4,06 4,07 3,99 4,10 
Mediana 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mod 4 4 4 4 4 4 4 4 
SD 1,5 1,4 1,7 1,5 1,6 1,8 1,5 1,5 
*) Diferenţe semnificative din punct de vedere statistic. 
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Tabelul 20 d 

Rang copil* Educaţie mamă* 
Caracteristici Total 

1 
% 

2,3 
% 

>= 4 
% 

< 5 clase 
% 

5–8 clase  
% 

9–12 clase  
% 

>12 clase  
% 

N 3381 1829 1308 244 276 573 1929 580 
Media 4,04 4,09 4,01 3,83 4,26 4,09 3,97 4,11 
Mediana 4 4 4 4 4 4 4 4 
Mod 4 4 4 4 4 4 4 4 
SD 1,5 1,6 1,4 1,6 1,9 1,6 1,5 1,2 

  *) Diferenţe semnificative din punct de vedere statistic. 
 
 

Tabel 21 – Distribuţia copiilor după alimentul folosit la diversificare 
 

Cu ce aliment aţi început diversificarea Nr. cazuri % 

Piure de fructe 2318 65,4 
Legume 634 17,8 
Cereale fără gluten 354 9,9 
Cereale cu gluten 172 5,1 
Altele 66 1,8 
Total 3544 100 

 
 

Tabel 22 – Vârsta introducerii în diversificare a diverselor alimente 
 
Tabel 22 a  
Vârsta la introducerea în diversificare  
a cerealelor fără gluten 

Tabel 22 b 
Vârsta la introducerea în diversificare  
a cerealelor cu gluten 
 

Vârsta la introducerea 
cerealelor cu gluten (luni) Nr. cazuri % 

< 1 lună 1 0,04 
1 5 0,2 
2 68 2,8 
3 273 11 
4 533 21,9 
5 443 17,9 
6 524 21,5 
7 209 8,5 
8 186 7,5 
9 66 2,7 
10 42 1,7 
11 10 0,4 
12 94 3,8 
17–48 15 0,6 
Total 2469 100 

 

Vârsta la introducerea 
cerealelor fără gluten (luni) Nr. cazuri % 

<1 lună 1 0,03 
1 10 0,4 
2 71 2,7 
3 171 6,5 
4 591 23,6 
5 451 17,3 
6 642 25,4 
7 226 8,6 
8 151 5,8 
9 79 3 
10 36 1,4 
11 5 0,2 
12 94 3,6 
14–48 37 1,4 
Total 2606 100 



 99

Tabel 22 c 
Vârsta la introducerea în diversificare  
a brânzei de vaci 
 

Vârsta la introducerea 
brânzei de vaci (luni) Nr. cazuri % 

1 5 0,2 
2 21 0,8 
3 121 4,5 
4 447 16,5 
5 598 22 
6 702 25,8 
7 313 11,5 
8 214 7,9 
9 63 2,3 
10 39 1,4 
11 19 0,7 
12 131 4,8 
13–36 43 1,6 
Total 2717 100 

Tabel 22 d 
Vârsta la introducerea în diversificare  
a oului 
 

Vârsta la introducerea  
oului (luni) Nr. cazuri % 

 4 0,1 
2 4 0,1 
3 50 1,2 
4 162 5,4 
5 406 13,6 
6 903 30,8 
7 533 17,9 
8 414 13,9 
9 142 4,7 
10 86 2,9 
11 21 0,7 
12 203 6,8 
13–36 61 2,04 
Total 2987 100 

 
Tabel 22 e 
Vârsta la introducerea în diversificare  
a cărnii 
 

Vârsta la introducerea cărnii 
(luni) Nr. cazuri % 

   
2 12 0,6 
3 45 1,5 
4 206 6,6 
5 549 17,5 
6 815 25,6 
7 509 16,2 
8 387 12,3 
9 150 4,8 
10 83 2,7 
11 36 1,2 
12 283 9 
13–36 63 2 
   
Total 3138 100 

Tabel 22 f 
Vârsta la introducerea în diversificare  
a alimentelor din alimentaţia adulţilor 
 

Vârsta la introducere  
a alimentelor din alimentaţia 
adulţilor (luni) 

Nr. cazuri % 

1 2 0,06 
2 15 0,6 
3 28 1,14 
4 73 3 
5 141 5,8 
6 232 9,5 
7 227 9,3 
8 266 10,9 
9 171 7 
10 169 6,9 
11 71 2,9 
12 824 33,8 
13–24 211 8,7 
26–48 10 0,4 
Total 2440 100 
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Tabel 23 – Frecvenţa cu care copilul mai mare de 9 luni  
primeşte anumite alimente 

 
 
Tabel 23 a  
Frecvenţa cu care se dau carne/preparate  
din carne  
 

Frecvenţa N % 

Zilnic 1145 36,6 
De 2–3 ori pe  săptămână 1503 48,2 
O dată pe săptămână 289 9,2 
Mai rar decât o dată pe săptămână 91 2,9 
Niciodată 96 3,1 
Total 3124 100 

 
Tabel 23 c 
Frecvenţa cu care se dau lapte/derivate din lapte 
 

Frecvenţa N % 

Zilnic 2459 78,9 
De 2–3 ori pe  săptămână 386 12,5 
O dată pe săptămână 116 3,7 
Mai rar decât o dată pe săptămână 83 2,7 
Niciodată 69 2,2 
Total 3113 100 

 
Tabel 23 e 
Frecvenţa cu care se dau fructe 
 

Frecvenţa N % 

Zilnic 2693 86,3 
De 2–3 ori pe  săptămână 298 9,6 
O dată pe săptămână 73 2,3 
Mai rar decât o dată pe săptămână 37 1,2 
Niciodată 19 0,6 
Total 3120 100 

 

Tabel 23 b 
Frecvenţa cu care se dau ouă 
 
 

 

Frecvenţa N % 

Zilnic 369 11,8 
De 2–3 ori pe  săptămână 1782 57,1 
O dată pe săptămână 600 19,3 
Mai rar decât o dată pe săptămână 161 5,2 
Niciodată 207 6,6 
Total 3119 100 

 
Tabel 23 d 
Frecvenţa cu care se dau legume 
 

Frecvenţa N % 

Zilnic 2787 89,3 
De 2–3 ori pe săptămână 257 8,3 
O dată pe săptămână 34 1,08 
Mai rar decât o dată pe săptămână 18 0,56 
Niciodată 24 0,76 
Total 3120 100 

 
Tabel 23 f 
Frecvenţa cu care se dau cereale 
 

Frecvenţa N % 

Zilnic 2049 66,9 
De 2–3 ori pe săptămână 306 10 
O dată pe săptămână 203 6,6 
Mai rar decât o dată pe săptămână 170 5,6 
Niciodată 334 10,9 
Total 3062 100 
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Tabel 24 – Distribuţia copiilor care au beneficiat de sistem rooming-in, în funcţie de mediu, 
sex, regiune, rang şi nivelul de educaţie a mamei 

 

Da Nu 
 

N % N % 
     

Urban 746 43,8 959 56,2 Mediu 
Rural 811 46,0 953 54,0 
     

Masculin 783 44,9 959 55,1 Sex 
Feminin 774 44,8 953 55,2 
     

Moldova 477 55,2 347 44,8 
Muntenia 575 37,8 948 62,2 Regiune 

Transilvania 505 46,7 577 53,3 
     

1 850 45,1 1033 54,9 
2,3 591 44,3 743 55,7 Rang 

>= 4 116 46,0 136 54,0 
     

< 5 clase 121 42,9 161 57,1 
5–8 clase 244 41,5 344 58,5 
9–12 clase 881 44,8 1084 55,2 

Educaţie mamă 

>12 clase 309 50,0 309 50,0 
Total* 3469 1557 41,4 1912 50,8 

                            *) Dif. de 7,8 procente până la 100% este reprezetată de categoria „Nu ştie/nu răspunde”. 

 
 

Tabel 25 – Distribuţia copiilor în funcţie de ritmul supturilor în maternitate şi mediu,  
sex, regiune, rang, educaţia mamei 

 

De câte ori cerea el După un orar fix 
(la 3-4 ore) Altele 

 
N % N % N % 

       

Urban 635 37,7 1002 59,5 48 2,8 Mediu 
Rural 701 40,1 1016 58,1 31 1,8 
       

Masculin 659 38,1 1025 59,3 44 2,5 Sex 
Feminin 677 39,7 993 58,2 35 2,1 
       

Moldova 413 48,6 412 48,5 25 2,9 
Muntenia 547 36,3 922 61,3 36 2,4 Regiune 

Transilvania 376 34,9 684 63,5 18 1,7 
       

1 720 38,5 1100 58,9 48 2,6 
2,3 520 39,4 773 58,6 26 2,0 Rang 

>= 4 96 39,0 145 58,9 5 2,0 
       

< 5 clase 110 39,9 158 57,2 9 2,9 
5–8 clase 219 37,2 360 61,1 10 1,7 
9–12 clase 752 38,8 1142 58,9 46 2,4 

Educaţie mamă 

>12 clase 253 41,2 347 56,5 14 2,3 
Total 3433 1336 38,9 2018 58,8 79 2,3 
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Tabel 26 – Distribuţia mamelor în funcţie de informarea în maternitate asupra importanţei 
alăptării şi mediu, regiune, rang, educaţia mamei 

 

Total Da Nu Nu ştie/nu răspunde
 

N N % N % N % 
Urban 1849 1455 78,7 197 10,7 197 10,7 Mediu 
Rural 1915 1497 78,2 217 11,3 201 10,5 

 

Moldova 889 726 81,7 107 12,0 56 6,3 
Muntenia 1750 1280 73,1 199 11,4 271 15,5 Regiune 
Transilvania 1125 946 84,1 108 9,6 71 6,3 

 

1 2035 1610 79,1 211 10,4 214 10,5 
2,3 1459 1135 77,8 167 11,4 157 10,8 Rang 
>= 4 270 207 76,7 36 13,3 27 10,0 

 

< 5 clase 321 221 68,8 44 13,7 56 17,4 
5–8 clase 635 480 75,6 92 14,5 63 9,9 Educaţie mamă 
9–12 clase 2127 1694 79,8 216 10,2 217 10,1 

 >12 clase 657 541 82,3 62 9,4 54 8,2 
 

Total  3764 2952 78,4 414 11,0 398 10,6 
 
 

Tabel 27 – Distribuţia mamelor în funcţie de informarea în maternitate asupra măsurilor 
necesare pentru succesul alăptării şi: mediu, regiune, rang, educaţia mamei 

 

Total Da Nu Nu ştie/nu răspunde 
 

N N % N % N % 
Urban 1849 1375 74,4 265 14,3 209 11,3 Mediu 
Rural 1915 1356 70,8 330 17,2 229 12,0 

 

Moldova 889 685 77,1 144 16,2 60 6,7 
Muntenia 1750 1125 64,3 322 18,4 303 17,3 Regiune 
Transilvania 1125 921 81,9 129 11,5 75 6,7 

 

1 2035 1487 73,1 316 15,5 232 11,4 
2,3 1459 1048 71,8 232 15,9 179 12,3 Rang 
>= 4 270 196 72,6 47 17,4 27 10,0 

 

< 5 clase 321 197 61,4 57 17,7 67 20,9 
5–8 clase 635 441 69,4 122 19,2 72 11,4 
9–12 clase 2124 1565 73,7 325 15,3 234 11,0 

Educaţie mamă 

>12 clase 657 512 77,9 91 13,9 54 8,2 
 

Total  3764 2731 72,6 595 15,8 438 11,6 
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Tabel 28 – Distribuţia mamelor în funcţie de informarea în timpul sarcinii 
asupra importanţei alăptării 

 
                         Tabel 28 a 

Da Nu 
 

N % N % 
Medicul de familie 2745 73,0 1017 27,0 
Asistenta medicului de familie 1856 50,7 1908 49,3 
Medical O-G 416 11,1 3348 88,9 
Un medic 147 3,9 3617 96,1 
O asistentă medicală 99 2,6 3665 97,4 
O asistentă socială 10 0,3 3754 99,7 
O asistentă medicală comunitară 8 0,2 3756 99,8 
Alţi profesionişti 35 0,9 3729 99,1 
Soţul/partenerul 188 5,0 3576 95,0 
Rude/cunoştinţe 679 18,0 3085 82,0 
Alte persoane 39 1,0 3725 99,0 

 
     Tabel 28 b 

Urban Rural 

Da Nu Da Nu  

N % N % N % N % 
Medicul de familie 1375 74,4 473 25,6 1370 71,6 544 28,4 
Asistenta medicului de familie 925 50 924 50 931 48,6 984 51,4 
Medical O-G 220 11,9 1629 88,1 196 10,2 1719 89,8 
Un medic 72 3,9 1777 96,1 75 3,9 1840 96,1 
O asistentă medicală 40 2,2 1809 97,8 59 3,1 1856 96,9 
O asistentă socială 1 0,1 1848 99,9 9 0,5 1906 99,5 
O asistenta medicală comunitară 3 0,2 1846 99,8 5 0,3 1910 99,7 
Alţi profesionişti 18 1,0 1831 99,0 17 0,9 1898 99,1 
Soţul/partenerul 134 7,2 1715 92,8 54 2,8 1861 97,2 
Rude/cunoştinţe 338 18,3 1511 81,7 341 17,8 1574 82,2 
Alte persoane 19 1,0 1830 99,0 20 1,0 1895 99,0 

 
               Tabel 28c 

Moldova Muntenia Transilvania 
 

N % N % N % 
Medicul de familie 645 72,6 1215 69,4 885 78,8 
Asistenta medicului de familie 371 41,7 772 44,1 713 63,4 
Medical O-G 80 9,0 179 10,2 157 14,0 
Un medic 32 3,6 72 4,1 43 3,8 
O asistentă medicală 8 0,9 54 3,1 37 3,3 
O asistentă socială 0 0 6 0,3 4 0,4 
O asistentă medicală comunitară 0 0 2 0,1 6 0,5 
Alţi profesionisti 4 0,4 25 1,4 6 0,5 
Soţul/partenerul 55 6,2 99 5,7 34 3,0 
Rude/cunoştinţe 234 26,3 290 16,6 155 13,8 
Alte persoane 19 2,1 11 0,6 9 0,8 
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Răspunsuri la întrebarea: 
„Îi puneţi sare iodată în mâncare copilului mai mare de un an?” 

 

 N % 

Da 635 68,4 

Nu 58 6,2 

Nu ţin cont dacă este iodată 190 20,5 

Nu pun deloc sare 6 0,6 

Nu ştie 40 4,3 

Total 929 100 
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STUDIUL NAŢIONAL NUTRIŢIE 
CHESTIONAR 

 
 
Q1. Judeţul _______________________ 
 
Q2. Localitatea _____________________  Data _____/_____/_____ 
 
Q3. Cod copil _________________________  Q4. Data naşterii: _________/____/____ 
 
Q5. Cabinetul medicului de familie __________________________________________ 
 
Q6. Mediul:    1 = urban       2 = rural 
 
Q7. Sex:   1 = masculin   2 = feminin 
 
Q8. Greutatea la naştere (g) __________________________  
 
Q9. Rangul copilului _________  
 
Q10. Naţionalitate : 1= română      2 = maghiară      3 = germană    4 = rromă       5 = altele 
 
Q11. Vârsta mamei (ani împliniţi) _________  
 
Q12. Ultima şcoală absolvită:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q13. Ultima şcoală absolvită: 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Q14. Număr total de naşteri ale mamei   ___________ 
 
Q15. Din care, număr de copii născuţi vii   ___________ 
 
Q16. Din care, număr de copii născuţi morţi ___________ 

MAMA 
1. fără şcoală 
2. şcoală generală neterminată 
3. şcoală generală terminată 
4. 9–10 clase  
5. şcoală profesională 
6. liceu 
7. şcoală post-liceală 
8. facultate 
9. nu ştie/nu răspunde 

TATA 
1. fără şcoală 
2. şcoală generală neterminată 
3. şcoală generală terminată 
4. 9–10 clase  
5. şcoală profesională 
6. liceu 
7. şcoală post-liceală 
8. facultate 
9. nu ştie/nu răspunde 



 106

Q17. Număr de copii decedaţi (ai mamei naturale):  
1. în primul an de viaţă _____ 2.  în grupa 1–5 ani ______ 

 
Q18. Număr de copii alimentaţi la sân, indiferent de durată (altul/alţii decât cel din prezentul studiu) _____ 
 
Q19. Aţi alăptat vreodată acest copil? 

   1= DA   2 = NU            sari la Q24  3 = nu ştie/nu răspunde 
 
Q20. Îl alăptaţi şi în prezent? 

   1 = DA  2 = NU   sari la Q22   3 = nu răspunde 
 
Q21. Îi daţi exclusiv sân?  
   1 = DA             sari la Q33  2 = NU  
 
Q22. Până la ce vârstă i-aţi dat exclusiv sân? (luni) ______ 
 
Q23. La ce vârstă aţi introdus alt lapte decât laptele de mamă? (luni) ______  9 = nu-şi aminteşte 
 
Q24. De ce? 

1 = nu am mai avut lapte       2 = am fost bolnavă      3 = s-a îmbolnăvit 4 = am început lucrul 
5 = a refuzat sânul        6 = nu am (mai) vrut      7 = altele; specificaţi _____________________ 

 
 
Q25. Ce lapte aţi folosit? 

1. lapte pentru sugari (formulă) 
2. lapte praf integral (obişnuit) 
3. lapte de vacă 
4. altele (care______ 

 
Q26. Cine v-a propus să introduceţi alt lapte? 

1 = medicul de familie     2 = asistenta medicală    3 = un medic/asistenta  
4 = soţul/partenerul     5 = rude      6 = cunoştinţe, prieteni  
7 = am decis singură     8 = altele; specificaţi ___________________________ 
9 = nu-şi aminteşte 

 
Q27. La ce vârstă l-aţi înţărcat? (vârsta în luni) _____________   9 = nu-şi aminteşte 
 
Q28. Cine v-a propus înţărcarea ? 

1 = medicul de familie     2 = asistenta medicală   3 = un medic/asistenta  
4 = soţul/partenerul     5 = rude      6 = cunoştinţe, prieteni  
7 = am decis singură     8 = altele; specificaţi _____________________________________ 
9 = nu-şi aminteşte 

 
Q29. La ce vârstă aţi început să-i daţi şi  altceva decât lapte (diversificare)? (luni) _________________ 
 9 = îi dau numai lapte 
 
Q30. Cu ce alimente aţi început? 
1 = suc de fructe; la ce vârstă (luni) ______  2 = piure de fructe; la ce vârstă (luni) _____ 
3 = legume; la ce vârstă (luni) ______       4 = cereale fără gluten (orez, porumb, tapioca); la ce vârstă (luni) _____ 
5 = cereale cu gluten (grâu, ovăz, secară); la ce vârstă (luni) ______ 
6 = altele; specificaţi ______________________________________ 
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Q31. La câte luni aţi introdus? 
1. cereale fără gluten (orez, porumb, tapioca) ______   2. cereale cu gluten (grâu, ovăz, secară) ______ 
3. brânza de vaci ______         4. carnea ______      5. oul ______          6. din alimentaţia adulţilor ______ 
7. altele; specificaţi_______________________ 
 
Q32. Cu ce frecvenţă îi daţi următoarele alimente? (la copilul peste 9 luni) 
 

Aliment Zilnic De 2-3 ori  
pe săptămână

O dată  
pe săptămână

Mai rar decât o dată 
 pe săptămână Niciodată 

Carne/derivate 
(care_______________) 

     

Ouă      
Lapte/derivate 
(care_______________) 

     

Legume 
(care_______________) 

     

Fructe 
(care_______________) 

     

Cereale       
Nu ştie/nu răspunde      

 
Q33. I-aţi dat vitamina D cel puţin până la 18 luni? ________________ 
   1 = DA, pe gură  2 = DA, injectabil         3 = NU 
 
Q34. I-aţi dat fier ? 
   1 = DA   2. NU               sari la Q37 
 
Q35. La ce vârstă? _______________ 
 
Q36. Cât timp i-aţi dat fier ? 

1 = o lună    2 = 2 luni     3 = 3 luni 
 
Q37. Îi puneţi sare iodată în mâncare? (copil peste 1 an) 
   1 = DA   2 = NU     3 = nu ţin cont dacă este iodată  4 = nu pun deloc sare 
 
Q38. Aveţi: 

1. aragaz 4. aspirator 
2. frigider 5. televizor 
3. maşină de spălat 6. telefon 
 7. automobil 

 

Q39. Greutatea ______ kg 

Q40. Lungimea (Înălţimea) _____ cm 

Q41. Perimetrul cranian (numai pentru copii sub 2 ani) _____cm 

Q42. Hemoglobina (g/dl) _______________ 

 
Q43. Copilul a fost adus de: 

 1 = mama naturală          2 = mama adoptivă  3 = AMP      4 = tata 
 5 = o rudă                        6 = reprezentantul legal al copilului      7 = altă persoană _____________ 
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Q44. Observaţii relevante ale investigatorului 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Q45. În maternitate aţi stat în acelaşi salon cu copilul? 

1 = DA   2 = NU    9 = nu ştie/ nu răspunde 
 
 

Q46. La cât timp după naştere a fost adus copilul pentru primul supt? 
1= imediat   2 = ______ ore  9 = nu ştie/nu răspunde 

 
Q47. În maternitate, copilul  era alăptat? 

1 = de câte ori cerea el  2 = după un orar fix (la 3-4 ore) 
3 = altele (care _____________________________________________) 

 
Q48. V-a vorbit medicul sau asistenta medicală despre importanţa alăptării pentru sănătatea copilului? 

1 = DA   2 = NU   9 = nu ştie/nu răspunde 
 

Q49. V-a vorbit medicul sau asistenta medicală despre ce trebuie să faceţi ca să aveţi lapte suficient 
pentru copilaşul dumneavoastră? 

1 = DA    2 = NU    9 = nu ştie/nu răspunde 
 

Q50. În timpul sarcinii, v-a spus cineva că alăptarea este foarte importantă pentru sănătatea şi 
dezvoltarea copilului? 

  1. medicul de familie ………………………............ da/nu 
  2. asistenta medicului de familie ……………........  da/nu 
  3. medicul O-G ……………………..……….…....... da/nu 
  4. un medic …………………………………..…....... da/nu 
  5. o asistentă medicală ………………………......... da/nu 
  6. o asistentă socială ……………………….…....... da/nu 
  7. o asistentă medicală comunitară ……..…......... da/nu 
  8. alţi profesionişti (care) ………………...……........ da/nu  
  9. soţul/partenerul …………….………………........ da/nu 
10. rude/cunoştinţe ………………………..……....... da/nu 
11. alte persoane (care) …………………………..... da/nu 
99. nu ştie/nu răspunde ………………………......... da/nu 
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